
 

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Obrazac 

OPIS PREDMETA 
Diplomski studij 

Poduzetništvo u 

kulturi i turizmu 

 

 

2011-12  Stranica 1 od 3  

NAZIV 

PREDMETA 

 

PODUZETNIČKO RAČUNOVODSTVO 

Šifra PKT12 

Vrste izvođenja  

nastave 

x predavanja  
x seminari i radionice   

 vježbe   
 on line u cijelosti 
 mješovito e-učenje 
 terenska nastava  

 samostalni  zadaci   
 multimedija i mreža   
 laboratorij 
 mentorski rad 

  (ostalo upisati)     

Nositelj predmeta Doc. dr. sc. Mili Razović  

Suradnik na 

predmetu 
Tomislav Klarin, mag.oec. (1 P tjedno), mr. sc. Mirta Vulić (2 S tjedno) 

Obvezni ili izborni 

kolegij 
Izborni (1 P + 2 S tjedno)  

Godina 2. Semestar IV. 

  

 

Cilj i sadržaj 

predmeta i nastavnih 

jedinica 

 

 

 

Cilj: Stjecanje općih znanja iz područja računovodstva kao bitne pretpostavke za 

donošenje pravovremenih i ispravnih poslovnih odluka eksternim i internim 

korisnicima financijskih izvještaja u suvremenom poduzetništvu. Stjecanje 

znanja o okviru financijskog izvještavanja i sadržaju financijskih izvještaja, te 

njihovoj interpretaciji u cilju prepoznavanja ključnih podataka na kojima će se 

temeljiti donošenje poslovnih odluka i uspješno poslovanje organizacije. 

Sadržaj: Evidentiranje, obrada, interpretiranje i nadziranje računovodstvenih 

informacija, te čitanje i razumijevanje financijskih izvještaja; Uloga 

računovodstvenih informacija u suvremenom poduzetništvu; Pojam, značaj i 

struktura računovodstva (temeljna znanja o računovodstvu); Okvir financijskog 

izvještavanja; Računovodstveni proces; Financijsko izvještavanje (kao osnova ili 

polazište u izučavanju računovodstva); Temeljne računovodstvene kategorije; 

Revizija financijskih izvještaja (kao pretpostavka kvalitete financijskih 

izvještaja); Analiza financijskih izvještaja; Povezanost financijskih i 

nefinancijskih pokazatelja; Interno orijentirano računovodstvo. 

Kompetencije koje 

se stječu 

 

Stjecanje općih i specifičnih znanja iz područja računovodstva sa svrhom 

razvijanja vještina potrebnih za izradu, razumijevanje i čitanje financijskih 

izvještaja. Studenti će svladavanjem ovog kolegija posjedovati znanja i vještine 

za donošenje poslovnih odluka na temelju podataka u financijskim izvješćima. 

 

Obveze studenata: 

Opće: Studenti su dužni aktivno sudjelovati na ukupno 70 % predavanja i 

seminara, te redovito izvršavati zadatke za individualni i praktični rad. 

 



 

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Obrazac 

OPIS PREDMETA 
Diplomski studij 

Poduzetništvo u 

kulturi i turizmu 

 

 

2011-12  Stranica 2 od 3  

Posebne: Studenti su dužni pribaviti financijsko izvješće nekog poduzeća ili 

organizacije, te ga putem seminarskog rada protumačiti i donijeti poslovne 

odluke za narednu godinu. 

 

Izvanredni studenti nemaju obvezu dolazaka na nastavu, ali imaju obvezu 

ispunjavanja svih ostalih vidova izvođenja nastave prema opisu predmeta. 

Obvezna literatura: 

 

1. Žager, K., Tušek B., Vašiček, V., Žager, L.: Osnove računovodstva - 

Računovodstvo za neračunovođe, drugo izdanje, Hrvatska zajednica 

računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2008. 

Dopunska literatura: 

1. Skupina autora, (redaktori Gulin D., Žager L.): Računovodstvo, III. 

Izmijenjeno izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih 

djelatnika, Zagreb, 2010. 

2. Skupina autora (redaktor Perčević H.): Računovodstvo – priručnik za 

vježbe, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Hrvatska zajednica 

računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2010. 

3. Brkanić, V.: Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja, RRIF-

plus, Zagreb, 2010. 

4. Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S., Žager, L.: Analiza financijskih 

izvještaja, Masmedia, Zagreb, 2008. 

 

ECTS bodovi 5 

Praćenje rada 

studenata 

STUDENTI se ocjenjuju tijekom semestra bodovanjem raznih provjera znanja. 

Ukupno se može dobiti 100 bodova. Dovoljan= 60 bodova, Dobar= 70 bodova, 

Vrlo dobar= 80 bodova, Izvrstan= 90 bodova. Nastavnik odlučuje koliko će 

bodova nositi pojedina provjera, ali samo jedna ne može donijeti prolaznu 

ocjenu. 

Oblik rada BODOVI Oblik rada BODOVI 

Pohađanje nastave 15 Referat  

Eksperimentalni rad  Seminarski rad 25 

Esej  Usmeni ispit 20 

Kolokviji  Radionice  

Pismeni ispit 40 Praktični rad  

Istraživanje  Terenska nastava  

Način praćenja 

kvalitete i 

uspješnosti izvedbe 

svakog predmeta 

Studentska evaluacija izvedbe predmeta. 

Kontinuirano praćenje primjedbi studenata. 
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Dodatna napomene 

nastavnika 

 

 

 

 

 

 

 

 


