
Студијски програм: ОАС МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ  

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ СЕКТОРОМ  

Наставник/наставници: др Слободан Младеновић   

Статус предмета: Oбавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Упис на четврту годину студија 

Циљ предмета 

Упознавање студената са положајем субјеката јавног сектора привреде кроз теорију и праксу, у свету и 

у нашој земљи, како би се разумео положај јавног сектора и његово фунцкионисање по позитивним 

прописима Србије. Посебан нагласак се даје на нове облике повезивања, нарочито у домену јавног и 

приватног партнерства. 

Исход предмета  

Студенти овладавају основним елементима процеса буџетирања, пореским теоријама и различитим 

системима опорезивања, како би схватили савремене трендове и економији јавног сектора.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, појава, настанак и улога јавног сектора. Развој јавног сектора у свету и у Србији. Статус 

предузећа која обављају делатност од општег интереса у упоредном праву. Статус јавних предузећа и 

јавних служби у Србији према Закону о привредним друштвима и посебним законима. Економске 

основе рада државних органа. Јавна добра. Јавни извори и политички процеси. Трошкови рада 

државних органа. Приходи јавног сектора. Буџет као инструмент планирања и контроле. Буџетски 

суфицити и дефицити. Финансирање рада државних органа. 

Практична настава  

Вежбе у складу са морфосинтаксичком грађом у оквиру предвиђених тема. Прати теоријску наставу; 

вежбе; студије случајева и др. Дискусија и излагање реферата о садржајима теоријске наставе. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, обрада студија случаја, семинарски радови и њихова презентација, дискусије и 

консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и  40 ..........  

семинар-и/студије случаја 5/5   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

  


