
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права унутрашњи послови 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије  
Назив предмета Порески деликти 
Наставник (за предавања) Проф. др Милева Анђелковић, Проф. др Марина 

Димитријевић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Марина Димитријевић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ    7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни предмет 

Услов  / 
Циљ 
предмета 

Теоријско упознавање студената са феноменом пореских деликата како би 
разумели њихову специфичну правну природу и облике испољавања; упознавање са 
чиниоцима који условљавају појаву пореских деликата у савременом друштву; 
стицање продубљеног знања о мерама, механизмима и процедурама којима се 
може утицати на смањивање опсега пореских деликата и на побољшање пореске 
дисциплине обвезника. 

Исход 
предмета 

Очекује се да студент: 1) стекне знање о феномену, врстама и облицима пореских 
деликата у савременим државама; 2) детаљније се упозна са степеном опасности 
коју порески деликти представљају за државу и друштво; 3) може да у надлежним 
државним органима учествује у поступку откривања ове врсте деликата и 
одређивања прописане врсте и висине санкције за ове деликте; 4) може да учествује 
у конципирању и примени програма мера за побољшање пореске дисциплине 
обвезника и смањење нивоа извршених пореских деликата. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Модалитети понашања пореских обвезника у области повиновања пореским 
законима и чиниоци који таква понашања детерминишу; Појам и врсте избегавања 
плаћања пореза (пореске евазије); Међународна пореска евазија; Последице 
пореске евазије; Политика сузбијања пореске евазије; Мере превенције; 
Супростављање нелегитимној законитој пореској евазији; Репресивне мере; 
Свеобухватност антиевазивне стратегије; Кључни субјекти који делују на плану 
спречавања пореске евазије; Порески деликти у Србији; Порески прекршаји; 
Пореска кривична дела.    
 

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

Детаљнија разрада материје пореских деликата изложене на предавањима; 
Упознавање и коментарисање важећих правних прописа који регулишу материју 
пореских деликата; Анализа појединих примера пореских деликата из праксе; 
Дискусија о појединим актуелним питањима поштовања пореске регулативе (рад у 
групама). 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

     ?    ?       

Методе 
извођења 
наставе 

• Предавања 
• Вежбе 
• Power point презентације 
• Case stady 
• Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената) 
• Индивидуалне консултације 
• Истраживачки рад (рад студената у истраживачким групама) 

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

   15 писмени испит       6 

практична настава    15 усмени испит     50 
колоквијуми      8     
семинари      6     
Списак тема по недељама 
1 Прихватање обавеза од стране пореских обвезника (пореска сагласност) 
2 Појам и узроци избегавања плаћања пореза (пореске евазије) 
3 Врсте пореске евазије (легална и нелегална евазија пореза) 
4 Међународна евазија пореза 
5 Последице пореске евазије 
6 Политика сузбијања пореске евазије – превентивне мере 
7 Улога пореске контроле у прихватању пореских обавеза  
8 Управљање ризицима у домену пореске сагласности 
9 Супростављање нелегитимној законитој пореској евазији 
10 Политика сузбијања пореске евазије – репресивне мере 
11 Свеобухватност антиевазивне политике 
12 Кључни субјекти који делују на плану спречавања пореске евазије 
13 Порески деликти у Србији – Порески прекршаји и пореска кривична дела  
14 Пореска утаја 
15 Мере за побољшање пореске дисциплине у Србији 

 


