
 
NAZIV PREDMETA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 
Kod SRF026 Godina studija 2 

Nositelj/i predmeta Dr.sc. Luka Mladineo Bodovna vrijednost 
(ECTS) 

7 

Suradnici 
 Način izvođenja nastave 

(broj sati u semestru) 
P S V T 

30  30  

Status predmeta OBVEZNI Postotak primjene e-
učenja  

      

OPIS PREDMETA 

Ciljevi predmeta 

• Objasniti pojam i ulogu poreza na dodanu vrijednost u poreznom sustavu. 
• Objasniti regulatorni okvir za porez na dodanu vrijednost. 
• Razumijevanje temeljnih pojmova, i obračuna poreznih osnovica i stopa  
• Pripremiti porezne izvještaje. 

 

Uvjeti za upis 
predmeta i ulazne 
kompetencije 
potrebne za 
predmet 

Nema uvjeta. 
 

Očekivani ishodi 
učenja na razini 
predmeta (4-10 
ishoda učenja)  

 1. Definirati predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost, 

 2. opisati načine primjene temeljnih pravila za primjenu sustava PDV –a, 

 3. primijeniti porezne propise u utvrđivanju porezne osnovice, 

 4. razlikovati specifičnosti obračuna stopa PDV-a, 

 5.   usporediti specifičnosti obračuna za pojedina poslovna područja. 

 6.povezati stečena znanja i  izraditi poreznu prijavu poreza na dodanu vrijednost. 

Sadržaj predmeta 
detaljno razrađen 
prema satnici 
nastave  

Tjedan Oblik nastave Tema 

1. 

Predavanja Uvod. Pojmovno određenje dodane vrijednosti za 
svrhu oporezivanja. Predmet oporezivanja.  

Vježbe Pojmovno određenje dodane vrijednosti za svrhu 
oporezivanja. Predmet oporezivanja. IRA i URA. 

2. 
Predavanja 

Porezne stope. Mjesto oporezivanja. Porezni 
obveznici. Nastavak porezne obveze. Odbitak 
pretporeza. Saldiranje poreza i porezne obveze. 
Povrat poreza.  

Vježbe Porezne stope. 

3. Predavanja 
Temeljna pravila za primjenu sustava PDV –a. 
Temeljna načela ponašanja sudionika u sustavu PDV 
–a. Oslobođenja od plaćanja PDV-a.  
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Vježbe 
Temeljna pravila za primjenu sustava PDV –a. 
Temeljna načela ponašanja sudionika u sustavu PDV 
–a. Oslobođenja od plaćanja PDV-a 

4. 
Predavanja 

Primjer  stope PDV-a od 5% i stope od 13% . Izvozna 
oslobođenja. Financijske i trgovačke transakcije 
oslobođene PDV-a. Razdoblje oporezivanja. 
Oporezivanje prema izdanim računima. Oporezivanje 
prema naplaćenim naknadama. 

Vježbe Primjer  stope PDV-a od 5% i stope od 13% . 

5. 

Predavanja 

Određivanje porezne osnovice u specifičnim 
poslovnim događajima. Oporezivanje vlastite 
potrošnje. Obračun i knjiženje PDV-a kod porezno 
nepriznatih troškova. 

Vježbe Oporezivanje vlastite potrošnje. Obračun i knjiženje 
PDV-a kod porezno nepriznatih troškova 

6. 
Predavanja Oporezivanje danih i primljenih predujmova. 

Oporezivanje manjkova. 

Vježbe Oporezivanje danih i primljenih predujmova. 

7. 

Predavanja 

Primjena PDV-a u pojedinim djelatnostima. 

Oporezivanje PDV-om u trgovini na veliko. 

Oporezivanje PDV-om u trgovini na malo. 

Vježbe 
Oporezivanje PDV-om u trgovini na veliko. 

Oporezivanje PDV-om u trgovini na malo. 

8. 
Predavanja Priprema za kolokvij 

Vježbe Kolokvij 1 

9. 

