
 
 
 

ПОРЕСКО ПЛАНИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА 
План рада на предмету 

 
 
 
Модул: Пословна анализа и консалтинг 
Година: III 
Семестар: Јесењи 

Фонд часова: 30 часова предавања + 30 часова вежби 
ЕСПБ: 5 
 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 
 
Трошкови пореза чине 15-20% трошкова предузећа, те стога трошковна ефикасност представља 
предуслов конкурентности на савременом, глобализованом тржишту. Осим на директан начин, 
кроз пореско оптерећење, порези стварају и индиректне (регулаторне) трошкове предузећима 
и појединцима, будући да све сложенији порески прописи захтевају све шира и 
софистициранија знања, за испуњавање пореских обавеза.  

Кроз порезе и друге фискалне дажбине, савремене државе од привреде и грађана узимају 
између 30% и 40% бруто домаћег производа, који се користе за финансирање јавног сектора. То 
значи да држава, овим путем, присваја значајан део новостворене вредности (профита 
предузећа, расположивог дохотка домаћинстава и сл.), што значајно утиче на њихово 
понашање и благостање. Високо пореско и регулаторно оптерећење стварају подстицаје 
пореским обвезницима (предузећима и појединцима) да изналазе легалне (а неретко и 
нелегалне) начине за смањење свог пореског оптерећења. У том смислу, активности пореског 
планирања и оптимизације, које имају за циљ изналажење легалних и легитимних начина за 
остваривање пореских уштеда, добијају све више на значају у савременом пословању. Такође, 
правилно предвиђање и процењивање пореских трошкова, повезаних са будућим пословним и 
инвестиционим плановима, представља претпоставку израде поузданих и ефикасних планова 
пословања, због чега су знања из ове области релевантна не само за стручњаке из области 
финансија, већ и за оне који се баве консалтингом, као и различитим видовима менаџмента и 
одлучивања на нивоу предузећа. 

Предмет Пореско планирање и оптимизација уврштен је у студијски програм основних студија 
на Економском факултету Универзитета у Београду, као резултат растуће тражње на тржишту 
рада, за квалификованим финансијским стручњацима, опремљеним знањима и вештинама за 
вршење послова финансијског и пореског консалтинга. Сходно томе, основни циљеви предмета 
су следећи: 

• разумевање принципа и начина функционисања савремених пореских система и 
механизама утицаја пореза на економске одлуке; 

• оспособљавање студената за процену пореских импликација пословних планова, одлука 
и конкретних трансакција на нивоу предузећа или појединца; 

• разумевање основних елемената, принципа и институционалних ограничења за израду 
ефективних стратегија пореског планирања на нивоу предузећа или појединца; 

• развој критичког начина размишљања у домену опорезивања и пореског планирања. 



II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
 
Након савладавања предмета Пореско планирање и оптимизација, студенти ће моћи да: 

• Разумеју и објасне основне појмове, карактеристике и врсте пореза, тј. да; 
o дефинишу порезе, направе разлику између њих и других јавних прихода и разумеју 

њихове основне карактеристике; 
o наведу и објасне основне циљеве опорезивања; 
o идентификују и групишу основне врсте пореза у савременим државама; 
o дефинишу основне елементе сваког пореског облика; 
o опишу механизам увођења пореза и разликују основне методе наплате пореза; 
o објасне концепт пореске јурисдикције; 
o анализирају факторе који утичу на карактеристике савремених пореских система. 

• Објасне принципе на којима су засновани савремени порески системи, тј. да; 
o идентификују карактеристике доброг пореског система и принципе којима би се требало 

руководити у креирању пореске политике, наплати пореза и испуњавању пореских 
обавеза; 

o објасне концепт законитости пореза; 
o анализирају фискалну издашност појединачних пореских облика и целог пореског 

система; 
o наведу трошкове повезане са наплатом пореза и објасне факторе од којих ти трошкови 

зависе; 
o разумеју начин на који порези нарушавају економску ефикасност; 
o процењују правичност пореског система и разликују хоризонталну од вертикалне 

правичности; 
o анализирају однос између ефикасности и правичности у опорезивању и 
o опишу карактеристике које би порески систем требало да поседује да би не би нарушавао 

концепт правне сигурности. 

