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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-111 

Студијски програм/студијски програми: Сви студијски програми 
Врста и ниво студија: Студије првог степена – Основне академске студије 
Назив предмета: Рачуноводство 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Дмитровић М. Љиљана, Петкович П. Ђерђи, Јакшић Б. 
Дејан,  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: није постављен 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да прикаже значај рачуноводства као пословне дисциплине у савременим условима, инструменте 
двојног књиговодства и остале структурне делове рачуноводства обухватајући пословне догађаје у производним и 
трговинским пословним субјектима, а у циљу израде сета финансијских извештаја, као продуката рачуноводства. 
Исход предмета  
Исход предмета је овладавање знањима из области Рачуноводства и оспособљавање студената за самостална 
истраживања у поменутој област, а све у циљу пружања подршке у процесима доношења економских одлука. 
Садржај предмета 
Предавања и вежбе: 
 Рачуноводство као пословна дисциплина у савременим условима и инструменти хармонизације рачуноводства. 
 Системи рачуноводства, двојно књиговодство и његови инструменти, инвентар, биланс стања, биланс успеха, 

пословни догађаји и њихов утицај на стања билансних позиција, књиговодствени рачун као метод за праћење 
промена стања билансних позиција. 

 Хронолошка и систематска евиденција, рачуноводствена документација, контни оквир и грешке у 
рачуноводству. 

 Рачуноводствено планирање, контрола, анализа и информисање у функцији пословног одлучивања. 
 Прибављање елемената репродукције: финансијских средстава, залиха, сталних средстава и кадрова. 
 Трошење елемената репродукције и обухватање производње готових производа, као и реализација. 
 Рачуноводствено извештавање путем билансних агрегата у нашој земљи. 
 Осврт на рачуноводствено извештавање у земљама ЕУ. 

Литература  
 Дмитровић, Љ., Петкович, Ђ., Јакшић, Д. (2012), Рачуноводство, Економски факултет Суботица 
 Дмитровић, Љ., Петкович, Ђ., Јакшић, Д., Милутиновић, С. (2012), Рачуноводство практикум, Економски 

факултет Суботица 
Број часова  активне наставе у II семестру Остали часови: нема 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: нема Студијски истражи-
вачки рад: нема 

Методе извођења наставе 
Усмено предавање и графичка 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 испит 30 
колоквијум-и (два по 32 поена) 64   
семинар-и 0   

СВЕГА 70  30 
 
 
 


