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Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема  
Циљ предмета. Образовни циљ: Циљ предмета Рачуноводство подразумева прикупљање, класификацију, 
обраду и интерпретацију информација које су обликоване на начин да пруже потпору власницима капитала 
и руководству у управљању, планирању и контроли пословања привредних друштава. Циљ предмета је да 
се употпуне и интегришу компонентe стратешког размишљања неопходнe менаџерима у туризму, 
хотелијерству и угоститељств . Циљ предмета је: (1) Разумевање окружења у ком настају и у ком се користе 
рачуноводствене информације. (2) Развој и јачање стратешке компоненте у размишљању код студената. (3) 
Скретање пажње са припреме рачуноводствених информација на њихову употребу и интерпретацију. (4) 
Употреба финансијских извештаја за стратешко и оперативно управљање организацијом.  
Исход предмета Исходи образовања (Стечена знања): Студенти који одслушају предмет и положе испит су 
оспособљени да: самостално евидентирају пословне промене у пословним књигама организације. 
самостално и креативно користе књиговодствене записе о пословним трансакцијама, финансијске извештаје 
и рачуноводствене информације у менаџмент процесу, користе рачуноводствене алате за анализу стања у 
привредном друштву, изводе закључке, предлажу и пореде различите стратегије, обликују стратешку 
рачуноводствену политику којом се врши примена одабране стратегије и учествују у примени стратегије у 
привредном друштву са позиције менаџера који се налази на руководећој позицији.  
Садржај предмета  (1)  Основни задаци књиговодства и рачуноводства. Рачуноводствена начела, 
рачуноводствени стандарди и политике. Основни принципи двојног књиговодства. Књиговодствено 
обухватање основних фаза пословног циклуса. Основи организације рачуноводства. Рачуноводствени 
стандарди. Израда примера с применом система двојног књиговодства.  (2) Рачуноводствене информације 
као подршка пословном управљању: Корпоративно управљање, Информације као претпоставка управљања, 
(3) Појам рачуноводства и основне рачуноводствене категорије: Појам и врсте финансијских извештаја. (4) 
Рачуноводствени процес и политике: Књиговодствене исправе, Пословне књиге, Финансијски извештаји 
као производ рачуноводственог процеса. (4) Ревизија и анализа као претпоставка квалитета финансијског 
извештаја: Ревизија као претпоставка реалности, Инструменти и поступци анализе. (5) Интерно 
оријентисано рачуноводство привредних друштава: Појам, подела и разликовање трошкова, расхода и 
издатака, Калкулација, Планирање у предузећу (буџетирање). (6) Процена ефеката капиталних улагања: 
Инкрементална анализа за пословне одлуке.  
Литература  
1. Неранџић Б., Перовић В., Управљачко рачуноводство, Факултет техничких наука, Нови Сад,  2009. 
2. Меигс Ф.,Меигс Б., Рачуноводство темељ пословног одлучивања, Мате, Загреб, 1999. 
3. Перовић В.,Неранџић Б., Финансијско пословање, Факултет техничких наука, Нови Сад,2010. 

Број часова  активне наставе                                                                         4 (60) Остали часови:- 
Предавања:           2 Вежбе:   2   Други облици 

наставе:  -  
Студијски 
истраживачки рад: -          

Методе извођења наставе 
Интерактивни приступ: ех катедра, дискусије, анализа примера из праксе, Case study, симулације игре, 
самосталан рад студената, тестови провере знања, коришћење интернета и библиотечке документације, итд. 
Писмена и усмена провера знања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0-5 писмени испит  
практична настава 0-5 усмени испит 30-45 
колоквијум-и 20-40 ..........  
семинар-и 0-5   
 


