
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Пословна економија 

Назив предмета: ПОРЕСКИ СИСТЕМ 

Наставник/наставници: др Јелена Шарановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: – 

Циљ предмета 

Основни циљ овог предмета је упознавање студената са системом опорезивања, са уговорима и 

обичајима, врстама пореза, системом националног регулисања опорезивања и регулисањем двоструког 

опорезивања. 

Исход предмета  

Савладавањем предмета студент стиче следеће предметно-специфичне способности (компетенције): лако 

разумевање различитих пореских система и режима, посебно система опорезивања у ЕУ, деловања 

фискалног суверенитета државе и стицање потребних знања за самостално обављање сложених послова у 

пореским и царинским управама, привредним друштвима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Порески систем. Опорезивање-кључна операција финансијске делатности државе. Порези-општа питања. 

Елементи опорезивања. Накнада. Опорезивање у Европској унији. Пореска политика-компонента 

економске политике. Опорезивање имовине. Опорезивање потрошње. Опорезивање прихода и доходка 

грађана. Опорезивање добити предузећа и других правних лица. Опорезивање фонда зарада, опорезивање 

употребе, ношења и држања одређених добара; Таксе. Доприноси. Акцизе. Појам и значај локалног 

опорезивања, локално опорезивање у унитарним државама и у сложеним државама, карактеристике 

локалних пореза. Пореска евазија. Вишеструко опорезивање. Порески поступак и пореска 

администрација. 

Практична настава 

Вежбе прате градиво које се обрађује на предавањима. Врши се упоредна анализа различитих пореских 

система Србије, ЕУ, Евроазије. Сагледава се значај употребе информационих система у јавној-пореској 

управи. Студенти самостално анализирају случајеве евазије пореза. Сагледавају ефекте и начине борбе 

против евазије. Како пореским олакшицама унапредити агроиндустрију, и конкурентност српских 

пољоприведних производа на тржишту ЕУ и Евроазије. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Програм се заснива на интерактивном приступу, те се од студената очекује активно учешће у складу са 

договором професора. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава - усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


