Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво
Назив предмета: ПОРЕСКИ ПОСТУПАК
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. Др Верица Р. Јовановић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са основним принципима пореског процесног права, анализа циљева и
инструмената пореске политике. Такође и упознати студенте са системом управљања порезима
кроз провођење пореског поступка од стране порески обвезника и институција овлашћених за
контролу провођења и поштовања пореских закона.
Исход предмета
На систематичан и методски поступан начин приказати студентима поступак обрачуна, плаћања
и извештавања о обрачунатим порезима као и контролу поштовања прописа од стране пореских
обвезника и пореских органа које директно утичу на расподелу укупног дохотка и његову
потрошњу.
Садржај предмета
Пореско процесно право и наука пореског процесног права. Појам и начела пореског поступка;
Порескопроцесни субјекти. Порескоправни однос. Порескопроцесне радње. Првостепени
порески поступак. Утврђивање чињеница у пореском поступку. Порески акти и порески управни
акти. Утврђивање пореза, наплата пореза, пореска контрола. Поступак по правним лековима.
Утврђивање и наплата пореза на доходак грађана. Утврђивање и наплата пореза на добит
предузећа. Утврђивање и наплата пореза на имовину, потрошњу, на употребу, држање и ношење
добара. Управни спор у пореским стварима. Откривање пореских деликата
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Број часова активне наставе
Остали
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
4
1
/
рад: /
Методе извођења наставе
Настава се изводи комбиновањем предавања и вежби
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
практична настава
5
усмени испт
50
колоквијум-и
30
..........
семинар-и
10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички
предмети за више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један
пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог
нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним
особљем (Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

