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ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ПРВОГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

Стандард 5: Курикулум 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-327 

Студијски програм/студијски програми: Рачуноводство и ревизија, Аграрна економија и агробизнис 
Врста и ниво студија:Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Рачуноводство пољопривредних предузећа 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Петкович П. Ђерђи  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Циљ предмета У оквиру овог предмета изучавају се квантитативни методи мерења, вредновања, снимања економских 
промена и специфичне промене у пољопривредним предузећима које проистичу из својства биолошких средстава и 
биолошке производње. Циљ је стварање информација на бази реално признатих, мерених и вреднованих елемената 
процеса репродукције и резултата за потребе носилаца права одлучивања унутар предузећа у аграру, чија је делатност 
услед деловања спољних непредвидивих услова привређивања и карактеристика живих организама као предмета и 
средстава рада изузетно специфична. 
Исход предмета Исход предмета је овладавање знањем из области Рачуноводства пољопривредних предузећа, 
начином признавања мерења и вредновања имовине и резултата пословања и оспосовљавање студената за 
самостална истраживања у поменутој области, а све у циљу пружања подршке у процесима доношења 
економских одлука. 
Садржај предмета Теоријска настава 

- Специфичности пољопривредне делатности и потешкоће при признавању, одмеравању и вредновању биолошких 
средстава и производње; Рачуноводство као извор информација за управљање пословним процесима у 
специфичним условима пољопривредне производње; Организација и положај рачуноводства у организационој 
структури пољопривредних предузећа; Аналитички контни план пољопривредних предузећа као средство 
организације рачуноводства у пољопривредном предузећу; Рачуноводствене информације у функцији 
признавања, одмеравања, вредновања и управљања специфичним сталним средствима пољопривредног 
предузећа; Рачуноводствене информације за признавање, одмеравање, вредновање и управљање специфичним 
текућим средствима пољопривредног предузећа; Рачуноводствене информације за потребе признавања, 
одмеравања, вредновања и управљања трошковима и обрачун учинака биолошке пољопривредне производње у 
пољопривредним предузећима; Специфичности рачуноводства заједничке производње у пољопривреди 

- Специфичности рачуноводства индивидуалних пољопривредних предузећа; Значај рачуноводствених 
информација у пољопривреди у функцији алтернативног пословног одлучивања; Праћење трошкова и резултата 
заштите животне средине у пољопривредним предузећима. 
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администрација, Београд.  
 Међународни рачуноводствени стандард  41 – Пољoпривреда 
Број часова  активне наставе у 6. семестру Остали часови 

 
нема 

Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
нема 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Усмено предавање и презентација у електронској форми 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 6 писмени испит  
практична настава 0 усмени испт 30 
колоквијум-и 64 ..........  
семинар-и    

СВЕГА 70  30 
 


