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Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 
П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 
4 2 0 4*15*1,20 2*15*1,60 0 SOП = 1,20  SOАВ =1,60 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 2*15 + 0  = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,20 + 2*15*1,60 + 0 = 120 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 120 h = 210 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. разумију специфичности и факторе који утичу на пословање малих и средњих предузећа и 
самосталних предузетника; 
2. разумију основна обиљежја и специфичности финансијског извјештавања малих и средњих 
предузећа  
3. идентификују и примијене релевантне рачуноводствене информације неопходне за процесе 
планирања, одлучивања и контроле пословних активности у малим и средњим предузећима; 
4. разумију и примијене систем вођења пословних књига самосталних предузетника. 

Условљеност Нема условљености, али су пожељна знања из Финансијског рачуноводства и Управљачког 
рачуноводства 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, тимски задаци, консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Појмовно одређење, основна обиљежја и специфичности пословања малих и средњих 
предузећа. 
2. Организацијски и правни облици пословања малих и средњих предузећа. Услови и процедуре 
оснивања малих и средњих предузећа у Брчко дистрикту БиХ.        
3. Основна обиљежја рачуноводственог информационог система малих и средњих предузећа. 
Специфичности финанцијског извјештавања малих и средњих предузећа. Улога надзора у 
осигурању квалитете рачуноводствених информација 
4. Обиљежја регулативе финанцијског извјештавања за мала и средња предузећа. Регулатива 
финанцијског извјештавања за мала и средња предузећа у Брчко дистрикту БиХ. 
5. Међународни стандарди финанцијског извјештавања за мала и средња предузећа (МСФИ за 
МСП).Улога међународних институција у хармонизацији финанцијског извјештавања. 
6. Анализа финанцијских извјештаја у функцији доношења пословних одлука.  
7. Улога и значај интерног рачуноводственог извјештавања у процесима планирања, одлучивања и 
контроле пословних активности у малим и средњим предузећима. Избор и примјена релевантних 
информација у изради пословног плана. 
8. Први колоквијум 
9. Самостални предузетници као дио малог и средњег предузетништва. Оснивање и пословање 
самосталних предузетника. 
10. Пословне књиге самосталних предузетника у систему пореза на доходак.       
11. Утврђивање дохотка и порезне обавезе и извјештавање екстерних корисника. 
12. Пријава пореза на доходак. 



13. Евиденција радних односа код обртника. 
14. Престанак пословања обрта. 
15. Други колоквијум 
 

Обавезна литература  
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Жагер, К., Дечман, Н. 
Рачуноводство малих и средњих подузећа, 
Хрватска заједница рачуновођа и финанцијских 
дјелатника 

2015. - 

Ревицон 
Обрти и друге самосталне дјелатности-оснивање, 
пословање, евиденција и пријаве, Ревицон д.о.о. 
Сарајево 

2017.  

    
Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Група аутора (редакција К. 
Жагер) 

Хармонизација и стандардизација финанцијског 
извјештавања малих и средњих подузећа, Хрватска 
заједница рачуновођа и финанцијских дјелатника  

2013. - 

Ревицон Прелазак на нови систем плаћа, пореза и 
доприноса, Ревицон д.о.о. Сарајево 2008.  

Група аутора Пословање обртника, Хрватска заједница 
рачуновођа и финанцијских дјелатника 2006. - 

Bragg, S.M., Burton, E.J. Accounting and Finance for Your Small Business, 2nd 
Edition, Wiley 2006. - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 
Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 
Позитивно оцијењен семинарски рад 5 5% 

Тимски задаци 5 5% 
Колоквијуми 30 30% 

Завршни испит 
Завршни испит (усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100% 
Датум овјере 8. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 23.10.2020. годинe 

 


