
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм   Специјалистичке струковне студије права 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија  Специјалистичке струковне студије  

Назив предмета  Развојна политика комуналне привреде 

Број ЕСПБ  10 Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

изборни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Циљ предмета је развијање научних сазнања, академских вештина и практичних 
способности у сагледавању концепта развојне политике комуналне привреде; 
оспособљавање студената за разумевање садржаја, значаја и функција комуналне 
привреде и правне регулативе којом се иста уређује. Савладавање програма треба 
да омогући упознавање са основним субјектима, мерама, средствима и 
инструментима комуналне привреде, као и овладавање специфичним вештинама 
потребним за  оптимално обављање задатака обављање службеника који су 
ангажовани у реализацији комуналних делатности што има велики значај на 
подизање степена конкурентности локалне привреде и смањење диспаритета у 
погледу привредне развијености унутар региона. 

Исход 
предмета 

Очекује се да студент: 1) разуме начин и поље деловања субјеката комуналне 
привреде 2) стекне општа и посебна знања о предностима и недостацима 
коришћења различитих мера и инструмента у реализацији циљева комуналне 
привереде 3) влада кључним терминима, појмовима и категоријама развојне 
комуналне привереде  у циљу бољег поимања њене повезаности са осталим 
сегментима развојне економске политике; 4) развије способност одабира отималних 
мера у реализацији одређених циљева са високим степеном ефикасности, 
ефективности и економичности у функцији подизања квалитета обављања локалних 
комуналних делатности  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Привредни систем и облици државне интервенције у привреди; карактеристике 
привредног система; правни оквир за економску активност; однос економске 
политике и привредног система; Програм економске политике; Стабилизациона и 
развојна економска политика; Јавни сектор привреде; Садржај развојне политике; 
Друштвени мабијент; макроекономски управљачки систем; Састав делатности у 
комуналној привреди; начин обављања и финасирање објеката и уређаја комуналне 
инфраструктуре; оснивање  организационих облика у комуналним делатностима; 
Субјекти у комуналној привреди; 



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

Корисници услуга у комуналној привреди; јавне области у комуналној привреди; 
Концесије у комуналним делатностима; надзор; Финансирање комуналних 
делатности путем мера фискалне политике (локалне комуналне таксе, боравишне 
таксе, накнада за коришћење грађевинског земљшишта и накнаде за загађивање 
животне средине); Финасирање комуналних делатности путем мера инвестиционе 
политике (врсте инвестиција, извори и развојн екомпоненете инвестиционе 
политике), Финасирање комуналних делатности путем мера кредитне политике 
(врсте и функције кредита) и финасирање комуналних делатности преко 
нефискалних изворних облика прихода јединица локлане смаоуправе (приходи од 
концесионе накнаде, приходи од имовине; приходи по сонову задуживања и остали 
приходи) 

Литература 

 Милорад Божић, Срђан Голубовић, Ивана Божић Миљковић, Економска политика, 
Пунта Ниш, 2013. 
Стипе Иванда, Устројство и деловање јавног сектора, Правни факулет у осијеку, 
2007. 
Саша Кристић, Изворни приходи у систему финансирања локалне самоуправе у 
Републици Србији, Београд, 2006. 
Закон о комуналним делатностима, Службени гласник РС, Бр. 62/06, 47/11 и 83/16. 
Закон о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима, Службени 
гласник РС, Бр. 104/16. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 60 30       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе,  индивидуалне и групне консултације, презентација и дискусија 
семинарских радова студената. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

 0-15 писмени испит   

практична настава  0-15 усмени испит 10 (десет); 9 (девет); 91-100; 81-90 

колоквијуми  0-12  8 (осам); 7 (седам);   71-80; 61-70 

семинари  0-8  6 (шест); 5 (пет)  51-60; 50 и мање 

Списак тема по недељама 

1     Привредни систем и облици 
државне интервенције у привреди; 
карактеристике привредног 
система; правни оквир за 
економску активност; 

 Милорад Божић, Срђан 
Голубовић, Ивана 
Божић Миљковић, 
Економска политика, 
Ниш, 2013, стр. 48-60. 

2     однос економске политике и 
привредног система; Програм 
економске политике; 
Стабилизациона и развојна 
економска политика; 

 Милорад Божић, Срђан 
Голубовић, Ивана 
Божић Миљковић, 
Економска политика, 
Ниш, 2013, стр. 35-47. 

