
 
 
 

ОПОРЕЗИВАЊЕ ИМОВИНЕ И ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 
План рада на предмету 

 
 
Модул:  Предмет је изборни на студијским програмима: „Банкарски и финансијски 

менаџмент“ и „Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије“ 
Година:  V 
Семестар: Пролећни 

Фонд часова: 30 часова предавања 
ЕСПБ: 7 
 
 
I 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. 

 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
 
Након савладавања предмета Јавне финансије, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

  ПРЕДАВАЊА (теме по недељама) 

1.  Опорезивање капитала – концептуална питања; 

2.  Опорезивање имовине – теоријска разматрања 

3.  Порез на имовину у Србији и ЕУ 

4.  Опорезивање финансијских и капиталних трансакција – теоријска разматрања 

5.  Порез на финансијске и капиталне трансакције у Србији и ЕУ  

6.  Опорезивање наследства и поклона – теоријска разматрања и политика у Србији и ЕУ 

7. Специфична питања опорезивања добити финансијских институција 

8.  Опорезивање дигиталне имовине 

9. Основне карактеристика поступка опорезивања имовине и финансијских услуга у 

Србији. 

10. 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. Осим тога, код конкретних пореских облика, настава ће обухватати и израду задатака 
и студија случаја. 

У току семестра, студентима ће бити додељене теме на које ће припремити презентацију, а 
поени стечени по том основу биће укључени у формирање оцене.  

 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 

На основу предиспитних активности и завршног испита студент може остварити највише 100 
бодова. Завршни испит се ради писмено и састоји се од две врсте питања: кратких (вишеструки 
избор или слично) и дугих (за објашњење и дискусију о теми). 

Коначна оцена се израчунава према следећој скали: 

51-60 = 6; 61-70 = 7; 71-80 = 8; 81-90 = 9; 91 и више = 10 
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VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
Проф. др Милојко Арсић, редовни професор 

кабинет бр. 525, V спрат 
консултације: среда, 14-16ч 
e-пошта: milojko.arsic@ekof.bg.ac.rs  
 

Проф. др Саша Ранђеловић, редовни професор 

кабинет бр. 720, VII спрат 
консултације: среда, 12-14ч 
e-пошта: sasa.randjelovic@ekof.bg.ac.rs  

 
Др Светислав Костић, ванредни професор 

кабинет бр. 141, Универзитет у Београду – Правни факултет 
консултације: уторак, 12-13.30ч, среда 14-15.30ч 
e-пошта: skostic@ius.bg.ac.rs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог 1. Пример испитних питања 
 
I. Краћа питања 
 

1. Који су најзначајније предности пореза на нето богатство? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

II. Дужа питања 

2. Објаснити правила за опорезивање прихода нерезидентних правних лица по основу дивиденде 

и камате остварене у Србији. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 


