
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Основне академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Основне академске студије  
Назив предмета Пореско право 
Наставник (за предавања) Проф. др Милева Анђелковић, проф. др Марина 

Димитријевић 
Наставник/сарадник (за вежбе) сарадник у настави Игор  Младеновић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  6 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни  

Услов /  
Циљ 
предмета 

Стицање знања о свим битним институтима, категоријама и феноменима пореског 
система Републике Србије; упознавање са током пореског поступка у свим његовим 
фазама; овладавање пореском терминологијом; оспособљавање за тумачење 
одредби пореских прописа и попуњавање образаца пореских пријава; развијање 
способности за критичку анализу позитивног пореског законодавства Србије; 
стицање ширих знања као припрема за порески консалтинг. 

Исход 
предмета 

Савладавањем програма предмета кроз планиране активности и облике 
наставе/учења, очекује се да студент: 1) стекне знање о принципима, механизмима 
и ефектима пореске делатности државе; 2) изгради позитиван став према 
извршавању пореских обавеза уз подизање нивоа пореске свести; 3) стекне 
способност тачне правне квалификације свих претпоставки пореског чињеничног 
стања од којих зависи заснивање пореске обавезе. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Појам и предмет пореског права; Однос пореског права са другим гранама права; 
Пореско право и уставно право; Пореско право и управно право; Пореско право и 
међународно јавно право; Пореско право и кривично право; Пореско право и 
грађанско право; Извори пореског права; Пореске одредбе садржане у уставу; 
Порески закони; Међународни порески споразуми; Подзаконски прописи; Услови 
примене пореских прописа (ретроактивност); Пореска администрација; Односи са 
другим државним органима; Ток пореских реформи; Порез на доходак грађана; 
Цедуларни порези; Годишњи порез на доходак грађана; Порез на добит предузећа; 
Порез на додату вредност; Акцизе; Порези на имовину; Порез на имовину; Порез на 
наслеђе и поклон; Порез на пренос апсолутних права; Локални јавни приходи; Појам 
и начела пореског поступка; Начело законитости; Начело временског важења 
пореских прописа; Начело омогућавања увида у чињенице; Начело чувања 
службене тајне у пореском поступку; Начело поступања у доброј вери; Начело 
фактицитета; Пореска управа; Порески обвезници и други порески дужници; Остали 
учесници у пореском поступку (заступник, пуномоћник, порески саветник); Појам, 
настанак, испуњење и престанак пореске обавезе; Права и обавезе пореских 
обвезника; Идентификација и регистрација пореских обвезника; Покретање 
пореског поступка; Ток пореског поступка; Утврђивање пореза; Пореска пријава; 
Пословне књиге и порески биланс; Утврђивање чињеница; Модалитети утврђивања 
пореза; Самоопорезивање; Утврђивање пореза пореским решењем; Наплата 



пореза; Врсте наплате пореза; Редовна наплата пореза; Ванредна наплата пореза; 
Контрола пореза; Појам и облици пореске контроле; Канцеларијска контрола; 
Теренска контрола; Контрола коју врши Пореска полиција; Жалба у пореском 
поступку; Ванредна правна средства; Понављање поступка; Остала ванредна правна 
средства; Порески прекршаји; Пореска кривична дела. 

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

Анализа примене порескоправних прописа у конкретним случајевима (порески 
поступак); Анализа судске праксе у области пореских спорова; Оспособљавање 
студената за практичне вештине као што су попуњавање пореских пријава, 
састављање пореског пуномоћја, писање пореских решења и пореских жалби. 

Литература 
1 Милева Анђелковић, Марина Димитријевић, Пореско право Србије, Центар за 

публикације, Правни факултет, Ниш, 2009.  
2 Важећи порески прописи  
3 Корисне интернет стране: www.mfin.sr.gov.rs 
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 3 часа 
недељно/ 
(3x15)=45 
часова 
током 
године 

 1 час 
недељно/    
(1x15)=15 
часова 
током 
године  

      

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 

 15 писмени испит     6 

практична настава  15 усмени испит   50 
колоквијуми    8     
семинари    6     
Списак тема по недељама 
1 Појам и предмет пореског права; Однос пореског права са другим гранама права; 

Извори пореског права.  
2 Пореска администрација; Пореска реформа у Србији.  
3 Цедуларни порези на доходак грађана; Годишњи порез на доходак грађана.  

http://www.mfin.sr.gov.rs/


4 Елементи пореза на добит предузећа; Специфични институти код пореза на добит 
предузећа.  

5 Порез на додату вредност; Акцизе.  
6 Порези на имовину; Локални јавни приходи.   
7 Појам и начела пореског поступка; Начело законитости и начело временског важења 

пореских прописа; Начело омогућавања увида у чињенице; Начело чувања 
службене тајне; Начело поступања у доброј вери и начело фактицитета.  

8 Пореска управа; Порески обвезник и други порески дужници; Остали учесници у 
пореском поступку.   

9 Настанак и престанак пореске обавезе; Права и обавезе пореских обвезника.  
10 Покретање пореског поступка; Пореска пријава; Пословне књиге и порески биланс.  
11 Утврђивање пореских чињеница; Начини утврђивања пореза.  
12 Појам и врсте наплате пореза; Редовна наплата пореза; Принудна наплата пореза.  
13 Појам и облици пореске контроле; Канцеларијска и теренска пореска контрола; 

Контрола коју врши Пореска полиција.  
14 Жалба у пореском поступку; Ванредна правна средства у пореском поступку; 

Понављање пореског поступка.  
15 Појам и врсте пореских деликата; Порески прекршаји; Пореска кривична дела.  

 


