
Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство, Менаџмент бизниса и логистике, Пословна 

информатика и е-бизнис, Туризам и угоститељство. 

Назив предмета: Основи рачуноводства 

Наставник: др Иван Ж. Михаиловић, проф. 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета је пружање сазнања о рачуноводствном циклусу  са посебним освртом на упознавање и 

разумевање логике и методологије књиговодствене евиденције пословних промена, уз сагледавање значаја 

рачуноводственог информационог система за потребе пословног одлучивања.  

Исход предмета  

Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: прати проток књиговодствене 

документације, разуме и примени рачуноводствену логику за потребе књиговодственог евидентирања 

пословних промена, схвати значај рачуноводсвених информација за потребе управања на свим нивоима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Историјски развој рачуноводства, Рачуноводство и његови организациони делови; Информациони систем 

предузећа и рачуноводствени информациони систем, Просто и двојно књиговодство, Основни 

рачуноводствени извештаји и искази, Законска и професионална регулатива у рачуноводству, 

Расчлањивање рачуна, Контни оквир и контни план, Класификација и врсте рачуна; Рачуноводствено 

праћење основних средстава; Рачуноводствено праћење новчаних средстава, потраживања и обавеза; 

Рачуноводствено праћење материјала; Рачуноводствено праћење недовршене производње и готових 

производа; Рачуноводствено праћење трговинске робе; Рачуноводствено праћење извора средстава; 

Рачуноводствено праћење расхода и прихода; Рачуноводствени извештаји;  

Практична настава  

Рачуноводствени информациони систем и корисници рачуноводствених информација, Пословна 

документација као основ књиговодствене евиденције, Облици  рачуна, Врсте рачуна, Попис у систему 

простог и двојног књиговодства; Примена МРС, Повећање и смањење основних средстава; Девизна 

средства, хартије од вредности, акредитиви, издвојена новчана средства; Обрачун и књижење материјала 

по набавној и планској цени; Трговина на велико и трговина на мало; Утврђивање финансијског резултата; 

Састављање рачуноводствених извештаја;  

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

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 

практична настава 5 усмени испит 25 

колоквијум 1 25 ..........  

колоквијум 2 20   

семинар-и /   

 


