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Zadatak 1: 

 

 Pročitajte motivacijsku priču u udžbeniku, na 
stranici 117. 

 Podcrtajte sve ekonomske pojmove. 

 



PONOVITE! 

 Prisjetite se pojmova naučenih u predmetu 
računovodstvo, bitnih za ovu nastavnu 
jedinicu 

 

 PRIMITAK 

 IZDATAK 

 RASHOD 

 TROŠAK 

 



POJAM PRIMITAK 

 PRIMITAK – sva dobra (novac, stvari, prava, 
usluge) poreznog obveznika koja su priteka u 
poreznom razdoblju 

 PRIMITAK ZA GOSPODARSKI SUBJEKT– 
svaki ulazak novca u gospodarske procese 

 PRIMITAK ZA OBITELJ – svako primanje 
neke vrijednosti 

 

 



POJAM IZDATAK 

 IZADATCI – svi odljevi dobara u novčanoj 
vrijednosti nastali radi ostvarivanja primitaka, 
izdavanje novca iz blagajne ili robe sa 
skladišta 

 TROŠKOVI – novčani izraz utroška resursa 

 RASHODI – svako trošenje novčanih i 
materijalnih vrijednosti koje je vezano za 
obavljanje gospodarske djelatnosti i ne mora 
nužno biti popraćeno izdavanjem novca iz 
blaganje 

 



POJAM OBITELJSKIH PRIMITAKA 
I IZDATAKA 
 PRIMITAK OBITELJI – plaće, primitci od 

iznajmljivanja prostora, primitci od dividenda, 
od prodaje imovine... 

 IZDATAK OBITELJI – za režije, prehranu, 
obuću i odjeću, školovanje, štednju... 



ZAKLJUČAK 

 Za gospodarski subjekt je izdatak izlaz novca, 
a za obitelj izdavanje neke vrijednosti 



NOVČANI PRORAČUN = BUDŽET 

 Plan primitaka i izdataka za određeno 
razdoblje 

 Predviđanja primitaka i izdataka – služi kako 
bi se dobila stvarna financijska slika 
pojedinca, gospodarskog subjekta, obitelji 

 Poveznica s osnovama ekonomije – 
spominjali smo ga kao državni proračun, 
najobuhvatniji pregled prihoda i rashoda 
države 

 



PRIMITCI I IZDATCI NA PRIMJERU 
VLASTITOG DŽEPARCA 

  

Proračun možemo usporediti sa džeparcem 

- Vaš džeparac također se sastoji od primitaka 
tj vrijednosti koju dobivate od uže i šire 
obitelji i trošite ga na vaše želje i potrebe 

 

 



PREDNOSTI I NEDOSTATCI 
DŽEPARCA 
 PREDNOSTI 

 Učite  raspolagati 
novcem 

 Raspoznajete  što je 
skupo, što jeftino 

 Učite donositi vlastite 
odluke 

 Uspoređujete svoje 
postupanje s novcem s 
drugima 

 NEDOSTATCI 

 Trošenje na 
nepotrebno 

 ne cijeni se ono u što 
nije uložen vlastiti trud 



ZADATAK 2: 

 Napravite svoj primjer tjedne potrošnje u 
čemu će vam pomoći primjer i tabela na 
stranici 122.  

 

 Odredite svoj džeparac i svakog sljedećeg 
dana u tjednu zabilježite koliko i na što trošite 
iz svog džeparca  



...NASTAVAK (primjer tabele za 
popunajvanje tjedne potrošnje 
džeparca) 

IZVOR 
PRIMITKA 

DATUM IZNOS IZVOR 
IZDATKA 

DATUM IZNOS 

UKUPNO UKUPNO 



HVALA NA PAŽNJI! 
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