
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм   Специјалистичке струковне студије права 

Изборно подручје (модул) Финансијско-правна област 

Врста и ниво студија  Специјалистичкеструковне студије  

Назив предмета Буџетско финансирање 

Број ЕСПБ  10 Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

Изборни 

Услов  / 

Циљ 
предмета 

Упознавање студената са значењем и карактеристикама финансијске делатности 
државе; разумевање разлика између феномена финансирања јавних добара (јавних 
потреба) и финансирања приватних добара (јавно versus тржишно финансирање); 
стицање увида у опсег финансијске делатности државе, ниво и структуру јавних 
расхода; пружање знања студентима о месту, улози и важности буџета као основног 
инструмента финансирања јавних расхода, модалитетима и ефектима прикупљања, 
управљања, расподеле и трошења буџетских средстава; развијање способности 
потпунијег разумевањамеханизама и процеса доношења буџетских и финансијских 
одлука на разним нивоима власти;разумевање буџетског система у Републици 
Србији, односно нормативног оквира израде, усвајања и извршења буџета, као и 
контроле трошења буџетских средстава и финансијског извештавања.  

Исход 
предмета 

Савладавањем програма предмета кроз планиране активности и облике 
наставе/учења, очекује се да студент: разуме и објасни кључне институте буџетског 
права, значај буџетског финансирања у савременим државама и његово правно 
регулисање; дефинише и објасни основне појмове у сфери буџетског финансирања; 
анализира појаве у вези са прикупљањем јавних прихода и њиховим трошењем 
(јавним расходима); категоризује различите нивое буџетског финансирања и 
инструменте финансирања јавних потреба; препозна утицај буџетског финансирања 
на бројна подручја друштвеног живота и узроке настанка проблема у домену 
буџетског финансирања; аргументује добре и лоше стране појединих решења у 
буџетском финансирању и упореди их са савременим трендовима у овој области; 
опише и анализира нормативни оквир буџетског финансирања у Републици Србији, 
процени сврсисходност и оправданост постојећих нормативних решења и предложи 
могуће нормативне промене уз уважавање поставки савремене буџетске теорије и 
позитивних компаративних искустава; користи стечена знања у решавању 
практичних питања у вези са буџетским финансирањем; може да у управном органу 
надлежном за финансије учествује у буџетској процедури – фазама припреме и 
извршења буџета; може да учествује у изради финансијских планова корисника 
буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања; разуме основе 
буџетског рачуноводства и извештавања, као и буџетске контроле и ревизије; стекне 
знање о финансирању Европске уније (ЕУ). 

Садржај предмета 



Теоријска 
настава 

Дефинисање буџета; Правна природа буџета; Појам, предмет и извори буџетског 
права; Историја буџета и буџетског права; Однос буџетског права према другим 
гранама права и другим научним дисциплинама; Буџет у класичној и савременој 
финансијској теорији; Функције и врсте буџета; Класична (статичка и динамичка) и 
савремена буџетска начела; Припрема и израда буџета; Усвајање буџета; 
Привремено финансирање; Извршење буџета; Улога трезора у извршењу буџета; 
Врсте буџетске контроле; Завршни рачун буџета; Екстерна ревизија; Финансијско 
извештавање и буџетско рачуноводство; Савремени приступ управљању јавним 
расходима; Улога фискалних правила у буџетирању; Друге новине у савременим 
буџетским системима; Буџетски дефицит и макроекономска политика; Управљање 
јавним дугом; Полазне основе и правни оквир буџетске реформе у Републици 
Србији; Поступак припреме и израде буџета; Поступак усвајања буџета; Извршење 
буџета (организација и функције трезора, управљање јавним набавкама у процесу 
извршења буџета); Буџетска контрола и ревизија (интерна контрола, интерна 
ревизија, буџетска инспекција, независна ревизија јавних расхода); Завршни рачун 
буџета; Буџетско рачуноводство и извештавање; Локалне јавне финансије у 
Републици Србији; Јавни приходи локалних буџета; Локални јавни расходи; Буџет 
локалне самоуправе; Општи принципи функционисања буџета ЕУ; Поступак 
доношења буџета ЕУ; Структура прихода и расхода буџета ЕУ; Нова финансијска 
перспектива; Фискална дисциплина у ЕУ.   

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

Детаљнија разрада буџетске материје изложене на предавањима; Упознавање и 
коментарисање важећих буџетских и других финансијских прописа; Анализа 
буџетске процедуре; Дискусија о појединим актуелним питањима буџетског 
финансирања. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки 
рад 

Остали часови 

 4 часа 
недељно/ 
(4x15)=60 
часова 
током 

2 часa 
недељно/ 
(2x15)= 
30 часова 
током године 

 1 час 
недељно
/ 
(1x15)= 
15 часова 

   

http://www.mfin.sr.gov.rs/
http://www.oecd.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/


године 
 

 током 
године 

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања 
Вежбе 
Power pointпрезентације 
Case study   
Часови семинара (презентације и дискусија семинарских радова студената) 
Индивидуалне консултације 
Истраживачки рад студената 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

 15 писмени испит  6 

практична настава  15 усмени испит  50 

колоквијуми  8     

семинари  6     

Списак тема по недељама 

1  Појам, карактеристике и правна природа буџета; Појам, предмет и извори буџетског 
права; Историја буџета и буџетског права; Однос буџетског права према другим 
гранама права и другим научним дисциплинама.  

2  Буџет у класичној и савременој финансијској теорији; Функције и врсте буџета.   

3  Статичка буџетска начела; Динамичка буџетска начела; Савремена буџетска начела.  

4 Припрема и израда буџета; Усвајање буџета; Привремено финансирање. 

5 Извршење буџета; Начин извршења и извршиоци; Улога трезора у извршењу 
буџета.  

6 Претходна и накнадна контрола буџета; Документарна и теренска контрола буџета; 
Буџетска контрола над наредбодавцима и над рачунополагачима; Управна контрола 
буџета; Скупштинска контрола буџета.  

7 Екстерна ревизија буџета; Завршни рачун буџета; Буџетско рачуноводство и 
буџетско извештавање. 

8 Савремени приступ управљању јавним расходима; Улога фискалних правила у 
буџетирању; Друге новине у савременим буџетским системима.  

9 Буџетски дефицит и макроекономска политика; Управљање јавним дугом.  

10 Полазне основе и правни оквир буџетске реформе у Републици Србији; Поступак 
припреме и израде буџета; Поступак усвајања буџета.  

11 Извршење буџета; Организација и функције трезора; Управљање јавним набавкама у 
процесу извршења буџета. 

12 Буџетска контрола и ревизија; Интерна контрола; Интерна ревизија; Буџетска 
инспекција.  

13 Независна ревизија јавних расхода; Завршни рачун буџета; Буџетско рачуноводство 
и извештавање.  

14   Локалне јавне финансије; Јавни приходи локалних буџета; Локални јавни расходи; 
Припрема, усвајање и извршење буџета локалне самоуправе.  

15 Општи принципи функционисања буџета ЕУ; Поступак доношења буџета ЕУ; 
Структура прихода и расхода буџета ЕУ; Нова финансијска перспектива; Фискална 
дисциплина у ЕУ. 

 


