
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Правни положај пореских обвезника 
Наставник (за предавања) Проф. др Марина Димитријевић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Марина Димитријевић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов  / 
Циљ 
предмета 

Теоријско упознавање студената са правним положајем пореских обвезника у 
савременим пореским системима; стицање продубљених знања о правима 
пореских обвезника као сегменту људских права; разумевање механизама заштите 
права пореских обвезника; упознавање са обавезама пореских обвезника у 
пореском поступку и активностима усмереним на побољшање испуњавања 
пореских обавеза; разматрање улоге пореског саветовања и пореских саветника у 
домену унапређења правног положаја пореских обвезника.  
 
 
 

Исход 
предмета 

Очекује се да студент: 1) стекне знања о правном положају пореских обвезника у 
савременим државама; 2) детаљније упозна општеприхваћена права пореских 
обвезника у савременим пореским системима, као и механизме њихове заштите; 3) 
може прецизно да идентификује и опише општеприхваћене обавезе пореских 
обвезника у савременим пореским системима; 4) формулише предлоге 
побољшања нормативног регулисања појединих права и обавеза пореских 
обвезника; 5) препозна кључне проблеме и изазове у области правног положаја 
пореских обвезника.    
 
 
 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Од традиционалног ка савременом порескоправном односу; Права пореских 
обвезника као сегмент људских права; Повеље пореских обвезника; Права 
пореских обвезника у савременим пореским системима; Права пореских обвезника 
и европски стандарди; Права пореских обвезника и могућност њихове злоупотребе; 
Права пореских обвезника у Републици Србији; Механизми заштите права пореских 
обвезника (правни и ванправни механизми); Механизми заштите права пореских 
обвезника у Републици Србији; Обавезе пореских обвезника и њихово прихватање 
(tax compliance); Обавезе пореских обвезника у савременим пореским системима; 
Обавезе пореских обвезника у Републици Србији; Пореско саветовање, порески 
саветници и правни положај пореских обвезника; Улога пореског саветовања и 
пореских саветника у домену правног положаја пореских обвезника; Активности и 



мере за побољшање правног положаја пореских обвезника у Републици Србији. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Детаљнија разрада материје правног положаја пореских обвезника изложене на 
предавањима; Упознавање и коментарисање важећих правних прописа који 
регулишу област правног положаја пореских обвезника; Анализа примера 
појединих права и обавеза пореских обвезника из праксе; Дискусија о актуелним 
питањима остваривања и заштите права пореских обвезника, као и испуњавања 
пореских обавеза (рад у групама). 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

     3 1        

Методе 
извођења 
наставе 

• Предавања 
• Вежбе 
• Power point презентације 
• Case stady 
• Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената) 
• Индивидуалне консултације 
• Истраживачки рад (рад студената у истраживачким групама) 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 

http://www.mfin.gov.rs/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/

