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Стандард 5: Курикулум 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-424 

Студијски програм/студијски програми: Рачуноводство и ревизија 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета:  Порески систем и политика 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Радичић Ј. Марко  
Статус предмета: изборни смерски 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: 
Циљ предмета 
Предмет обухвата материју у вези с пореским системом и пореском политиком, уз истицање циљева и начела 
опорезивања, пореске структуре, ефеката опорезивања и деловања пореских инструмената на акумулацију, 
потрошњу, инвестиције, штедњу, цене и платни биланс. 
Исход предмета  
Исход предмета је овладавање знањима из области пореског система и политике, и оспособљавање 
студената за самостална истраживања у поменутој област, а све у циљу пружања подршке у процесима 
доношења економских одлука. 
Садржај предмета 

- Карактеристике пореске терминологије 
- Врсте пореских стопа 
- Циљеви опорезивања 
- Начела опорезивања 
- Пореска евазија 
- Вишеструко опорезивање 
- Детерминанте пореске структуре 
- Порез на доходак и порези из расхода 
- Имовински порези 
- Порески поступак и пореска администрација 

      -      Пореска политика и ефекти опорезивања 
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Број часова  активне наставе у 7. семестру Остали часови 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Усмено предавање и графичка презентација у електронској форми 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 6 писмени испит  
практична настава 0 усмени испт 30 
колоквијум-и 60 ..........  
семинар-и 4   

СВЕГА 70  30 
 


