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Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

- Обавезни/*изборни на 
смјеру Менаџмент V 7 

Наставник Др Хамид Алибашић, редовни професор 
Сарадник Сњежана Зарић (мастер), виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 
П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 
4 2 0 4*15*1,50 2*15*1,00 0 1,50 1,00 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 2*15 + 0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,50+ 2*15*1,00 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Након положеног испита, студенти ће бити у могућности да:  
1. разумију фискални систем, политику и фискално оптерећење;  
2. схвате јавне расходе и јавне приходе, њихову подјелу, обим и јавно-приватно партнерство као 

инструмент смањења обима јавних расхода; упознају паралелну економију и квазифискалне 
активности;  

3. објасне порезе, принципе опорезивања, циљеве и ефекте опорезивања, хармонизацију пореза у 
БиХ и ЕУ, њихову класификацију и двоструко опорезивање; разумију царински систем БиХ, таксе, 
накнаде, ПДВ, доприносе, самодоприносе, приходе из процеса прикључења ЕУ, администрирање 
порезима, нефискалне јавне приходе, јавни зајам и остале јавне приходе;  

4. упознају финансијске и ванбуџетске институције, фискални федерализам и децентрализацију, 
као и припадност и расподјелу јавних прихода у БиХ. 

Условљеност Нема условљености. 
Наставне методе Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и примјера из праксе. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у Фисклану економију, фискални систем и политику. Настанак, развој и основе Фискалне 
економије, фискалног система и политике. Предмет изучавања Фискалне економије, пореског 
система и политике и њихово мјесто у систему економских наука.  

2. Метод Фискалне економије, фискалног система и политике. Фискална и економска политика, 
њихова подјела, циљеви, начела и инструменти. Мјере фискалне политике Босне и Херцеговине 
као одговор на свјетску економску кризу. 

3. Интеракција фискалне и монетарне политике и њихов утицај на економски развој и 
макроекономску стабилност. Развој савремених буџетских политика. Кодекс фискалне 
транспарентности. Монетарна и фискална политика ЕУ. 

4. Јавни приходи и расходи. Фискални односи. Непосредни и посредни порези, теорије оправдања 
пореза, принципи, циљеви, ефекти опорезивања и пореска евазија. Пореска структура. Пореско 
окружење као фактор опстанка и развоја предузећа у Босни и Херцеговини. 

5. Методе примјене фискалне политике и њена стабилизацијска улога.  
6. Фискална политика и подстицање понуде. Lafferova крива као репрезентант криве пореског 

рандмана у пореском систему Републике Српске и Босне и Херцеговине. 
Фискална политика и подстицање понуде, фискално оптерећење и пореска администрација у 
Босни и Херцеговини. Самодоприноси, таксе, накнаде, царински систем Босне и Херцеговине, 
други јавни приходи и доприноси. 

7. Јавни кредит, јавни зајам и инструменти билансирања и финансирања јавних расхода. 



8. Први колоквијум  
9. Пореска управа, дјеловање пореза на трговински и платни биланс, порески стимуланси и 

олакшице, порески подстицаји извоза и увоза капитала, порези и „Економика понуде“. 
10. Консолидовани биланс, буџет (појам, обиљежја и функције, структура, начела, израда и 

доношење, извршење и контрола). Ванбуџетски инструменти финансирања (финансијски 
програм и фондови). Фискални ефекти на привредни раст, пореска политика, спољна трговина и 
економски раст. 

11. Финансијска полиција, порески менаџмент и консалтинг. Фискалне реформе у транзиционим 
земљама, заштита права пореских обвезника. 

12. Пореска конкурентност и преструктурирање пореског система, пореска политика, приватизација 
и преструктурирање привредног система. 

13. Фискална политика и фискална правила ЕУ. 
14. Фискални систем у Босни и Херцеговини и његова реформа, фискални односи између нивоа 

управе у БиХ, макроекономска стабилност и фискални федерализам у БиХ, будућност 
фискалног федерализма у БиХ у свјетлу европских интеграција. Пореске мјере за ублажавање 
економских посљедица насталих усљед вируса COVID-19. 

15. Други колоквијум  
 

Обавезна литература  
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Стојановић, А., Хелић, А., 
Стакић, Б. Фискални системи, Revicon, Сарајево 2016.                    - 

Допунска литература 
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 
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Фискални систем у БиХ и његова реформа,  
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Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 
Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама       10          10 

тест/ колоквијум 40 40 

нпр. практични рад   
Завршни испит 

завршни испит (писмени и усмени) 50 50 
УКУПНО 100 100  

Датум овјере 8. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 23.10.2020. године 
 

 