• Идентификују и анализирају економске ефекте основних пореских облика; 
o објасне фискални значај и редистрибутивне ефекте основних пореских облика (пореза на 

доходак грађана, доприноса за обавезно социјално осигурање, пореза на добит предузећа, 
пореза на додату вредност, акциза и пореза на имовину) у савременим пореским 
системима и Србији; 

o опишу начин на који основни порески облици утичу на економске одлуке (о раду, 
штедњи, инвестирању итд.); 

o критички разматрају предности и недостатке различитих приступа дефинисању дохотка, 
избора појединца или породице као пореског обвезника, те последице примене 
прогресивних пореских стопа; 

o разумеју релевантне теоријске моделе оптималног опорезивања дохотка; 
o објасне основне карактеристике предузећа и аргументе за опорезивање добити предузећа; 
o анализирају могуће утицаје пореза на добит на ниво инвестиција, структуру имовине, 

финансијску структуру и политику дивиденде предузећа; 
o објасне концепт оптималног опорезивања потрошње; 
o разликују основне врсте пореза на имовину; 
o опишу механизме економске расподеле терета пореза на имовину; 

 

• Опишу начин функционисања основних пореских облика у Србији и израчунају 
износ пореских обавеза који произилази из конкретних пословних трансакција; 

o објасне карактеристике и фискални значај основних пореских облика у пореском систему 
Србије; 

o идентификују пореске обвезнике и објасне распростирање обавезе плаћања пореза на 
доходак и добит у Србији, те процењују порески третман дохотка и добити из домаћих и 
иностраних извора; 



o опишу и израчунају порез на зараду и доприносе за социјално осигурање на зараде у 
Србији, као и порезе који се плаћају на приходе од самосталне делатности, од ауторских 
права, од капитала, те капиталних добитака у Србији; 

o разумеју и опишу основне елементе пореза на добит предузећа у Србији, као и 
специфична питања из домена опорезивања добити (трансферне цене, групно 
опорезивање, утањена капитализација, одложени порези итд.); 

o израчунају основницу пореза на добит предузећа у Србији, износ пореске обавезе, као и 
пореза по одбитку; 

o разумеју и опишу основне елементе ПДВ, акциза и пореза на премије неживотних 
осигурања у Србији, као и посебне режиме у оквиру ПДВ система; 

o израчунају ПДВ обавезу која произилази из конкретних пословних трансакција у Србији; 
o разумеју и опишу основне елементе пореза на имовину у статици и динамици у Србији; 
o израчунају износ пореза на имовину у Србији у конкретним пословним трансакцијама. 

• Упореде и критички разматрају перформансе пореског система Србије у односу на 
пореске системе европских држава; 

o опишу трендове у погледу политике опорезивања дохотка, добити, потрошње и имовине 
у Европи; 

o упореде и критички анализирају карактеристике три доминантна модела опорезивања 
дохотка у Европи; 

o објасне домете и резултате хармонизације пореза на добит предузећа у Европској унији; 
o наведу и опишу хармонизована правила ЕУ у домену ПДВ и акциза и упореде порески 

систем Србије са овим правилима; 
o објасне основне карактеристике различитих модела опорезивања имовине у статици и 

динамици у Европи и упореде ове моделе са правилима у Србији. 

• Дефинишу двоструко опорезивање, разликују основне врсте двоструког 
опорезивања, те примењују правила за ублажавање двоструког опорезивања; 

o разумеју концепт, узроке и економске последице двоструког опорезивања; 
o разликују врсте двоструког опорезивања, односно феномене сличне двоструком 

опорезивању; 
o идентификују методе за отклањање двоструког опорезивања и процењују фискалне и 

економске последице примене различитих метода; 
o опишу и критички анализирају мере за отклањање двоструког опорезивања; 
o разумеју модалитете (мере и методе) за отклањање двоструког опорезивања у Србији и 
o процењују могућности за креирање ефективних стратегија пореског планирања, 

користећи правила међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања. 

