
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Пословна економија 

Назив предмета: ОСНОВЕ РАЧУНОВОДСТВА 

Наставник/наставници: др Радмила Тркља 

Статус предмета: Oбавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: –  

Циљ предмета 

Упознавање студената са основама рачуноводства као базичног информационог система за 

свако предузеће. Кроз реализацију наставног садржаја студентима се пружају неопходна 

теоретско-практична знања што доприноси њиховом оспособљавању за рад у књиговодству, 

као и анализи финансијских извештаја уз стриктну примену међународних рачуноводствених 

стандарда. 

Исход предмета  

Савладавањем наставног садржаја предмета студенти су оспособљени да практично пружају 

рачуноводствене услуге и користе целокупан информациони потенцијал рачуноводства, како за интерне, 

тако и за екстерне потребе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Појам и концепт рачуноводства. 2. Развој рачуноводства. 3. Рачуноводствена документација. 4. Контни 

оквир. 5. Инструменти књиговодства. 6. Основни принципи и начела у рачуноводству. 7. Основне 

билансне промене. 8. Књиговодствени рачуни. 9. Пословне књиге. 10. Прибављање и евиденција 

финансијских средстава. 11. Прибављање и евиденција материјала и робе. 12. Прибављање и евединција 

основних средстава. 13. Појам расхода и трошкова. 14. Појам, врсте и вредновање прихода. 15. Закључни 

лист и закључак пословних књига. 

Практична настава 

Практична настава по тематским целинама прати предавања што подразумева интерактивно учешће 

студената у виду дискусија, креативних радионица и решавања конкретних проблема. У оквиру тога 

студенти стичу практично искуство на реалним примерима да врше рачуноводствено обухватање 

пословних активности унутар пословних субјеката. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Предавања се изводе путем презентација, уз додатна објашњења професора. Вежбе се односе на 

решавање практичних задатака. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


