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Број часова наставе  30 часова (1 семестар) 
Циљ предмета 

Циљ предмета је пружање релевантних теоријских и емпиријских знања и практичних вештина у вези са 
анализом опорезивања реалне и финансијске имовине, као и трансакција, односно услуга у оквиру 
финансијског сектора. 

Исходи предмета  

Након успешног савладавања предмета, студенти ће моћи да: 
 Разумеју основне принципе и економске ефекте опорезивања – генерално и посебно у сегменту 

опорезивања имовине и финансијских услуга; 
 Анализирају питања расподеле терета пореза на имовину и питања имовинске неједнакости, 

користећи релевантне теоријске и емпиријске аргументе; 
 Опишу и критички анализирају начин функционисања система опорезивања имовине у Србији и 

Европи; 
 Анализирају економске ефекте опорезивања финансијских и капиталних трансакција 

коришћењем релевантних теоријских и емпиријских аргумената; 
 Опишу и компаративно анализирају систем опорезивања финансијских и капиталних 

трансакција у Србији и Европи; 
 Израчунају износе пореза на имовину, као и пореза на финансијске и капиталне трансакције у 

Србији; 
 Разумеју специфичности опорезивања добити финансијских институција у Србији; 
 Разумеју утицај дигиталних валута на начин функционисања пореских система; 
 Објасне елементе пореског поступка у вези са опорезивањем имовине и финансијских услуга. 

Садржај предмета 

1. Опорезивање капитала – концептуална питања; 

2. Опорезивање имовине – теоријска разматрања - расподела терета пореза на имовину, 

опорезивање имовине и економска неједнакост; 

3. Порез на имовину у Србији и ЕУ – основне карактеристике и елементи система пореза на имовину 

у Србији и политика опорезивања имовине у државама ЕУ; 

4. Опорезивање финансијских и капиталних трансакција – теоријска разматрања;  

5. Порез на финансијске и капиталне трансакције у Србији и ЕУ – основне карактеристике и 

елементи пореза на пренос апсолутних права и пореза на премије неживотних осигурања у 

Србији и државама ЕУ; 

6. Опорезивање наследства и поклона – теоријска разматрања и политика у Србији и ЕУ – 
теоријски концепти и економски ефекти пореза на наследство и поклон, те карактеристике и 

елементи овог пореза у Србији и ЕУ; 

7. Специфична питања опорезивања добити финансијских институција – утицај вредновање 
имовине, резервисања, отписа ненаплативих потраживања, утањене капитализације итд. на 

опорезивање добити финансијских институција у Србији; 

8. Дигиталне валуте и опорезивање – опорезивање трансакција са дигиталним валутама, као и 

утицај појаве дигиталних валута на парадигму опорезивања; 

9. Основне карактеристика поступка опорезивања имовине и финансијских услуга у Србији. 

 

 

 

mailto:milojko.arsic@ekof.bg.ac.rs
mailto:sasa.randjelovic@ekof.bg.ac.rs
mailto:skostic@isu.bg.ac.rs


Методе извођења наставе:  Предавања, домаћи задаци и студентски пројекти 
Оцењивање:                                 Финални испит се полаже писмено и носи 100 поена. Да би положио испит 

неопходно је да студент оствари најмање 51 поен. За активности током 
наставног семестра студент стиче додатне поене, који се укључују у укупан 
резултат. 

Обавезна литература 
1. Презентације са предавања доступне на сајту Факултета 

2. Арсић М. & С. Ранђеловић (2017). Економија опорезивања – теорија и политика, Универзитет у 

Београду – Економски факултет, Центар за издавачку делатност 

3.  Honohan, P. (2003). Taxation of Financial Intermediation: Theory and Practice for Emerging Economies, 

World Bank Publication 

Додатна литература 
1. Поповић, Д. (2018). Пореско право, Универзитет у Београду – Правни факултет 
2. Ранђеловић, С. (2020). Основе пореског планирања, Универзитет у Беогрду – Економски факултет, 

Цeнтар за издавачку делатност 

3. Weber, D. and O. Marres (2012). Taxing the Financial Sector. IBFD 

4. Закон о порезима на имовину  

5. Закон о порезу на премије неживотних осигурања 

 


