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На часовима вежби ће бити урађени методолошки примери и студије случајева које ће илустровати утицај 
пословних промена на поједине позиције биланса стања и биланса успеха. Вежбе се састоје од 
рекапитулације теоријских знања неопходних за израду примера, израде методолошког примера уз 
активно учешће и закључна разматрања и дискусију.

Литература

Испуњене предиспитне обавезе

Циљ предмета је да студенти овалдају теоријско-методолошким основама финансијског рачуноводства 
које пружа основну информациону подршку менаџментској структури предузећа у припреми и доношењу 
пословних одлука. Оспособљавање студената за састављање и презентацију рачуноводствених 
информација разним корисницима за потребе праћења финансијских односа предузећа са окружењем, те 
полагања рачуна о финансијском стању и рентабилитетном положају предузећа.

Након савладавања овог предмета студенти ће припремати, презентоввати и анализирати основне 
финансијске извештаје, односно анализирати биланс стања, биланс успеха, биланс новчаних трошкова, 
извештај о променама у капиталу, напомена и извештај о пословању.

Садржај предмета
1. Појам и задатак рачуноводства;
2. Појам, циљеви и задаци књиговодства;
3. Предмет књиговодства;
4. Рачуноводствена начела;
5. Економске промене и њихов утицај на имовину предузећа;
6. Рашчлањавање биланса на рачуне;
7. Глобална процедура у књиговодству и књиговодствени инструменти:
8. Инвентар имовине;
9. Биланс стања;
10. Књиговодствена документа;
11. Дневник; Главна књига; Помоћне књиге; Предзакључна књижења; Закључни лист;
12. Формалан закључак књига;
13. Годишњи обрачун;
14. Контни оквир - појам, значај и претпоставке за изградњу;
15. Принцип вредновања имовине предузећа;
16. Прибављање финансијских средстава;
17. Прибављање сопственог капитала;
18. Прибављање позајмљеног капитала;
19. Књиговодствено обухватање улагања у основна средства;
20. Улагање у залихе материјала и робе;
21. Измирење обавеза према добављачима;
22. Појам и подела трошкова и расхода;
23. Трошкови отписа основних средстава;
24. Трошкови материјала, ситног инвентара и амбалаже;
25. Трошкови услуга;
26. Трошкови зарада;
27. Временска разграничавања;
28. Пословни расходи; Финансијски расходи; Остали расходи;
29. Приходи – појам и признавање;
30. Врсте прихода: Пословни приходи; Финансијски приходи; Остали приходи;
31. Предзакључна књижења: Временско разграничавање прихода и расхода; Расходовање основних 
средстава;
32. Обрачун периодичног резултата методом укупних трошкова;
33. Расподела добити и покриће губитка;

Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ

Врста и ниво студија Основне академске студије
Назив предмета Финансијско рачуноводство
Наставник (за предавања)

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Пословна информатика
Изборно подручје (модул)



1
2

3
4
5

ПредавањаВежбе ДОН
Студијски 
истраживачки Остали часови
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поена Завршни испит поена

10 писмени испит 25
10 усмени испит 25
20
10

Предиспитне обавезе
активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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