
Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство 

Назив предмета: Финансијско рачуноводство и биланс 

Наставник: мр Драгана С. Ранђеловић, предавач 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета је разумевање теоријских основа на којима је заснован систем двојног књиговодства 

Упознавање са основним правилима књиговодственог евидентирања пословних промена и правилима 

вредновања елемента финансијских извештаја. Сагледавање улоге и значаја рачуноводствених 

информација као основе за реализацију процеса доношења пословних одлука. 

Исход предмета  

Након успешно савладаног садржаја предмета студент ће бити оспособљен да: води пословне књиге, 

организује рачуноводство у предузећу, припрема и презентује финансијске извештаје који су носиоци 

информација о имовинском, приносном и финансијском положају предузећа, користи финансијске 

извештаје за потребе пословног одлучивања 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и улога финансијског рачуноводства; Концептуални оквир финансијског извештавања; Инструменти 

финансијског извештавања; Економске промене и њихов утицај на имовину предузећа; Расчлањивање 

рачуна; Билансирање у редовном годишњем закључку; Закључак пословних књига; Припрема и 

презентација Биланса стања и Биланса успеха, Биланса токова готовине, Извештаја о пременама на 

капиталу, Специфичности књиговодствене евиденције трговинских предузећа; Специјални послови; 

Транзитни робни промет; Специјални послови; Заступнички послови; Консигнациони послови. 

Практична настава:  

Корисници рачуноводствених информација; Значај хармонизације финансијског извештава и МРС; Опште 

прихваћена рачуноводствена начела; Остали пословно-финансијских извештаји; Књиговодствена 

документација; Принципи уредног књиговодства; Билансирање у редовном годишњем закључку 

производног предузећа; Продаја трговинске робе; Мањкови и вишкови трговинске робе; Обрачун 

финансијског резултата у трговинским предузећима; Специјални послови;  

Литература  
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација 

семинарских радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писани испит 45 

практична настава 5 усмени испит / 

колоквијум 1 25 ..........  

колоквијум 2 20   

семинар-и /   

 


