
Рачуноводство
Информације о предмету

Предметни професор: Асистент:

Доц.др Биљана Пејовић Мсц.Милена Бокић
Mejл: bpejovic@megatrend.edu.rs Mejл:
mbokic@megatrend.edu.rs
Консултације уторком од 15:00 до 17:00 Консултације уторком од
13:00 до 15:00
Кабинет 50, Булевар маршала Толбухина 8 Кабинет 49, Булевар
маршала Толбухина 8

Литература за спремање испита:

• Арлов, О., (2010) Рачуноводство, Мегатренд универзитет,
Београд;

• Арлов, О., Пејовић, Б., Царић, Ђ., (2013) Збирка задатака из
рачуноводства, Мегатренд универзитет, Београд;

План рада:
• 1. предавање – уводно, упознавање са планом, литературом,
начином полагања испита;

• 2. предавање – увод у рачуноводство, учење основних појмова
кроз симплифициране примере;

• 3. предавање – основе рачуноводственог система;
• 4. предавање – о сталној имовини;
• 5. i 6. предавање – о залихама;
• 7. предавање – о потраживањима, новчаним средствима,
временској вредности новца;

• 8. предавање – o капиталу;
• 9. предавање – o обавезама;
• 10. i 11. предавање – о приходима и расходима;
• 12. предавање – предзакључна књижења и утврђивање
резултата;

• 13. предавање – коришћење рачуноводствених информација;
• 14. предавање – пореско-рачуноводствени аспекти;
• 15. предавање – понављање, припрема за испит и
рекапитулација.

Бодовање:
• Присуство предавањима 10 бодова
• Присуство вежбама 10 бодова
• Први колоквијум 20 бодова
• Други колоквијум 20 бодова
• Завршни испит 40 бодова

Колоквијуми:
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• Први колоквијум састоји се од 5 теоријских питања, од којих
свако носи по 4 бода.

• Минималан број бодова које треба остварити на првом
колоквијуму је 12.

• Студенти који не остваре минималан број немају право да изађу
на други колоквијум.

• Недељу дана пре одржавања, на сајту Факултета за пословне
студије објавиће се распоред полагања колоквијума.

• Други колоквијум састоји се од 5 рачуноводствених промена, од
који свака носи по 4 бода. Пословне промене се морају
прокњижити у дневнику и главној књизи. Минималан број
бодова које треба остварити на другом колоквијуму је 12.

Завршни испит:
• Састоји се од 2 есејска питања и задатка који има 10-11
пословних промена.

• Да би добили прелазну оцену, студенти морају одговорити
тачно на једно есејско питање, и урадити тачно шест пословних
промена кроз главну књигу и дневник.

• Потребно је саставити почетни биланс и на крају утврдити
резултат.

Најчешћа теоријска питања за испит:

1. Стална имовина и амортизација
2. Појам и врсте залиха
3. Разлика између робе и готових производа
4. Методе обрачуна излаза залиха
5. Потраживања, директан и индиректан отпис
6. Структура капитала
7. Појам обавеза и подела
8. Резервисања
9. Биланс успеха, подела прихода и расхода и утврђивање
резултата

10. Биланс стања, структура и форма приказивања
11. Извештај о токовима готовине – (Cash Flow)
12. ЕБИТДА
13. Рацио бројеви (ликвидности, рентабилности,
солвентности…)

14. Нето обртна средства
15. Порески биланс и пореска пријава
16. Утврђивање резултата методом укупних трошкова
17. Утврђивање резултата методом трошкова продатих
учинака

18. Објаснити смисао корекције залиха код методе укупних
трошкова

19. Историјски развој рачуноводства и знамените личности у
раачуноводственој историји



20. Активна и пасивна временска разграничења
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