Predavanja 

Ugostiteljstvo i hotelijerstvo u sustavu PDV-a. 

Građevinarstvo u sustavu PDV-a. Primjena PDV-a u 
proizvodnim djelatnostima. 

Vježbe 

Ugostiteljstvo i hotelijerstvo u sustavu PDV-a. 

Građevinarstvo u sustavu PDV-a. Primjena PDV-a u 
proizvodnim djelatnostima. 

10. Predavanja Oporezivanje usluga. Oporezivanje uvoznih i izvoznih 
usluga. Oporezivanje usluga komisionara i posrednika. 
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Vježbe Oporezivanje usluga. Oporezivanje uvoznih i izvoznih 
usluga. 

11. 
Predavanja Obračun PDV-a u poslovanja na tržištu EU 

Vježbe Obračun PDV-a u poslovanja na tržištu EU 

12. 
Predavanja Obračun PDV-a u poslovanja na tržištu EU 

Vježbe Primjeri obračuna PDV-a na zajedničkom tržištu 

13. 
Predavanja  Obračun PDV-a u poslovanja na tržištu EU 

Vježbe Obrasci za  obračun PDV-a na zajedničkom tržištu 

14. 
Predavanja Podnošenje prijave poreza na dodanu vrijednost. 

Čuvanje dokumentacije i nadzor. 

Vježbe Podnošenje prijave poreza na dodanu vrijednost. 

15. 
Predavanja Priprema za kolokvij 

Vježbe Kolokvij 2 
 

Vrste izvođenja 
nastave: 

☐ predavanja 
☐ seminari i radionice   
☐ vježbe   
☐ on line u cijelosti 
☐ mješovito e-učenje 
☐ terenska nastava 

☐ samostalni  zadaci   
☐ multimedija  
☐ laboratorij 
☐ mentorski rad 
☐       (ostalo upisati)   

Obveze studenata       

Praćenje rada 
studenata (upisati 
udio u ECTS 
bodovima za svaku 
aktivnost tako da 
ukupni broj ECTS 
bodova odgovara 
bodovnoj vrijednosti 
predmeta): 

Pohađanje 
nastave 2 Istraživanje       Praktični rad       

Eksperimentalni 
rad       Referat       Konzultacije  1 

Esej       Seminarski 
rad             (Ostalo 

upisati)       

Kolokviji 3 Usmeni ispit 0,5       (Ostalo 
upisati)       

Pismeni ispit 1,5 Projekt             (Ostalo 
upisati)       

Ocjenjivanje i 
vrjednovanje rada 
studenata tijekom 
nastave i na 
završnom ispitu 

Ocjena (%)= 0,2A1 + 0,4( A2+A3) 

 

• nazočnosti na nastavi: k1 = 0,2, 

• uspjeh na prvom kolokviju: k2 = 0,4, 

• uspjeh na drugom kolokviju: k3 = 0,4, 
 

Obvezna literatura 
(dostupna u Naslov 

Broj 
primjeraka 
u knjižnici 

Dostupnost 
putem ostalih 

medija 
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knjižnici i putem 
ostalih medija) 

1. Porez na dodanu vrijednost primjena u praksi 
RRIF, Zagreb 
2.Mladineo, L., : Porez na dodanu vrijednost, power 
point predavanja. 

2 DA 

        
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Dopunska literatura  
 

Računovodstvo poduzetnika 

Načini praćenja 
kvalitete koji 
osiguravaju 
stjecanje utvrđenih 
ishoda učenja 

Sukladno „Pravilniku za provođenje studentskog vrednovanja nastavnika i nastave“,  
preporukama Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu, Odbora za 
unaprjeđenje kvalitete Odjela za stručne studije i pomoćnika pročelnika Odjela 
zaduženog za kvalitetu te semestralnim provođenjem studentske ankete, vrši se 
kontinuirana provjera kvalitete svih parametara nastavnog procesa.  

 
Ostalo (prema 
mišljenju 
predlagatelja) 

      

 
 


