
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

- испитна питања; академска 2015/16 - 

 

1. Наука о јавним финансијама и однос са другим наукама 

2. Историјски развој финансијске мисли 

3. Платон, Аристотел и други филозофи о држави и облицима владавине 

4. Адам Смит о држави и њеним дужностима 

5. Кејнзове антикризне мјере државе 

6. Новија схватања о улози државе 

7. Савремени облици државне интервенције 

8. Појам и функција јавних финансија 

9. Фискални систем 

10. Фискална политика 

11. Инструменти фискалне политике 

12. Фискална правила 

13. Главне финансијске теорије – меркантилизам  

14. Главне финансијске теорије – физиократизам 

15. Главне финансијске теорије – грађанска економија 

16. Главне финансијске теорије – савремена грађанска теорија 

17. Главне финансијске теорије – социјализам 

18. Фискално оптерећење – појам и врсте 

19. Фискално оптерећење у РС/БиХ и свијету 

20. Однос фискалног потенцијала и фискалног оптерећења 

21. Фискални приходи као агрегат расподјеле друштвеног производа 

22. Апроксимирање зоне фискалног оптерећења према висини економске развијености и 

структури пореског система 

23. Појам јавне потрошње и политика управљања јавном потрошњом 

24. Разлози државног интервенционизма 

25. Појам јавно-приватног партнерства и историјски осврт 

26. Јавно-приватно партнерство у РС/БиХ 

27. Појам буџета 

28. Функције буџета 

29. Буџетска начела 

30. Буџетска процедура 

31. Буџетски систем РС/БиХ 

32. Документ оквирног буџета 

33. Трезор 

34. Историја пореза у РС/БиХ 

35. Врсте јавних прихода и примања у данашњој РС/БиХ 

36. Буџетирање на централном нивоу БиХ 

37. Буџетирање у РС 



38. Буџетирање у ФБиХ 

39. Финансирање јединица локалне самоуправе 

40. Финансирање јединица локалне самоуправе у РС 

41. Финансирање јединица локалне самоуправе у ФБиХ 

42. Фискална зависност општина од виших нивоа власти 

43. Финансирање организација обавезног социјалног осигурања 

44. Консолидовани биланс јавних прихода РС/БиХ 

45. Ревизија јавног сектора у РС/БиХ 

46. Ревизорске институције у РС/БиХ 

47. Опште о јавним приходима 

48. Институционални и правни оквир фискалног система РС/БиХ 

49. Порески монизам и порески плурализам 

50. Класификације јавних прихода и пореза 

51. Порези – елементи опорезивања 

52. Начела и принципи опорезивања – начела Смита и Вагнера 

53. Начела и принципи опорезивања – Мазгрејвијеви захтјеви и Стиглицови принципи 

54. Начела и принципи опорезивања – принцип стручности пореске власти и принцип 

постојања пореског лимита 

55. Пореска евазија 

56. Прање новца 

57. Преваљивање пореза 

58. Порез на имовину 

59. Опорезивање имовине у ФБиХ 

60. Опорезивање имовине у РС 

61. Порез на имовину у окружењу 

62. Класификација пореза на доходак физичких лица 

63. Порез на доходак физичких лица – обвезник пореза 

64. Порез на доходак физичких лица – пореска основица  

65. Порез на доходак физичких лица – пореске стопе 

66. Порез на доходак физичких лица – стандардни и нестандардни одбици 

67. Порез на доходак физичких лица – цедуларно (појединачно) опорезивање у РС 

68. Порез на доходак физичких лица – цедуларно (појединачно) опорезивање у ФБиХ 

69. Порез на доходак физичких лица у окружењу 

70. Порез на добит предузећа 

71. Порез на добит предузећа – системи опорезивања добити 

72. Порез на добит предузећа – порески обвезник 

73. Порез на добит предузећа – пореска основица 

74. Порез на добит предузећа – порески подстицаји и пореска ослобођења 

75. Порез на добит предузећа – пореска стопа, порески период и капитални 

добици/губици 

76. Порез на добит предузећа – групно опорезивање и трансферне цијене 



77. Порез на добит предузећа – избјегавање двоструког опорезивања 

78. Порез на добит предузећа – пореска рјешења у окружењу 

79. Таксе 

80. Таксе у РС/БиХ 

81. Накнаде 

82. Накнаде у РС/БиХ 

83. Парафискални приходи 

84. Доприноси за обавезно социјално осигурање 

85. Системи финансирања социјалног осигурања 

86. Регулатива социјалног осигурања у РС/БиХ 

87. Финансирање социјалног осигурања РС/БиХ 

88. Пореско оптерећење плата 

89. Економски индикатори система социјалног осигурања у РС/БиХ 

90. Пензионо осигурање 

91. Фондови ПИО/МИО 

92. Искуства са реформом обавезног социјалног осигурања 

93. Порез на додату вриједност 

94. Карактеристике пореза на додату вриједност 

95. Предности и недостаци пореза на додату вриједност 

96. Порез на додату вриједност у РС/БиХ 

97. Порез на додату вриједност у Србији 

98. Порез на додату вриједност у Хрватској 

99. Акцизе 

100. Акцизе у РС/ФБиХ 

101. Царине 

102. Царински систем РС/БиХ 

103. Значај и организација пореске администрације 

104. Управа за индиректно опорезивање 

105. Пореска управа ФБиХ 

106. Пореска управа РС 

107. Порески поступак 

108. Савремене тенденције и реформе у пореском систему и пореској администрацији 

109. Пореска контрола 

110. Теорије о јавним расходима 

111. Принципи јавних расхода 

112. Класификације јавних расхода 

113. Финансијско планирање, буџетско рачуноводство и финансијско извјештавање 

буџетских корисника 

114. Интерна финансијска контрола у јавном сектору 

115. Јавни расходи и издаци буџета РС/БиХ 

116. Јавне набавке у РС/БиХ 



117. Стални раст јавних расхода – Вагнеров закон 

118. Узроци сталног раста јавних расхода 

119. Теорија јавног избора 

120. Јавни дуг и теорије о јавном дугу 

121. Класификација јавних дугова 

122. Критеријуми за утврђење степена задужености 

123. Макроекономски ефекти јавног дуга 

124. Фискална одрживост 

125. Анализа дуга РС/БиХ 

126. Порески систем у земљама у транзицији 

127. Међународна пореска конкуренција 

128. Међународно (правно) двоструко опорезивање 

129. Избјегавање плаћања пореза – међународни аспект 

130. Хармонизација пореског система ЕУ – порески систем и национални суверенитет 

131. Хармонизација пореског система ЕУ – аргументи за и против пореске хармонизације 

132. Хармонизација пореског система ЕУ – хармонизација пореза на додату вриједност, 

акциза и царина 

133. Хармонизација пореског система ЕУ – хармонизација опорезивања добити предузећа 

и опорезивања грађана 

134. Финансирање буџета ЕУ 

135. Структура јавних расхода у ЕУ 

136. Фискална децентрализација 

137. Порески систем САД-а 

138. Расподјела прихода у Канади 

139. Порески систем СР Њемачке 

140. Расподјела прихода у Швајцарској 
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