
Спецификација предмета за књигу предмета 
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Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Докторске академске студије 
Назив предмета Финансијско право 
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Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

изборни 

Услов  / 
Циљ 
предмета 

Циљ предмета је развијање научних сазнања, способности и академских вештина у 
процесу истраживања у области финансијског права, развијање аналитичког 
размишљања упоређивањем теоријских ставова и могућности њихове примене у 
реалном правном и економско-политичком окружењу, овладавање научним 
методама у изучавању релевантне литературе и правних извора, а све у складу са 
савременим правцима развоја финансијског права као научне дисциплине. 

Исход 
предмета 

Очекује се да савладавањем програма студент успешно може да: 1) анализира 
институте финансијског права; 2) критички и аналитички упоређује теоријске ставове 
и могућност њихове примене у реалном правном и економско-политичком 
окружењу; 3) компетентно, научно и аргументовано дискутује, истражује и 
презентује резултате свог научног рада, који ће допринети развоју научне мисли у 
области финансијског права и развоју стабилности финансијског система; 4) 
примени научне методе кроз истраживања у оквиру одабраних тема у области 
финансијског права. 
 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Појам, предмет и дезинтеграција финансијског права; Ширење финансијске 
делатности савремених држава; Програми јавних расхода; Извори опорезивања; 
Принципи опорезивања; Порескоправни однос; Реформе савремених пореских 
администрација; Права и обавезе пореских обвезника; Ефекти опорезивања; 
Тенденције у савременим пореским системима; Процеси пореске хармонизације и 
пореске конкуренције у савременим пореским системима; Остали фискални 
приходи; Реформа пореског система Србије; Сукоб пореских закона; Јавни зајам; 
Трендови у савременим буџетским реформама; Фискална децентрализација. 

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

Дискусија у оквиру одабраних тема, припрема и израда кратког есеја. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
                                    

Методе 
извођења 
наставе 

• Предавања 
• Индивидуалне консултације 
• Групе за дискусију 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

   30 писмени испит   

практична настава   усмени испит  50 
колоквијуми       
семинари    20     
Списак тема по недељама 
1 Појам и предмет финансијског права. Дезинтеграција финансијског права. Функције 

јавног сектора и ширење финансијске активности државе. 
2 Тенденције развоја у нивоу и структури јавних расхода. Програми јавних расхода. 
3 Извори опорезивања. Елементи пореза. Пореска начела. Оптимално опорезивање. 
4 Порескоправни однос. Управљање савременим пореским администрацијама. 

Правни положај пореских обвезника. 
5 Ефекти опорезивања. Етиологија и феноменологија евазије пореза. Механизми 

међународне пореске евазије. Антиевазиона политика. 
6 Основе и структура савремених пореских система. Основни правци промена у 

савременим пореским системима. Порески суверенитет у условима глобализације. 
7 Опорезивање дохотка. Опорезивање добити. Опорезивање мултинационалних 

компанија у контексту BEPS-а. 



8 Опорезивање промета. Привлачност ПДВ-а. Акцизе. Опорезивање имовине. 
Еколошки порези. Опорезивање електронских трансакција. 

9 Хармонизација опорезивања. Пореска хармонизација versus пореска конкуренција. 
Реформа пореског система Србије. 

10 Царине. Таксе. Доприноси за обавезно социјално осигурање. Криза финансирања 
социјалног осигурања. 

11 Појам и узроци двоструког опорезивања. Методе и мере за спречавање двоструког 
опорезивања. Решавање спорова у вези са применом међународних пореских 
уговора. 

12 Јавни зајам. Буџетски процес и политичко одлучивање. Од традиционалног ка 
савременом јавном буџетирању.  

13 Управљање јавним дугом и буџетским дефицитом. Фискална правила и процес 
јавног буџетирања. Фискални савети у савременим буџетским системима. Фискална 
транспарентност и савремене буџетске реформе.  

14 Савремени модели јавног буџетирања. Програмско буџетирање. Буџетирање према 
учинку. Буџет Европске уније. 

15 Модели финансијског изравнања. Фискална децентрализација. Локалне финансије. 
 


