Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА, БАНКАРСТВО ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ,
ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Назив предмета: ОСНОВИ РАЧУНОВОДСТВА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Иван Б. Раонић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са теоријском основом, правилима и процедурама устројства и примене рачуноводствених метода, као и
апликација двојног књиговодства и система финансијског извештавања економских субјеката уопште; разумевање
рачуноводства као свеобухватне процедуре регистрације стања и промена имовине и финансијских трансакција
одређеног ентитета која у себе укључује планирање, анализу, надзор и извештавање. Предметна материја је
компонована тако да се у првом делу изучавања теоријске основе, правила и процедуре устројства и примене
рачуноводственог метода, а у другом делу апликација система двојног књиговодства на структуру у целини, све њене
сегменте и финансијске трансакције које функционисање ентитета генерише.
Исход предмета
Освајањем ових знања студенти ће се оспособити да оперативно примењују рачуноводствене технике и процедуре,
сачињавају финансијске извештаје, презентирају одговарајуће анализе и дају компетентне препоруке. Студент ће бити
оспoсобљен да самостално расуђује о основним принципима финансиjског рачуноводства у свакој од основних
менаџерских функција и да припрема одговарајуће одлуке на оперативном и тактичком нивоу.
Садржај предмета
Формирање књиговодства као система. Пословне промене. Двојно књиговодство. Стална имовина. Књиговодствена
документа. Књиговодствено обухватање основних врста промена. Рашчлањивање билансних позиција. Контирање и
књижење пословних промена. Обрачуни и књижења у вези са сталном имовином. Књиговодствени обухват отписа
сталне имовине. Књиговодствени обухват, обрачуни и књижења у вези са репроматеријалима. Инвентарисање и
процењивање. Грешке у књиговодству. Временска разграничења. Логика билансирања
Практична настава обухвата конкретне поступке рачуноводствене евиденције, поступке и форме вредновања, технике
евиденције, познавање контног оквира и сачињавања дневника, главне књиге, закључног листа, биланса стања и
биланса успеха фирме.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
2
/
/
Методе извођења наставе
Ex catedra; интерактивни метод; анализа случајева из праксе, практичан рад на рачуноводственој евиденцији
пословних промена.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава
15
усмени испт
30
колоквијум-и
15
..........
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

