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Циљ предмета 

Да студенти сагледају проблеме функционисања економије јавног сектора, привредног система и свих његових 
елемената, да овладају основним економским категоријално-теоријским појмовима економије јавног сектора, као и да 
се упознају са централним питањем животне средине, како уравнотежити макроекономски обим са подржавајућим 
екосистемом. 
Исход предмета  
Да студенти усвоје основна економска знања и овладају основним категоријално-теоријским појмовима, потребним за 
разумевање основних економских процеса везаних за економију јавног сектора. Разумевање потреба јавног сектора и 
економије јавног сектора са еколошким циклусима и утицај економског система/економске активности на животну 
средину. 
Садржај предмета-Теоријска настава 
Увод у економију јавног сектора.Основи економије благостања.Теорија јавних расхода. Програми јавних расхода. Cost- 

benefit анализа. Здравствена заштита. Социјално осигурање. Образовање. Опорезивање. Опорезивање и економска 
ефикасност. Оптимално опорезивање. Порези и порески систем. Проблеми са опорезивањем на различитим 
нивоима.Макроекономија животне средине. Економска анализа питања животне средине. Моделирање еколошких и 
економских система. 
Практична настава:Мерење бруто домаћег производа. Мерење трошкова живота. Рачунање индекса цена на мало. 
Кориговање економских варијабли за ефекте инфлације. Примери из праксе индексирање. Економско и еколошко 
моделирање. Моделoвање одрживог развоја. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:2 (30) Вежбе:1 (15) Други облици наставе: 2 (30) СИР: 

Методе извођења наставе 

Предавања, рад у семинару и вежбе. Сви облици наставе подразумевају симулације стварних економских ситуација, 
примену одговарајућих метода анализе, анализа решења и предлагање мера за постизање оптимума. У свим фазама 
наставног процеса предвиђено је активно укључивање студената. Самостални радови студената треба да се ослањају  
на студије случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршнииспит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава-тематска радионица 20 усмени испт 20 

семинарски рад 30   
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