
Рачуноводство 

Информације о предмету 

 

Предметни професор:                                                                                                                           Асистент: 

Проф.др Ранка Митровић                                                                                                       Др Милена Стојић 

Mejл: rmitrovic@megatrend.edu.rs                                                               Mejл: mstojic@megatrend.edu.rs  

 

Консултације уторком од 14:00 до 16:00                                    Консултације уторком од 12:00 до 14:00 

Кабинет 49, 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; 
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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 5 бодова 

• Присуство вежбама 5 бодова 

• Први колоквијум 40 бодова 

• Други колоквијум 40 бодова 

• Завршни испит 10 бодова 

Колоквијуми: 

Први колоквијум састоји се од 8 теоријских питања, од којих свако носи по 5 бодова. Минималан 

број бодова које треба остварити на првом колоквијуму је 20. 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 8 рачуноводствених промена, од који свака носи по 5 бода. 

Пословне промене се морају прокњижити у дневнику и главној књизи. Минималан број бодова које 

треба остварити на другом колоквијуму је 20. 

Завршни испит: 

Састоји се од задатка који има 4 пословне промене. Пословне промене се морају прокњижити у 

дневнику и главној књизи. На основу претходно положених колоквијума и завршног испита 

формира се коначна оцена. 

Целокупно градиво: 

Тест се састоји из два теоријска питања и десет пословних промена. Да би добили прелазну оцену, 

студенти морају одговорити тачно на једно есејско питање, и урадити тачно пет пословних промена 

кроз главну књигу и дневник. Потребно је саставити почетни биланс и на крају утврдити резултат. 

 

 

 

 



Лекције обухваћене првим колоквијумом: 

1. Шта је рачуноводство? Циљеви? Задаци? 
2. Рачуноводствена начела  
3. Основни принципи рачуноводственог  система 
4. Евидентирање пословних промена на рачунима  
5. Врсте рачуна  
6. Контни оквир  
7. Дневник и главна књига  
8. Биланс стања  
9. Биланс успеха  
10. Извештај о токовима готовине  
11. Извештај о промена на капиталу  
12. Напомене  
13. Приходи и расходи  
14. Карактеристике сталних и обртних средстава  
15. Утицај промена на активу и пасиву 
 

Градиво које обухвата други колоквијум: 

Првих пет задатака из збирке задатака проф. др Арлова. 


