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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ 

САРАЈЕВУ 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

смјер Спољна трговина, порези и царине 

      

Назив предмета 
ПОРЕСКО И СПОЉНОТРГОВИНСКО РАЧУНОВОДСТВО 
 

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 

PE-03-1-032-8 Обавезни 7 4+2 7 

Наставник Проф. др Рајко Радовић 

Сарадник Доц. др Срђан Лалић 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ изучавања предмета јесте проширивање већ стеченог знања из области рачуноводства и 

стицање уже специјализованих знања из области рачуноводства спољне трговине. Сам предмет 

подразумјева доста предзнања из основа рачуноводства, као што су правила двојног књиговодства, 

примјена рачуноводствених стандарда, структура и садржај финансијских извјештаја и слично. 

Изучавање овог предмета посвећено је специфичностима ПДВ-а. Изучавање овог предмета 

посвећено је и специфичностима рачуноводства трговинских и пољопривредних предузећа. У 

контексту тога указујемо на специфичности: карактеристике трошкова у трговинским предузећима, 

калкулације робе у трговинским предузећима и спољнотрговинским пословима, вишкови, мањкови и 

други губици на залихама робе, управљање трговинском маржом, управљање ризицима у трговини, 

планирање профита у трговинским предузећима и слично, као и управљање трошковима и 

састављање калкулација у пољопривредним предузећима. 

Исходи учења : 

По завршетку овог курса студенти ће разумјети специфичности рачуноводства које се јављају у 

области спољне трговине и пољопривреде. Биће оспособљени за књиговодствено евидентирање 

насталих пословних промјена које настају код привредних субјеката који обављају 

спољнотрговинску и пољопривредну дјелатности. Студенти ће моћи самостално да саставе увозне и 

извозне калкулације, разумију елементе малопродајне цијене робе, функционисање пореза на додату 

вриједност у БиХ, као и да састављају калкулације у пољопривредном предузећу.   

Садржај предмета: 

1. Положај неких грана дјелатности у систему ПДВ-а. 

2. Производне дјелатности, грађевинарство и пољопривредници у систему ПДВ-а 

3. Увоз и извоз у систему ПДВ-а 

4. Трговина на велико и на мало у систему ПДВ-а 

5. Угоститељство, туризам и сервисне услуге у систему ПДВ-а 

6. Буџети, буџетски корисници и непрофитне организације у систему ПДВ-а 

7. Појам и задаци рачуноводства трговинских предузећа 

8. Основне класификације трошкова у трговинским предузећима 

9. Калкулације робе у трговинским предузећима 

10. Облици продаје робе према начинима плаћања у трговинским предузећима 

11. Вишкови, мањкови и други губици на залихама робе 

12. Калкулације робе у спољнотрговинским предузећима 

13. Анализа трошкова, продуктивности и профитабилности у трговинским предузећима 

14. Преломна тачка и алтернативно одлучивање у трговини 

15. Припреме за испит 
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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. 

Литература: 

Основна литература: 

Радојко Лукић, (2003), Рачуноводство трговинских предузећа, Београд.  

Никола Вукмировић, (2011), Специјална рачуноводства – моделирање рачуноводственог система у 

зависности од врсте дјелатности, Бања Лука 

Додатна литература: 

Радојко Лукић, (2005), Рачуноводство трговинских предузећа кроз примјере, Београд. 

Група аутора, ПДВ примјена по дјелатностима, Тузла.. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из писменог и 50% из усменог дијела испита. 

Похађање наставе 5 Домаћи задаци - Колоквијуми 

(писмени испит) 

60 (2х30) 

Активност на настави 5 Семинарски 10 Завршни испит 20 

Посебна назнака за предмет: 

 

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

Датум овјере: 30.12.2015. 

 


