Студијски програм:
Пословна економија и предузетништво (180 ЕСПБ); Финансије банкарство и осигурање (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија:Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
Наставник: Војтешки И. Драгана
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов:УписанIVсеместар, одслушана настава из предмета и положене предиспитне обавезе
Циљ предмета: Овладавање студената са теоријским и практичним знањима и вештинама у
финансијском рачуноводству, а кроз изучавање утицаја економских догађаја на основне
рачуноводствене категорије и како се промене одражавају на кључне финансијске извештаје у
производним и трговинским организацијама и јавном сектору.
Исход предмета:
Након положеног испита студент зна како функционише глобална процедура у рачуноводству и како се
састављају основни рачуноводствени извештаји (биланс успеха и биланс стања), разуме улогу и значај
обрачуна трошкова у производним организацијама, и може да демонстрира оспособљеност тако што ће
да евидентира пословне промене у кључним фазама пословног циклуса и утврди финансијски разултат.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Основе и принципи система двојног књиговодства: Појам, улога и значај рачуноводства, историјски
аспекти развоја рачуноводства, организациона структура рачуноводства, рачуноводствена начела и
принципи, евидентирање пословних промена на контима, глобална процедура у књиговодству, контни
оквир. Примена система двојног књиговодства: Појам пословног циклуса, прибављање средстава
предузећа, улагање новчаних средстава у основна средства и залихе, обрачун и обухватање трошкова и
расхода, књиговодствана евиденција прихода, обрачун периодичног резултата, закључак пословних
књига, обрачун трошкова и учинака у производњи, специфичности рачуноводства трговинских
предузећа,књиговодствено обухватање послова економске размене са иностранством, рачуноводство
фондова и рачуноводство јавног сектора.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Састављање основних
рачуноводствених извештаја (биланс успеха и биланс стања) на примерима из праксе. Припрема
колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава:3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе: Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.
Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују
поједине теме са предавања и аналазирају карактеристични примери; (2) као показне, за представљање
реализованих практичних примера; и (3) као, рачунске за састављање основних рачуноводствених
извештаја;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 50
Завршни испит
Поена 50
активност у току предавања
20
усмени испит
50
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

16