3     Јавни сектор привреде (разлози  Милорад Божић, Срђан 



оснивањам функције и тенеднција 
ширења); Садржај развојне 
политике; 

Голубовић, Ивана 
Божић Миљковић, 
Економска политика, 
Ниш, 2013, стр. 319-343. 

4   Друштвени амбијент и 
макроекономски управљачки 
систем; 

 Милорад Божић, Срђан 
Голубовић, Ивана 
Божић Миљковић, 
Економска политика, 
Ниш, 2013, стр. 38-48. 

5     Делатности у комуналној привреди; 
начин обављања и финасирање 
објеката и уређаја комуналне 
инфраструктуре; 

 Милорад Божић, Срђан 
Голубовић, Ивана 
Божић Миљковић, 
Економска политика, 
Ниш, 2013, стр. 363-370. 
и  Стипе Иванда, 
Устројство и деловање 
јавног сектора, Осијек, 
2007, 254-260. 

6     Оснивање  организационих облика 
у комуналним делатностима 

 Стипе Иванда, 
Устројство и деловање 
јавног сектора, Осијек, 
2007, 260-265. 

7   Субјекти у комуналној привреди 
(градови и општине); економско 
значње комуналне привереде 

Стипе Иванда, 
Устројство и деловање 
јавног сектора, Осијек, 
2007, 254-260 и Закон о 
комуналним 
делатностима, 
Службени гласник РС, 
Бр. 62/06, 47/11 и 
83/16. 

8     Корисници услуга у комуналној 
привреди; Јавне области у 
комуналној привреди; Концесије у 
комуналним делатностима;  

 Стипе Иванда, 
Устројство и деловање 
јавног сектора, Осијек, 
2007, 254-260 и Закон о 
комуналним 
делатностима, 
Службени гласник РС, 
Бр. 62/06, 47/11 и 
83/16. 

9     Надзор над обављањем делатности 
у комуналној привреди 
(одговорност, евалуација 
остварених циљева и мере за 
побољшање ефективности) 

 Стипе Иванда, 
Устројство и деловање 
јавног сектора, Осијек, 
2007, 254-260 и Закон о 
комуналним 
делатностима, 
Службени гласник РС, 



Бр. 62/06, 47/11 и 
83/16. 

10     Финансирање комуналних 
делатности путем мера фискалне 
политике (локалне комуналне 
таксе, боравишне таксе, накнада за 
коришћење грађевинског 
земљшишта и накнаде за 
загађивање животн есредине); 

 Саша Кристић, Изворни 
приходи у систему 
финансирања локалне 
самоуправе у 
Републици Србији, 
Београд, 2006, стр. 65-
75. 

11   Финасирање комуналних 
делатности путем мера 
инвестиционе политике (врсте 
инвестиција, извори и развојн 
екомпоненете инвестиционе 
политике), 

Милорад Божић, Срђан 
Голубовић, Ивана 
Божић Миљковић, 
Економска политика, 
Ниш, 2013, стр. 227-242. 

12     Финасирање комуналних 
делатности путем мера кредитне 
политике (врсте и функције 
кредита) 

 Милорад Божић, Срђан 
Голубовић, Ивана 
Божић Миљковић, 
Економска политика, 
Ниш, 2013, стр. 170-181. 

13     финасирање комуналних 
делатности преко нефискалних 
изворних облика прихода јединица 
локлане самоуправе  приходи од 
имовине; приходи по сонову 
задуживања и остали приходи) 

 Саша Кристић, Изворни 
приходи у систему 
финансирања локалне 
самоуправе у 
Републици Србији, 
Београд, 2006, стр. 130-
155. 

14     Концесије (правни основ, предмет, 
накнада) и значај за подизање 
квалитета улсуга комуналне 
привреде и уважавање сиљева 
еколошке политике 

 Милорад Божић, Срђан 
Голубовић, Ивана 
Божић Миљковић, 
Економска политика, 
Ниш, 2013, стр. 345-362. 

15     Однос комуналне привреде са 
Инфарструктурним делатностима 
(вдопривреда, путна 
инфраструкура, енергетске 
делатности, желеѕнице) 

 Стипе Иванда, 
Устројство и деловање 
јавног сектора, Осијек, 
2007, 193-245. 

 