• Анализирају и практично примењују савремене стратегије и технике пореског 
планирања полазећи од важећег институционалног оквира у Србији и релевантних 
међународних правила; 

o објасне карактеристике пореског планирања и разликујете га од других облика пореских 
уштеда; 

o разумеју циљеве и врсте пореског планирања; 
o идентификују и критички анализирате различите стратегије пореског планирања; 
o наведу и разумеју основне технике пореског планирања; 
o процењују могућности за остваривање пореских уштеда избором холдинг јурисдикције; 
o квантификују и анализирају могућности за пореско планирање засновано на различитим 

опцијама финансирања и 
o критички анализирате и квантитативно процењујете пореске уштеде које се могу 

остварити домаћим и међународним пореским планирањем у Србији. 

 

 



• Разликују пореско планирање од пореске евазије, те интерпретирају и разумеју 
начин функционисања савремених антиевазионих правила. 

o разумеју рационалне факторе који утичу на одлуку о пореској евазији; 
o објасне концепт пореског морала и начин на који психолошки и други фактори могу 

утицати на одлуку о пореској евазији; 
o наведу и анализирају најчешћа антиевазиона правила у савременим пореским системима; 
o идентификују и критички разматрају најновије трендове у домену антиевазионих 

правила, а посебно БЕПС иницијативу; 
o препознају основна антиевазиона правила у Србији и упоредно их анализирају у односу 

на европску праксу и 
o процењују утицај антиевазионих правила на стратегије и технике пореског планирања. 

 

 
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
  Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

1.  Увод у опорезивање Упознавање са предметом, начином рада и 
оцењивања. Разматрање основних појмова. 

2.  Принципи опорезивања Увод у опорезивање 

3.  Опорезивање дохотка физичких лица – 
концептуална питања 

Принципи опорезивања 

4.  Порез на доходак физичких лица у 
Србији 

Опорезивање дохотка физичких лица – 
концептуална питања 

5.  Опорезивање добити правних лица – 
концептуална питања  

Порез на доходак физичких лица у Србији 

6.  Порез на добит правних лица у Србији Колоквијум 

7. Опорезивање потрошње – концептуална 
питања 

Опорезивање добити правних лица –
концепуална питања и примена у Србији 

8.  Порез на додату вредност и акцизе у 
Србији 

Опорезивање потрошње – концептуална 
питања 

9. Опорезивање имовине – концептуална 
питања 

ПДВ и акцизе у Србији 

10. Порези на имовину у Србији Опорезивање имовине – концептуална 
питања 

11. Двоструко опорезивање Порези на имовину у Србији 

12. Стратегије и технике пореског 
планирања 

Двоструко опорезивање 

13.  Пореско планирање и антиевазиона 
правила 

Стратегије и технике пореског планирања 

14.  Гостујуће предавање предавача из праксе Пореско планирање и антиевазиона 
правила 

15.  Резиме градива и припрема за испит Резиме градива и припрема за испит 

 
 
 
 
 



IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
На предавањима се настава реализује кроз ex-cathedra излагање наставника, уз активно учешће 
студената у форми дискусије и одговарања на питања која проистичу из представљеног 
градива. 

На часовима вежби, настава се реализује применом следећих метода: а) израда задатака и 
обрада питања повезаних са одговарајућом лекцијом, б) презентације од стране студената, на 
тему која представља практичну примену претходно савладаног градива, в) интерактивна 
дискусија на примењене теме, г) израда и анализа студија случаја, г) израде квизова. 

