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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Смјер:  

Спољна трговина, порези и царине 

      

Назив предмета 
 
ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ ЕУ 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за финансије банкарство и осигурање 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-030-7 Обавезни VIII 4+2 7 

Наставник Др Хамид Алибашић, редовни професор 

Сарадник Мр Весна Петровић, виши асистент 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема условљености. - 

Циљеви изучавања предмета: 

Основни циљ предмета је да студенти добију корисне смјернице актуелне регулативе из области 

пореза и царина, као и задатака које БиХ треба да испуни да се приближи европским стандардима и 

дугорочном циљу интеграције у структуре ЕУ. 

Приоритетно мјесто у назначеној регулативи припада пореској и царинској политици ЕУ коју у овом 

погледу треба да прати и БиХ, као што је и комплетна област индиректног опорезивања. С тим у 

вези у току је процес усклађивања који предвиђа уклањање физичких, техничких и фискалних 

баријера везаних за превладавање царинских ограничења, уз истовремено појачавање контрола на 

спољним границама БиХ. 

Исходи учења : 

Након положеног испита, студенти ће бити у могућности да: објасне настанак и развој ЕУ, њен 

правни систем и институционалну структуру; упознају политику ширења ЕУ, придруживање држава 

Западног Балкана; схвате фискални систем ЕУ, институционални оквир доношења одлука о 

фискалним питањима; разумију фискални федерализам у ЕУ, приходе, расходе и редистрибуцију 

средстава буџета ЕУ; схвате хармонизацију пореских система (директних и индиректних пореза) у 

ЕУ, пореску конкуренцију, фискална правила и могуће правце реформе фискалне политике; разумију 

хармонизацију акциза и порески третман увоза производа некомерцијалног карактера из трећих 

земаља итд. 

Садржај предмета: 

1. Увод у фискални систем и фискалну политику ЕУ, настанак, етапе развоја, сврха изучавања и 

научна методологија. 

2. Институције ЕУ (Европско вијеће, Европски парламент, Вијеће EУ, Европска комисија). 

3. Институтционални оквир доношења одлука о фискалним питањима. 

4. Фискални федерализам у ЕУ. 

5. Буџет ЕУ (основне особине, функције, начела, регулација и поступак доношења и усвајања, 

приходи, расходи и редистрибуција средстава), основни узроци дестабилизовања фискалног и 

монетарног система ЕУ и утицај свјетске финансијске кризе на привредне токове њених 

чланица.    

6. Хармонизација индиректних пореза у ЕУ (разлози, инструменти и начела). 

7. Хармонизација директних пореза у ЕУ (разлози, инструменти и начела). 

8. I колоквијум 

9. Пореска конкуренција у ЕУ. 

10. Фискална правила у ЕУ и економска стабилизација. 

11. Могући правци реформе фискалне политике у ЕУ. 

12. Фискални аспекти придруживања БиХ ЕУ. 

13. Прилагођавање пореског система БиХ захтјевима ЕУ и могући правци реформи.  
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Рефлексија фискалне дисциплине ЕУ на реформу пореског система РС и БиХ. 

Процеси и изазови економске конвергенције БиХ према ЕУ. 

14. Усклађивање пореског и царинског система БиХ са фискалним правилима ЕУ. 

Досадашњи теоријски дискурс о придруживању и економско стање пред стицање статуса 

кандидата за пријем БиХ у ЕУ. 

15. II колоквијум 

Методе наставе и савладавање градива: 

Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова, примјера из праксе, 

критичких осврта и компаративне анализе. На крају сваке теме предвиђена је дискусија. Свака 

методска јединица са предавања се рекапитулира на часовима вјежби. 

Литература: 

Основна литература: 

Хрустић, Х., (2011.), Пореска хармонизација у Европској унији, Iнститут за међународну политику и 

привреду, Београд. 

Baimbridge, M., Whyman, P., (2014.), Fiscal Federalism and European Economic Integration, Routledge; 

1 edition, Milton Park, Abingdon, Oxford, OX14 4RN, UK. 

Канџија, В., Цвечић, И., (2010.), Економика и политика Еуропске уније, Економски факултет у 

Ријеци. 

Шимовић, Ј., Шимовић, Х., (2006.), Фискални сустав и фискална политика Еуропске уније, Правни 

факултет, Загреб. 

Додатна литература: 

Халиловић, С., (2013.), Европске интеграције и Босна и Херцеговина, Факултет политичких наука, 

Сарајево. 

Baldwin, R., Wyplosz, C., (2006), The Economics of European integration, UK, McGraw Hill. 

Илић-Попов, Г., (2004), Пореско право Европске уније, „Службени гласник“, Београд. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из сваке од наведених активности. 

Похађање наставе 5 Домаћи задаци 5 Завршни испит 50 

Активност на настави 5 Семинарски 5 Колоквијуми 30 

Посебна назнака за предмет: 
 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Др Хамид Алибашић, ред. проф. 

Датум овјере: 18.01.2016. 

 


