Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Назив предмета: ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И БИЛАНС
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. Др Иван Б. Раонић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Студенти стичу знања из области буџета и пореског рачуноводства. Циљ предмета је да
студенти усвоје основна знања из ове области, као и да овладају системом вођења књига из
области пореске евиденције.
Исход предмета
Упознавање студената са основним елементима буџетског система, организацијом и
функционисањем пореског рачуноводства према важећој регулативи, инструментима
организације пореског рачуноводства, реализацији књиговодствене процедуре, организацији и
извештавању директних и индиректних буџетских корисника. Састављање и анализа пореског
биланса.
Садржај предмета
Делокруг рада и организација пореске управе. Јавни приходи, јавни расходи и буџет. Порески
обвезник и евиденција пореског обвезника. Порези и порески систем. Евидентирање промета
преко фискалне касе. Пореско књиговодство и евиденција јавних прихода. Рачунски план јавних
прихода. Састављање и достављање годишњег обрачуна.
Литература
Иван Раонић "Пореско књиговодство и биланс", ВШСС за економију и управу, Београд, 2014.
Здравка Петковић "Пореско књиговодство и евиденција", Београд, 2010.
"Правилник о пореском рачуноводству", Сл.гласник, Београд, 2011.
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
4
2
/

Остали часови
Студијски истраживачки рад:
/

Методе извођења наставе
Предавања, видео презентације, индивидуалне консултације, самостални рад студената и
писање семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
15
25
20

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
20
20

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.

