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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 

програм: 
Међународна економија  

      

Назив предмета МУЛТИНАЦИОНАЛНО РАЧУНОВОДСТВО  

Катедра којој 

предмет припада 
Kaтедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

ME-01-2-024-1 ИЗБОРНИ I 3+1 6 

Наставник проф. др Рајко Радовић 

Сарадник  
Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема условљености  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета Мултинационално рачуноводство је да студентима понуди базична знања, концепте и 

методе које омогућавају управљање факторима који утичу на рачуноводствену праксу у 

међународном бизнису. 

Исходи учења: 

Проучавањем датог садржаја студент стиче знања о специфичностима рачуноводстдвене праксе у 

међународном пословању,  чиме се оспособљава за боље разумјевање проблема са којима се сусрећу 

рачуноводствени експерти у међународном бизнису. 

Садржај предмета: 

1. Увод у мултинационално рачуноводство,  

2. Међународни развој рачуноводствене дисциплине,  

3. Рачуноводство и мултинационалне компаније,  

4. Класификација рачуноводствених извјештајних система,  

5. Систем рачуноводствених информација у мултинационалним компанијама,  

6. Проблеми формирања трансферних цијена у мултинационалним компанијама,  

7. Управљање трошковима у мултинационалним компанијама,  

8. Опорезивање профита мултинационалних предузећа,  

9. Консолидовани финансијски извјештаји,  

10. Интерна контрола у мултинационалним компанијама,  

11. Проблеми интерне контроле у мултинационалним компанијама,  

12. Проблематика екстерне ревизије у мултинационалним компанијама,  

13. Анализа перформанси мултинационалних компанија. 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: Теоријска и практична настава. На крају сваке теме предвиђена је дискусија као и 

расправа о текућим сазнањима и новостима везаним за дату тему 

Вjежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира и увjежбава и на часовима вjежби. 

Литература: 

1. Лукић Радојко, Управљачко рачуноводство трговинских предузећа, Савремена 

администрација, Београд, 1996. 

2. Лукић Радојко, Ефикасност мултинационалног предузећа, Желнид, Београд, 2001.  

3. Лукић Радојко, Рачуноводство трговинских предузећа, Београд 2006. 
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Облици провјере знања и оцјењивање: 

Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног учешћа у наставном 

процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на усменом и 

практичном дијелу испита. 

Похађање наставе 5 Колоквијуми   Завршни испит 60 

Активност на настави 5 Семинарски 30 Лабораторија  

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Рајко Радовић 

Датум овјере: 15.11.2016. 

 

 


