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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 

3 2 0 3*15*1,20 2*15*1,70 0 SOП = 1,20 SOАВ =1,70 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
3*15 + 2*15 + 0  = 75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
3*15*1,20 + 2*15*1,70 + 0 = 105 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
75 h + 105 h = 180 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. разумију основна обиљежја савременог рачуноводственог информационог система у трговини; 
2. израде калкулацију у трговачким предузећима; 
3. анализирају типичне пословне догађаје у трговини и самостално евидентирају пословне догађаје 
у пословним књигама; 
4. препознају елементе финансијских извјештаја и самостално састављају финансијске извјештаје 
трговачких предузећа. 

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

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Основе рачуноводства трговине, рачуноводствени и порезни прописи у трговини, појам 
трговачке робе и облици трговине. 

2. Обиљежја трговине, књиговодствене исправе у пословању с трговачком робом, пословне 
књиге у пословању с трговачком робом. 

3. Рачуноводство робе. 
4. Калкулације у трговини. 
5. Методе вредновања залиха трговачке робе 
6. Рачуноводствено праћење пословних догађаја у трговини на велико. 
7. Задужење и раздужење трговачке робе у трговини на велико, специфични пословни 

догађаји у трговини на велико. 
8. Први колоквијум 
9. Рачуноводствено праћење пословних догађаја у трговини на мало. 
10. Задужење и раздужење трговачке робе у трговини на мало. 
11. Промјена цијена у трговини на мало. 
12. Специфични пословни догађаји у трговини на мало, рачуноводствено праћење пословних 

догађаја у трговини са иностранством. 
13. Инвентура у трговини, инвентурни вишак, инвентурни мањак, пренос трговачке робе, 

поврат робе од купца. 
14. Финансијски извјештаји у трговини, утврђивање резултата пословања. 
15. Други колоквијум 



Обавезна литература  

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

Лукић, Р. 
Рачуноводство трговинских предузећа, Центар за 
издавачку делатност Економског факултета у 
Београду 

2012. 
1-415 

617-645 

Лукић, Р. 
Рачуноводство трговинских предузећа кроз 
примере, Центар за издавачку делатност 
Економског факултета у Београду 

2011. - 

 
 
 
 

Допунска литература 

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

Лукић, Р. 
Практикум из трговинског рачуноводства,  Центар 
за издавачку делатност Економског факултета у 
Београду 

2015. - 

Скупина аутора 
Рачуноводство подузетника с примјерима књижења, 
IX измијењена и допуњена наклада, РРиФ-Плус 

2012. - 

Штахан, М. 
Рачуноводство трговачких друштава (према ХСФИ, 
МСФИ), ТЕБ Пословно савјетовање 

2010. - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама и активност студента 10 10% 

Позитивно оцјењен семинарски рад 10 10% 

Колоквијуми 50 50% 

Завршни испит 

Завршни испит (усмени) 30 30% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере  

 


