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Стандард 5: Курикулум 
 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
 - Шифра: MC - 519 

Студијски програм/студијски програми : Финансије, банкарство и осигурање, Рачуноводство и ревизија 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије  
Назив предмета: Менаџмент фискалних финансија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Радичић Ј. Марко 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Основни циљ предмета:  
Предмет обухвата циљеве и инструменте фискалне политике, систем и политику јавних прихода и расхода, буџет и 
буџетску политику и утицај монетарне и фискалне политике на платни биланс државе. 
Исход предмета  
Исход предмета је овладавање предметима из области менаџмента  фискалних финансија и оспособљавање 
студената за самостална истраживања у поменутој области, а све у циљу пружања подршке у процесима доношења 
економско-правних одлука. 
Садржај предмета 

- Теоријска настава  
- Циљеви и инструменти фискалне политике 
- Класификација и структура јавних расхода и јавних прихода 
- Детерминанте пореске структуре, пореских облика и пореских начела 
- Пореска политика и ефекти опорезивања 
- Карактеристике пореског менаџмента и консалтинга 
- Карактеристике осталих јавних прихода (таксе, царине, јавни дуг) 
- Карактеристике буџетских начела и буџетских процедура 
- Буџет као инструмент економске и финансијске политике 
- Карактеристике осталих инструмената финансирања (трезор, финансијски план, посебни рачуни) 
- Макроекономска дејства фискалне политике (агрегатна тражња, депресијација и инфлација) 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература 
Марко Радичић, Божидар Раичевић: „Јавне финансије у теорији и пракси“, Дата Статус, Београд, 2011. (одабрана 
поглавља) 
Дејан Поповић:» Пореско право», Правни факултет Београд, 2011. (одабрана поглавља) 
Мирко Андрић и група аутора: «Ревизија јавног сектора», Економски факултет, Суботица, 2007. (одабрана 
поглавља) 
Ана Јовановић: «Фискална хармонизација у ЕУ», Економика, Ниш, 2008. (одабрана поглавља) 
Драгана Гњатовић:»Финансије и финансијско право», Полицијска академија, Београд, 2009. (одабрана поглавља) 
Марко Радичић и група аутора: «Управљање јавним финансијама-економија јавног финансирања“, ЕтноСтил, 
Београд,2010. (одабрана поглавља) 
Број часова  активне наставе у 2. семестру Остали часови 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
усмено предавање и графичка презентација у електронског форми 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 6 писмени испит  
практична настава  усмени испит 30 
колоквијум-и 60 ..........  
семинар-и 4   

СВЕГА 70  30 
 


