
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 Студијски 
програм: 

ЕКОНОМИЈА  
Смјер: Рачуноводство и финансије 

      
Назив предмета 

Рачуноводство за предузетнике 
Катедра којој предмет 
припада 

Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Факултет пословне 
економије Бијељина 

Шифра предмета Статус 
предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

РПР-3 Обавезан V 4+2 7 
Наставник др Рената Лучић, доцент 
Сарадник - 
Условљеност другим предметима Облик условљености 
Нема - 
Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање  са специфичностима пословања и рачуноводства малих и средњих предузећа и обртника.  
Стицање конкретних знања и вјештина у домену финанцијског извјештавања и управљања малим и средњим 
предузећима. Стицање конкретних знања и вјештина неопходних за пословање самосталног предузетника 
(обртника) 
Исходи учења : 
Након положеног предмета студент ће моћи: 
1. разумјети основна обиљежја пословања малих и средњих предузећа и самосталних предузетника (обртника); 
2. идентифицирати и анализирати факторе који утичу на њихово пословање; 
3. разумјети основна обиљежја и специфичности финанцијског извјештавања малих и средњих предузећа; 
4. разумјети важност и корисност информација из интерних и екстерних извјештаја; 
5. разумјети стандарде финанцијског извјештавања за мала и средња предузећа; 
6. идентификовати и примијенити релевантне рачуноводствене информације неопходне за процесе планирања, 
одлучивања и контроле пословних активности у малим и средњим предузећима; 
7. разумјети и знати примијенити систем вођења пословних књига самосталних предузетника (обртника). 
Садржај предмета: 

 
     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 
с    средњих предузећа у Брчко дистрикту БиХ.        
     3. Основна обиљежја рачуноводственог информационог система малих и средњих предузећа. Специфичности             
ф    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 
 и   извјештавања за мала и средња предузећа у Брчко дистрикту БиХ.  
     5. Међународни стандарди финанцијског извјештавања за мала и средња предузећа (МСФИ за МСП).Улога                 
м       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 средњим предузећима. Избор и примјена релевантних информација 
        у изради пословног плана. 
     8. Први колоквијум 
     9. Обртници као дио малог и средњег предузетништва. Оснивање и пословање обрта. 
     10. Пословне књиге обртника 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 



      
 

Методе наставе и савладавање градива: 
Предавања: Ex-chatedra предавања. На крају сваке теме предвиђена је дискусија. 
Вјежбе: Вјежбе се изводе подсјећањем основних питања са предавања, а затим се изводи рјешавање 
постављених задатака из рађене тематске цјелине са предавања. 
Израда семинарских радова, тимски задаци, примјери из праксе. 
Литература: 
Основна литература:  
1. Жагер, К., Дечман, Н. (2015). Рачуноводство малих и средњих подузећа. Хрватска заједница рачуновођа и 
финанцијских дјелатника Загреб. 
2. Ревицон (2017). Oбрти и друге самосталне дјелатности-оснивање, пословање, евиденција и пријаве. 
Ревицон д.о.о. Сарајево. 
Додатна литература: 
1. Група аутора (редакција К. Жагер). (2013). Хармонизација и стандардизација финанцијског 
извјештавања малих и средњих подузећа. Хрватска заједница рачуновођа и финанцијских дјелатника. 
2. Ревицон. (2008). Прелазак на нови систем плаћа, пореза и доприноса. Ревицон д.о.о. Сарајево. 
3. Bragg, S.M., Burton, E.J. (2006). Accounting and Finance for Your Small Business, 2nd Edition, Wiley. 
4. Група аутора. (2004). Пословање обртника. HZRIF, Загреб. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Коначна оцјена на испиту добија се на основу присуства настави и активног учешћа у наставном процесу (10 
бодова), позитивно oцијењених семинарских и практичних радова и колоквијума (40 бодова) и знања 
показаног на тесту и усменом дијелу испита (50 бодова).  
Похађање наставе 5 Домаћи задаци 5 Завршни испит 50 
Активност на настави 5 Семинарски рад 5 Колоквијуми 30 
Посебна назнака за предмет: 
Нема 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Рената Лучић 
Датум овјере: 8. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 23.10.2020. године 
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