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О Д С Е К   У Ж И Ц Е  

План рада  

Назив предмета Рачуноводство 
Студијски програм/и (модул) Менаџмент и предузетништво 
Година студија 2 Семестар 4 ЕСПБ 6 
Статус предмета обавезан 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 

је  да се студенти  упознају са основним рачуноводственим појмовима,основама система 
двојног књиговодста и његовој примени  у евидентирању средстава и извора средстава, 
прихода и расхода, утврђивању и распоређивању пословног резултата. Изучавањем 
програмских садржаја предмета Рачуноводство, студенти треба да се оспособе за 
коришћење података из рачуноводствене евиденције. 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава: 
Увод у рачуноводство; Основе и принципи двојног књиговодства и систем двојног 
књиговодства; Рашчлањавање биланса на конта; Пословне књиге; Контни оквир;  Принципи 
уредног књиговодства; Пословне књиге; Прибављање финансијских средстава; 
Књиговодствено обухватање улагања у основна средства; Књиговодствено обухватање 
улагања у материјал.; Обавезе; ПДВ;  Потраживања; Обрачун и обухватање трошкова; 
Погонско књиговодство; Обрачун и обухватање прихода; Суштина, вредновање, 
класификација и евидентирање прихода; Обрачун резултата и расподела резултата 
пословања. Састављање биланса стања и биланса успеха 
Практична настава: 



Контирање и књижење пословних промена на контима; Састављање биланса стања; 
Састављање биланса успеха; Предзакључна књижења и састављање закључног листа; 
Закључивање и поновно отварање пословних књига;  
Припрема за испит кроз  израду задатака – евиденција пословања  производних предузећа. 

План и распоред извођења наставе 
Наставна 
недеља 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 
1 Уводни час 
2 Увод у рачуноводство и књиговодство 

3
Појам, задаци рачуноводства, документација у рачуноводству, појам 
књиговодства, пословне књиге 

4 Систем двојног књиговодства 

5
Појам двојног књиговодства, контни оквир, глобална процедура у књиговодству, 
инвентар, биланс 

6 Књиговодствени механизми
7 дневник, главна књига, књиговодствени рачуни, правила за књижење на рачунима
8 Књиговодствено обухватање прибављања финансијских средстава 

9
сопствени капитал – класа 3 код друштва лица и друштва капитала, позајмљени 
капитал – класа 4 дугорочни кредити, краткорочни кредити, обвезнице, 

10 Књиговодствено обухватање нематеријалних улагања  
11 класа 0 – нематеријална улагања, концесије, патенти, лиценце 
12 Књиговодствено обухватање основних средстава 

13
класа 0 –основна средства – прибављање, куповина, изградња, пријем без 
накнаде, вишак, мањак, расход, продаја 

14 Књиговодствено обухватање залиха 
15 класа 1 – материјал – набавка материјала, расход, продаја 

Вежбе 
1 појам и задаци књиговодства, појам и задаци књиговодства 
2 биланс стања и његови елементи, састављање биланса 
3 типови економских промена 
4 књижење економских промена: класа 3 и класа 4 
5 књижење економских промена: класа 0 
6 књижење економских промена: класа 0 наставак 
7 књижење економских промена: класа 1 
8 књижење економских промена: класа 4 
9 књижење економских промена: класа 5 

10 књижење економских промена: класа 5 
11 књижење економских промена: класа 5 
12 прирема за колоквијум 
13 прирема за колоквијум 
14 књижење економских промена: класа 6, састављање спецификације трошкова 
15 припрема за испит 

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

Активност у току предавања               10 
Практична настава                                10 
Колоквијум                                            30 



Писмени испит                                     50 
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