
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 
Седиште Ужице, Трг Светог Саве 34

О Д С Е К    У Ж И Ц Е  

План рада  

Назив предмета Основи рачуноводства 
Студијски програм/и (модул) Рачуноводство и ревизија 
Година студија 1 Семестар 2 ЕСПБ 7 
Статус предмета обавезни Услов нема 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 
академско звање, 
термин консултација, 
електронска адреса 

Биљана Ђуричић 
Магистар наука пословног управљања 
-
biljana.djuricic@vpts.edu.rs

Име и презиме, 
академско звање, 
термин консултација, 
електронска адреса 

Маријана Милановић 
Мастер економиста 
-
marijana.milutinovic@vpts.edu.rs

Циљеви предмета 

Усвајањем ових садржаја студенти  треба да разумеју пословање привредног друштва и 
економске догађаје који се одвијају у њима.Циљ је да упознају рачуноводствене 
садржаје,упознају  књиговодствену документацију и контни оквир. 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава 
Појам рачуноводства, Рачуноводствена начела, Принципи рачуноводства, Просто 
књиговодство, Двојно књиговодство, Биланс стања, Основне билансне  промене, 
Инструменти рачуноводства,  Књиговодствена документација, Благајничко пословање, 
Пословање преко текућег рачуна, Аналитичка евиденција  купаца, добављача.  Аналитичка 
евиденција  материјала  у  магацинском и  материјалном књиговодству. Евиденција готових 
производа у магацинском и књиговодсвтву готових производа. Евиденција основних 
средстава са пратећом документацијом. Евиденција у помоћним књигама са формирањем 
пратеће документације. Отварање и закључак пословних књига. Грешке у књиговодству и 
њихово исправљање. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе:на часовима вежби студенти увежбавају формирање документације и састављање 
докумената, књижења у аналитичком књиговодству, евиденција пословања благајне,  



промета на текућем рачуну и разне аналитичке евиденције. Вежбе се организују у кабинету 
коришћењем савремене технике (пре свега рачунара), кроз тимски рад. 

План и распоред извођења наставе 
Наставна 
недеља 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 
1 Уводни час 
2 Увод у рачуноводство 
3 Појам, задаци рачуноводства, документација у рачуноводству 
4 Рачуноводствена начела  
5 Појам и врсте начела 
6 Рачуноводствена начела  - наставак
7 врсте начела 
8 Рачуноводствена  принципи 
9 Појам и врсте принципа 

10 Књиговодство 

11
Појам и задаци књиговодства, контрола у књиговодству, књиговодствена шема, контни 
оквир 

12 Систем двојног књиговодства 

13
Појам двојног књиговодства, контни оквир, глобална процедура у књиговодству, 
инвентар 

14 Биланс стања  
15 Појам, врсте и облици биланса стања, састављање биланса стања 

Вежбе 
1 документација у рачуноводству 

2
евиденција пословања благајне, састављање дневника благајне, пратећа документација у 
благајничком пословању 

3 евиденција промета на текућем рачуну, документаија у вези текућих рачуна 
4 обрачун путних налога у земљи 
5 обрачун путних налога у иностранству 
6 аналитичка евиденција материјала – фифо метода 
7 аналитичка евиденција материјала – метода просечне цене 
8 аналитичка евиденција готових производа – фифо метода 
9 аналитичка евиденција готових производа – метода поросечне цене 

10 аналитичка евиденција купаца 
11 аналитичка евиденција добављача 
12 аналитичка евиденција основних средстава 
13 припрема за колоквијум 
14 отварање и закључак књига 
15 грешке у књиговодству и њихово исправљање 

Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту 

Активност у току предавања               5 
Практична настава                              10 
Колоквијум                                          35 

Писмени испит                                    50 
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