Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство (Модул: Финансије и рачуноводство)
Назив предмета: Рачуноводствени информациони систем
Наставник: мр Драган Ј. Стојановић, предавач
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са рачуноводством као системом за стварање рачуноводствене
информације корисне за доносиоце одлука и њихов пренос доносиоцима одлука, као и са савременим
информационим технологијама који се користе у његовој реализацији. Апострофирају се његове основне
функције: евидентирање ефеката пословних трансакција, класификовање података како би могли да се
сумирају, као и сумирање података и њихово преношење и презентирање у виду рачуноводствених
извештаја.
Исход предмета
Знања из овог предмета треба да допринесу оспособљавању студената да креирају информације корисне
за одлучивање, као и да постојећи рачуноводствени информациони систем подржан информационим
технологијама, прилагоде технолошким или неким другим променама у пословном систему.
Садржај предмета
Теоријска настава
Врсте информационих система; Управљачки информациони систем; Остали системи подршке
управљању и одлучивању; Појам и улога рачуноводственог информационог система (РИС-а); Податак,
информација, знање; Развој РИС-а; Модули РИС-а; Интегрисани информaциони системи предузећа
(ЕРП); Појам и суштина ЕРП-a; Карактеристике ЕРП-a; Мотиви имплементације ЕРП-a; Имплементација
ЕРП-a; Предности и недостаци ЕРП-a; Модуларни vs интегрисани РИС, Ревизија РИС.
Практична настава
Рачуноводствени податак и рачуноводствена информација; РИС као део укупног информационог
система; Основне компоненте РИС-а; Развој РИС-а; Основна организациона средства; Модули РИС-а ;
Модуларни приступ организацији РИС-а ; Модул главне књиге; Модули аналитичких књиговодстава и
осталих помоћних књига; Модул залиха сировина и материјала; Модули производње и залиха готових
производа; Робно књиговодство; Модули купаца и добављача; Рачуноводствени софтвер.
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Теоријска настава: 15
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, студије случаја, израда и презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
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