
7 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава (вежбе, 
ДОН, студијски 
истражива-чки 

рад)

1

2

3

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
3 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена
до 10 писмени испит 30

усмени испит
до 50
до 10

основне академске студије, први ниво студија
Рачуноводство

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Радица Ж. ПавловићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања

практична настава
колоквијуми

семинари

Ђурђица Ђ. Грујић

Спецификација предмета за књигу предмета

Екс катедра, интерактивност, контролни тестови

Литература
Арлов, О.: Рачуноводство, Мегатренд универзитет, Београд, 2010 (1-273)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Допунска литература: Павловић, В.: Рачуноводство, Мегатренд универзитет, Београд, 2007, 
Шкарић-Јовановић, К.: Финансијско рачуноводство, Економски факултет, Београд, 2007.

Арлов, О.; Пејовић, Б.; Царић, Ђ.: Збирка задатака из рачуноводства, Мегатренд универзитет, 
Београд, 2013 (1-168)

Међународна пословна економија

Положен испит из Рачуноводства

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овладавање логиком рачуноводственог система и књиговодствене евиденције, и применом исте 
у пракси

Методологија финансијског рачуноводства - Практична примена обухватања пословних промена, 
решавање задатака на конкретним примерима

Стицање сазнања о појму, садржају, циљевима, организацији рачуноводства и књиговодственом 
евидентирању економских догађаја., неопходним за оцењивање финансијског положаја и успеха 
предузећа.

Садржај предмета
Појам, улога и задаци  рачуноводства у процесу финансијског извештавања,Средства и извори 
средстава, инструменти двојног књиговодства, биланс, пословне промене,  Пословне књиге, 
пробни биланс, закључни лист, формални закључак књига, састављање биланса, Процењивање 
позиција биланса стања и успеха, Контни оквир и контни план, билансни и функционални 
принцип рашчлањавања конта, Основи  организације књиговодства, Књиговодствено 
обухватање прибављања и отуђења  сталне имовине предузећа,  Књиговодствено обухватање 
обезвређења и ревалоризације сталне имовине предузећа, Књиговодствено обухватање 
прибављања и отуђења обртних средстава,  Књиговодствено обухватање капитала, обавеза, 
расхода и прихода, Предзакључна књижења, закључак и поновно отварање пословних књига, 
Утврђивање, књижење и расподела финансијског резултата предузећа, Обрачун трошкова  и  
учинака у предузећу
Системи обрачуна трошкова, врсте финансијских извештаја, рачуноводствена регулатива.


	Предмет

