
 

 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ПРВИ НИВО 

Назив предмета ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 

Наставник (за предавања) ДОЦ.ДР МАЈА АНДРИЈАШЕВИЋ 

Наставник/сарадник (за вежбе) МИРКО ШОБОТ 

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ 10 
Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Обавезни 

Услов  неусловљен 

Циљ 
предмета 

Стицање основних знања из области финансијског рачуноводства каo заoкруженог и 
пoтпуног систем праћења финансиjских пoказатеља пoслoвне активнoсти, неoпхoдних 
за дoнoшење пoслoвних oдлука. 

Исход 
предмета 

Оспособљеност за  разумевање информација финансијског рачуноводства и њихову 
практичну примену у домену финансијског управљања привредним друштвом.   

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01: Увод у рачуноводствену проблематику, П-02: Развој и структура рачуноводства, П-
03: Рачуноводствени извештаји, П-04: Рачуноводствена регулатива, П-05: 
Рачуноводствене информације, П-06: Рачуноводствени инструменти, П-07: 
Инвентарисање, П-08: Стална имовина привредног друштва, П-09: Обртна имовина 
привредног друштва, П-10: Капитал привредног друштва, П-11: Обавезе привредног 
друштва, П-12: Расходи привредног друштва, П-13: Приходи привредног друштва, П-14: 
Израчунавање резултата и затварање пословних књига, П-15: Годишњи извештај. 
 

Практична 
настава 
(вежбе, 

ДОН, 
студијски 

истражива-
чки рад) 

В-01: Структура финансијског рачуноводства, В-02: Појам и врсте биланса, В-03: 
Законска, професионална и интерна рачуноводствена регулатива, В-04: Појам, врсте и 
карактеристике рачуноводствених информација, В-05: Рачуноводствена евиденција – 
дневник и главна књига В-06: Поступак и значај инвентарисања, В-07: Почетни биланс и 
отварање пословних књига, В-08: Књиговодствено обухватање промена на сталној 
имовини, В-09: Књиговодствено обухватање залиха, потраживања и новчаних 
средстава, В-10: Књиговодствено обухватање промена на капиталу, В-11: 
Књиговодствено обухватање дугорочних резервисања и обавеза, В-12: Врсте расхода и 
њихово књиговодствено обухватање, В-13: Врсте прихода и њихово књиговодствено 
обухватање, В-14: Предзакључна књижења и затварање пословних књига, В-15: Израда 
биланса успеха и окончаног биланса стања 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

4 3       

Методе 
извођења 
наставе 

предавања; интерактивни-групни методи савладавања нове материје; дискусије; 
самосталан истраживачки рад; 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 
 

писмени испит 60 

практична настава  усмени испит  

колоквијуми 30     

семинари      
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