
Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Менаџмент јавног сектора  
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Ракић Д. Биљана  
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 10  
Услов: уписане докторске студије  
Циљ предмета  
Основни циљ предмета Менаџмент јавног сектора јесте да покаже како функционише 
држава у економској области, којим институцијама, механизмима и мерама решава 
основне економске проблеме и да објасни начин на који држава доноси одлуке о томе. 
Студенти се са једне стране, упознају са начинима на које држава решава економске 
проблеме унутар јавног сектора, а са друге како држава утиче на доношење одлука у 
приватном сектору. Студенти проучавају кључне области јавне потрошње и савремене 
системе образовања, здравства, одбране и безбедности, пензионе система у изабраним 
земљама.  
Исход предмета  
Оспособљавање за рад у јавним предузећима; Оспособљавање за рад у јавним 
установама; Оспособљавање за рад у државној управи; Оспособљавање за рад у 
локалној самоуправи; Оспособљавање за рад у експертским тимовима; Оспособљавање 
за даљи научно-истраживачки и стручни рад из области јавне економије; 
Оспособљавање да се критички сагледају грешке државе и тржишта и начини њихових 
превазилажења   
Садржај предмета  
Улога државе у привреди (државна интервенција, успостављање равнотеже између 
јавног и приватног сектора, нова улога државе у тржишним привредама, величина и 
струкура јавног сектора); Економске функције државе (несавршена конкуренција, 
јавна добра и њихово обезбеђење, екстерни ефекти и њихово неутралисање, 
прерасподела друштвеног производа, стабилизациона функција, развојна функција); 
Регулација и економска ефикасност (регулација/дерегулација, директна и 
индиректна регулација, административна регулација, антимонополска политика и 
законодавство); Макроекономска политика (фискална, фискални ефекти на: 
регионални развој, научно-истраживачки рад, технолошки развој, на социјалну 
инфраструктуру; монетарна; спољно-економска, економска дипломатија; научно-
истраживачка; еколошка); Улога државе у смањењу сиромаштва (дефинисање, 
мерење, линија сиромаштва; неједнакост у расподели, Џини коефицијент, Кузнецова 
крива); Јавна потрошња (здравствена заштита, пензиони систем, социјална заштита, 
образовање, одбрана и безбедност, технолошки развој); Јавни приходи (порези и 
економска ефикасност, оптимално опорезивање, опорезивање капитала, порез на 
приход грађана, порез на добит предузећа, избегавање плаћања пореза, компаративна 
анализа пореских система изабраних земаља); Јавни приходи и јавни расходи у 
Србији; Управљање јавним предузећима (природни и државни монополи, 
ограничења у којима послују јавна предузећа, механизми повећања ефикасности, 
регулација и улога независних регулаторних институција, приватно-јавно партнерство); 
Управљање јавним службама (социјална политика и модели благостања, системи 
здравствене заштите и савремени модели реформе здравства, реформа пензионог 
система, реформа образовања, државне управе...); Државно задуживање (јавни дуг, 
економски ефекти управљања јавним дугом, ограничења јавног дуга; буџетски дефицит 
и врсте дефицита, буджетски дефицит и инфлација, IS-LM модел); Јавни избор и 
политички интереси (интеракција економије и политике, политичари и државна 



бирократија, гласање и медијални гласач, формирање "понуде" и "тражње" за јавним 
сектором и политички интереси, конњунктурни политички циклуси); Специфичне 
функције државе у процесу изградње тржишне привреде (реформа јавних 
институција, приватизација и реструктурирање, изградња модерних тржишних 
институција, борба против корупције и сиве економије); Макроекономска 
конкурентност (мерење, подизање нивоа конкурентности); Стратегија прикључења 
Србије ЕУ.  
Препоручена литература  
• Flynn N. “Public Sector Management”, Sage Publications, 2007  
• Pollitt C.,Van Thiel S., Homburg V. (ed.), “New Public Management in Europe”, 

Palgrave Macmillan, 2007  
• Holcombe R. “Public Sector Economics”, Pearson Education, 2006  
• North D., Benjamin D., Miller R. “The Economics of Public Issues”, Pearson Education, 

2008  
• Ракић Б. “Реструктурирање јавних предузећа у власништву Републике Србије”, 

Економски факултет Ниш, 2007.  
• Стиглиц Ј. “Економија јавног сектора”, Економски факултет, Београд, 2004.  
Број часова  активне наставе 

120  
Предавања: 

45 
Студијски истраживачки рад: 

75 
Методе извођења наставе:  
Дискусије, индивидуалне и групне презентације студената, компаративна анализа, „case 
studies“, интерактивна предавања  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предавања: 20  
Приступтни рад: 30  
Испит: 50  
 


