
6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1
2
3
4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Основне академске студије првог нивоа
Пореско право

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
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ПРАВО
Модул опште право

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицањем основних знања из овог предмета, студентима се омогућава да примене и тумаче
пореске законе и друге прописе из ове области. Они ће бити оспособљени за упоредно-правну
анализу пореских прописа са прописима ЕУ. Такође, стицањем знања из овог предмета биће
оспособљени за обављање свих послова који се тичу порескоправне проблематике.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Пружа критички осврт на пореске прописе; односи се на анализу појединачних пореских облика;
попуњавање пореских пријава.

Намера је да се студентима пруже неопходна теоријска знања о пореском феномену  искључиво с правног
аспекта. Такође, циљ је одговорног професора да се кроз изучавање Пореског права пруже и практична
знања кроз анализу домаће и стране судске праксе која ће студентима бити корисна за рад у Пореској управи

Садржај предмета

Обухвата: упознавање са појмом и врстама јавних прихода; изучавање пореских облика; изучавање
порескоправног односа, пореског имовинског односа и пореског управног односа; законски опис пореског
чињеничног стања; сукоб пореских закона; двоструко опорезивање и феномене сличне двоструком
опорезивању; методе и мере за спречавање, односно елиминацију двоструког опорезивања.


