Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Буџетско право
Наставник: Јелена В. Глушчевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан шести семестар, одслушан предмет и реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са савременом буџетском теоријом, процесом функционисања буџетског
система и ефектима буџетских институција и политике на друштвена кретања; стицање знања о механизмима и
процесима доношења буџетских и финансијских одлука на разним нивоима власти идр.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања из области буџетског права; разуме процедуре и улогу
учесника у буџетском процесу и утицаја буџетских одлука; оспособљен да учествује у фазама припреме и извршења
буџета; оспособљен да учествује у изради финансијских планова корисника буџетских средстава; разуме основе
буџетског рачуноводства и извештавања, буџетске контроле и ревизије; разуме принципе функционисања буџета
ЕУ.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Увод у предмет; Појам и предмет буџетског права; 2.Извори буџетског права; 3.Однос буџетског права према према
другим научним дисциплинама; 4.Правна природа буџета; Историја буџета и буџетског права; 5.Функције и врсте
буџета;Класична и савремена буџетска начела; 6.Поступак припреме буџета; Поступак усвајања буџета;
7.Извршење буџета; Улога трезора у извршењу буџета; Управљање јавним набавкама у процесу извршења буџета;
8.Буџетска контрола и ревизија (интерна контрола; интерна ревизија; буџетска инспекција;Независна ревизија
јавних расхода; 9.Завршни рачун буџета; Финансијско извештавање и буџетско рачуноводство; 10.Савремени
приступ управљању јавним расходима; 11.Улога фискалних правила у буџетирању; 12.Буџетски дефицит и
макроекономска политика;Управљање јавним дугом; 13 Правни оквир буџетске реформе у Србији; 14. Буџет
локалне самоуправе. 15.Општи принципи функционисања буџета ЕУ.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење поступка
припреме буџета; Израда финансијских планова. Анализа случајева из праксе.Дискусија одабраних тема уз активно
учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература
Основна:
1.Милева Анђелковић, Буџетско право, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2010.
Допунска:
Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС, бр. 9/02, 54/09, 73/10); Закон о јавном дугу (Сл. гласник РС, бр. 61/05,
107/09); Закон о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 106/08); Закон о државној ревизорској институцији (Сл.
гласник РС, бр. 101/05, 54/07, 36/10), Закон о финансирању локалне самоуправе (Сл. гласник РС, бр.62/06).
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају поступци
припреме буџета; (2) као показне, за представљање финансијских планова корисника буџетских средстава идр.,
функционисање буџета ЕУ; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно

19