 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 

 
ПРАВИЛА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПРВИ ПУТ УПИСАЛИ ПРЕДМЕТ 

По основу предиспитних и испитних активности студент може остварити највише 100 поена, од 
чега се до 50 поена остварује кроз предиспитне активности, а 50 поена кроз завршни испит. Да 
би положио испит потребно је да студент оствари на завршном испиту најмање 26 од 50 поена, 
а у збиру (на предиспитним активностима и завршном испиту) најмање 51 (од 100 поена). 
Коначна оцена се изводи према следећој скали:  
51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 
 
Предиспитне активности студената:  

Предиспитне активности се састоје од: колоквијума, студентских презентација, израде домаћих 
задатака и/или квизова, учешћа у дискусијама на часовима предавања и вежби. Колоквијум 
носи до 38 поена, док се преосталих 15 поена по основу предиспитних активности остварује по 
основу студентских презентација (до 7 поена), израде домаћих задатака, квизова и учешћа у 
дискусијама на часовима предавања и вежби (до 10 поена). 

Студенти који су на колоквијуму у току семестра остварили најмање 21 од 38 поена, а на свим 
предиспитним активностима најмање 36 од укупно 50 поена (потребно је да буде задовољен и 
један и други услов), остварују право да на завршном испиту, у јануарском и фебруарском 
року, буду ослобођени дела теста који се односи на градиво обухваћено првим колоквијумом. У 
наредним испитним роковима (након фебруарског рока) студенти на завршном испиту полажу 
целокупно испитно градиво. 

У току школске године се организује један поправни колоквијум, пре августовског испитног 
рока. Поправни колоквијум обухвата целокупно градиво и на њему се може максимално 
остварити 38 поена. Студенти не могу остварити право на ослобађање дела градива на 
завршном испиту по основу положеног поправног колоквијума, већ само по основу 
предиспитних поена остварених у току наставног семестра. 

 
Завршни испит: 

Завршни испит се полаже писмено и састоји се из два дела – краћа питања (допуњавање, краћи 
задатак, питања  на заокруживање и сл.) и дужа питања (да се одређено питање укратко објасни 
у пар реченица, графички представи и анализира или израчуна и интерпретира). Завршни 
испит носи 50 поена.  



Студенти који су на колоквијуму остварили најмање 22 поена, а на свим предиспитним 
активностима у збиру најмање 36 поена, на завршном испиту у јануарском и фебруарском року 
не полажу део испита који се односи на питања повезана са градивом обухваћеним 
колоквијумом, а остатак завршног испита који полажу се пондерише тако да носи 50 поена. 
Студенти који нису остварили претходно неведене услове у погледу броја поена на 
колоквијуму и укупног броја поена на предиспитним активностима раде цео завршни испит 
који носи 50 поена. И једној и другој групи студената се на резултат остварен на завршном 
испиту додаје укупан број остварених предиспитних поена, без обзира на то о коликом броју 
поена је реч. 

Испит траје 90 минута.   

Пример испитног теста из претходних испитних рокова, на основу којег је могуће стећи увид у 
тип питања која се јављају на испиту, видети у Прилогу 1. 
 
У наставку су дати хипотетички примери начина вредновања и оцењивања. 
 
Пример 1: Студент је на колоквијуму остварио 24 поена, а кроз остале предиспитне активности 20 поена, што 
значи да је кроз предиспитне активности остварио укупно 44 поена. Овај студент на завршном испиту, у 
јануарском и фебруарском року, полаже само део који се односи на градиво које није обухваћено колоквијумом. Део 
завршног испита који студент полаже обухвата питања која у збиру носе 36 поена (преосталих 14 поена на 
завршном тесту се односи на питања обухваћена колоквијумом која студент у јануарском и фебруарском року не 
полаже). Студент је на том завршном тесту остварио 27 од 36 поена, што је кад се пондерише, еквивалентно са 
37,5 од 50 поена. То значи да је овај студент у збиру остварио 81,5 поена (44+37,5) и добио оцену 9.  

