
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Наставник/наставници: др Милица Вукићевић Петковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: – 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти детаљније упознају и разумеју право локалне самоуправе у оквиру којег 

се локална самоуправа не посматра само као нормативни феномен већ и као економски, политички, 

национални и културни процес, прошире знања у области реформи локалне самоуправе, стекну потребна 

знања и вештина за решавање практичних проблема у области права локалне самоуправе. 

Исход предмета  

По завршетку изучавања овог предмета студенти ће бити у стању да: 

разумеју право локалне самоуправе, примене и тумаче прописе о локалној самоуправи, разумеју 

економско-финансијски аспект локалне самоуправе једно од основних питања успостављања 

функционалног система власти којим се омогућава успостављање оптималног нивоа децентрализације у 

коме локалне самоуправе могу на ефикасан начин да испуњавају своје законом одређене надлежност које 

укључују низ послова законодавног, развојног и социјалног карактера, решавају проблеме у области 

локалне самоуправе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Настанак локалне самоуправе. Европска повеља о локалној самоуправи. 2. Појам локалне самоуправе. 

3. Елементи локалне самоуправе. 4. Јавни интерес и локална самоуправа. 5. Грађани и локална 

самоуправа (грађани као учесници управноправних односа и корисници јавних услуга). 6. Надзор и 

контрола локалне самоуправе. 7. Појам и облици одговорности локалне самоуправе. 8. Локална 

самоуправа у Републици Србији. 9. Надлежност јединица локалне самоуправе. 10. Комуналне 

делатности. 11. Еколошка заштита и локална самоуправа 12. Финансирање локалне самоуправе. 13. 

Изворни приходи јединица локалне самоуправе. 14. Уступљени приходи јединица локалне самоуправе. 

15. Концепт система трансфера, врсте трансфера између различитих нивоа власти. 

Практична настава 

Прати теоријску наставу, уз примере из праксе и дискусије на задату тему. Свака од наведених тема 

обрађује се путем практичних примера и анализа. Израда семинарских радова истраживачког карактера. 

Литература  

1. Димитријевић, П., & Вучетић, Д. (2011). Систем локалне самоуправе. Београд: Службени гласник. 

ISBN 978-86-519-0947-7. 

2. Станковић, М. (2018). Локална самоуправа у Србији: право локалне самоуправе. Београд: Правни 

факултет. ISBN 978-86-7630-780-7. 

3. Димитријевић, П., Лончар, З., & Вућетић, Д. (2020). Право локалне самоуправе. Београд: Службени 

гласник. ISBN 978-86-519-2508-8. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Предавања уз активно учешће студената, PowerPoint презентације, Илустративни примери из праксе, 

Дискусије, Студије случаја, Решавање проблема. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 

практична настава - усмени испит 60 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


