
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Докторске академске студије 
Назив предмета Савремени фискални системи 
Наставник (за предавања) Проф. др Марина Димитријевић 
Наставник/сарадник (за вежбе)   
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ    12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни  

Услов  / 
Циљ 
предмета 

Циљ предмета је стицање ширих теоријских и практичних знања, способности и 
вештина у процесу истраживања области савремених фискалних система. 
Савладавањем теоријских, нормативних и практичних знања у вези фискалног 
система, који се односи на јавне приходе и јавне расходе, добија се целовита слика 
о функционисању финансијске привреде савремене државе. 

Исход 
предмета 

Очекује се да савладавањем програма студент успешно може да: 1) схвати значај и 
улогу фискалног система; 2) развије критички приступ у анализи постојећих 
законских решења у овој области; 3) уочи предности и недостатке појединих одлука 
носилаца фискалне политике; 4) примени тако стечена знања у пракси. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Финансијска привреда државе и њене карактеристике; Фискални систем у 
савременим условима; Институције и регулатива фискалног система; Изазови јавног 
буџетирања; Савремене фискалне реформе; Фискална политика и њени ефекти; 
Буџет, буџетски дефицит и јавни дуг; Фискални систем и фискална политика 
Европске уније; Фискална правила у Европској унији.  

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 Дискусија у оквиру одабраних тема, припрема и израда есеја. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
                                      

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања 
 Индивидуалне консултације 
 Групе за дискусију 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

   30 писмени испит   

практична настава   усмени испит    50 
колоквијуми       
семинари    20     
Списак тема по недељама 
1 Карактеристике финансијске привредe државе 
2 Фискални системи у савременим условима 
3 Функције јавних прихода и јавних расхода 
4 Изазови јавног буџетирања 
5 Савремене реформе фискалних система 
6 Макроекономска дејства опорезивања 
7 Ефикасност и правичност опорезивања 
8 Међународни аспекти опорезивања 
9 Појам и врсте инструмената фискалне политике 
10 Комплексност ефеката фискалне политике 
11 Буџет, финансирање буџетског дефицита и политика јавног дуга 
12 Фискална политика и управљање агрегатном тражњом 
13 Фискална политика и подстицање понуде 
14 Фискални систем и фискална политика Европске уније 
15 Фискална правила у ЕУ и стабилизација 

 


