Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: СПЕЦИЈАЛНА РАЧУНОВОДСТВА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Гордана С. Мрдак
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са специфичностима различитих облика рачуноводства и
периодичним и годишњим обрачунима трговинских и пољопривредних предузећа, као и банака.
Исход предмета
Студент би требало да зна да књиговодствено обухвати специфичне пословне промене за трговинско
предузеће, да састави калкулације и изврши обрачун и анализу трошкова у овим предузећима, да изврши
обрачун ПДВ, да књиговодствено обухвати специфичне банкарске послове, да разуме финансијске
извештаје банака, да буде у стању да учествује у припремању и презентирању ових извештаја, да зна да
изврши њихову финансијску анализу, да разуме обрачун трошкова у пољопривредним предузећима.
Садржај предмета
Специфичности књиговодства трговинских предузећа. Набавка и реализација робе у унутрашњем
промету. Увоз и извоз робе. Трошкови трговине. Периодични годишњи обрачун резултата трговинских
предузећа.
Специфичности књиговодства пољопривредних предузећа: Специфичности основних средстава у
пољопривреди. Трошкови пољопривредних предузећа(примарни и секундарни) обрачунати по местима
настанка. Калкулација у пољопривредној производњи- калкулација везаних производа. Обрачун прираста
основног стада. Обрачун резултата пословања пољопривредних предузећа. Специфичности књиговодства
банака: Билансне шеме и контни план пословних банака. Пласмани банке- краткорочни и дугорочни.
Депозити и остали краткорочни и дугорочни извори. Приходи, расходи и резултат пословања банака.
Платни промет са иностранством.
Литература
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
1
/
/
Методе извођења наставе
Предавања представљају комбинацију следећих облика рада: теоријско излагање,анализа случајева из
праксе и дискусија. Вежбе представљају комбинацију следећих облика рада: обнављање градива са
предавања, решавање задатака и дискусија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
15
писмени испит
25
практична настава
15
усмени испт
25
колоквијум-и
20
..........
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.

