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Циљ предмета
Изучавање предмета Рачуноводство треба студентима да пружи основна знања о циљевима и организацији
рачуноводственог система, као и методологији књиговодственог обухватања пословних догађаја.
Исход предмета
Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: разумевање логике рачуноводственог евидентирања
пословања, састављање основних финансијских извештаја, њиховог читања и разумевања, закључивање о битним
факторима улагања капитала и његове предузетничке употребе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и садржај рачуноводства. Појам, основни рачуноводствени принципи и основне економске категорије. Прилаз
двојном књиговодству. Књиговодствени систем.
Књиговодствене промене. Инвентар. Биланс. Рачуни.
Књиговодствене евиденције и књиговодствено обухватање финансијских средстава. Дневник. Главна књига.
Помоћне евиденције. Обухватање прибављања финансијских средстава. Обухватање улагања у основна средства.
Обухватање улагања у материјал, ситан инвентар и амбалажу. Обухватање набавке робе. Књиговодствено
обухватање трошкова и расхода. Обухватање трошкова материјала. Обухватање трошкова ситног инвентара и
амбалаже. Обухватање трошкова производних и непроизводних услуга. Обухватање трошкова зарада. Обухватање
набавне вредности реализованог материјала и робе. Обухватање финансијских и ванредних расхода. Временско
разграничавање трошкова. Књиговодствено обухватање прихода. Обухватање прихода производног предузећа.
Обухватање прихода трговинског предузећа. Временско разграничавање прихода. Предзакључна књижења и
закључак књига. Корекција салда рачуна стања. Развијање активно-пасивних рачуна. Временско разграничавање
расхода и прихода. Ревалоризација основних средстава и залиха. Расходовање основних средстава. Методи обрачуна
финансијског резултата. Обрачун периодичног резултата по методу укупних трошкова. Обрачун периодичног
резултата по методу продатих учинака. Управљање рачуноводством. Систем управљања рачуноводством.
Рачуноводствени информациони систем. Пословна документа. Организација рачуноводствене функције.
Практична настава
Вежбе, колоквијуми, домаћи задаци, презентације израђених семинарских радова, те рад студената по мањим
групама на конкретним задацима, примерима, како би се проблематика обрађена на предавањима продубила.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
(1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални испит, (2) усмени испит,
(3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) присуствовање предавањима и
вежбама, (2) полагање 2 колоквијума, (3) израда семинарског рада/студије случаја
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
20
практична настава
усмени испт
20
колоквијум-и
40
..........
семинар-и/студије случаја
10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