Пример 2: Студент је на колоквијуму остварио 17 поена, а кроз остале предиспитне активности 20 поена, што 
значи да је кроз предиспитне активности остварио 37 поена. Овај студент на завршном испиту полаже цео тест 
и на њему је остварио 39 (од максималних 50 поена). Тај студент је укупно по основу предиспитних активности и 
завршног испита остварио 76 (37+39) поена и добио оцену 8.  

 

ПРАВИЛА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПОНОВО УПИСАЛИ ПРЕДМЕТ 

За студенте који су у поново уписали предмет, завршни испит носи 100 поена, а коначна оцена 
се изводи према следећој скали:  
51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 

Студенти који су поново уписали предмет имају и могућност да се определе за опцију 
вредновања по правилима као за текуће студенте (завршни испит 50 поена и предиспитне 
активности 50 поена). Студенти који се определе за ову опцију учествују у изради колоквијума и 
другим предиспитним активностима на исти начин као и студенти који су предмет уписали 
први пут. Студенти који су поново уписали предмет, а желе да се определе за опцију 
вредновања и оцењивања као за текуће студенте, пријављују се уписом броја индекса у 
формату година уписа/број индекса (нпр. 2020/1899) најкасније до 31. октобра, на следећем линку:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S2rJyVddq_OiPuKPaZj8m0dPR6QThTcqUuHdpvgRaPM
/edit?usp=sharing 

Студенти који се пријаве за ту опцију, у том режиму оцењивања остају до краја школске године.  

 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S2rJyVddq_OiPuKPaZj8m0dPR6QThTcqUuHdpvgRaPM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S2rJyVddq_OiPuKPaZj8m0dPR6QThTcqUuHdpvgRaPM/edit?usp=sharing
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Прилог 1. Пример испитних питања из претходних испитних рокова 
 
Примери краћих испитних питања 
 
1. Навести индиректне порезе:                                                                                                                                                                    
a) _____________________________________________________ 
b) _____________________________________________________ 
c) _____________________________________________________ 
 
2. Основица за обрачун пореза на имовину у статици у Србији, за обвезнике који не воде пословне 

књиге је:              
а) Вредност процењена од стране локалне Управе јавних прихода, умањена за амортизацију 
б) Фер вредност, процењена у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања 
ц) Вредност непокретности процењена од стране пореског обвезника 
д) Набавна цена некретнине                                                                                    
                                                             
3. Објаснити Метод изузимања са прогресијом, који се користи за отклањање двоструког опорезивања.      
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Примери дужих испитних питања 
 
1. Наведите основне елементе акциза у Србији (предмет опорезивања и порески обвезник).  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Наведите која ће усклађивања бити неопходна у акцизном систему Србије, како би се ускладио са ЕУ 
директивама о акцизама. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Борис је порески резидент Србије, који поседује 10 преференцијалних акција предузећа НИС а.д. Нови 
Сад које је купио по цени од 3.000 динара по акцији и 10 преференцијалних акција предузећа ИНА а.д. Загреб 
које је купио по цени од 2.000 динара по акцији. Преференцијалне акције оба предузећа носе принос од 5% 
годишње. Осим тога, Борис поседује и динарски штедни депозит у банци у износу од 500 хиљада динара, које 
је орочио на годину дана по каматној стопи од 3% годишње и девизни депозит од 1.000 евра, које је орочио 
на годину дана уз каматну стопу од 1% годишње (курс: 1 евро=120 динара). Оба депозита су у банку 
положена 1. јануара 2019. године. Занемарити Уговор о избегавању двоструког опорезивања између Србије и 
Хрватске, као и порезе евентуално плаћене у Хрватској. 
Колики порез на доходак грађана би Борис требало да плати у Србији у 2019. години? 
 
 
 
 
 
 
 
Борис би требало да плати порез на доходак у Србији у износу од _____________________ динара. 

 

 



3. Навести у укратко објаснити методе за отклањање двоструког опорезивања. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 


