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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ 

САРАЈЕВУ 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Oпшти смјер 

      

Назив предмета 
 
РАЧУНОВОДСТВО 

Катедра којој 

предмет припада 

Kaтедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, 

Факултет пословне економије Бијељина 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-003-1 Обавезни 2 4+3 8,5 

Наставник Доц. др Срђан Лалић 

Сарадник Ања Рајак 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ изучавања предмета јесте да студентима пружи основне, али потпуне уводне информације из 

области рачуноводства, као што су дефинисање рачуноводства и његовог односа са књиговодством, 

примјене рачуноводствених стандарда, дефинисање економских промјена, њихова подјела и 

сагледавање њиховог утицаја на цјелину и дијелове предузећа, структуру и садржај финансијских 

извјештаја и слично. 

Исходи учења : 

По завршетку овог курса студенти ће имати основна знања из области рачуноводства. Биће 

оспособљени да књиговодствено евидентирају настале пословне промјерне у предузећу у пословним 

књигама. Студенти ће бити упознати са састављањем финансијских извјештаја предузећа и моћи ће 

да идентификују значај финансијских извјештаја за доносиоце одлука. Знаће на који начин се 

утврђује финансијски резултат пословања предузећа.  

Садржај предмета: 

1. Уводне напомене 

2. Рачуноводство – дефинисање и његови саставни дијелови 

3. Финансијски положај и рачуноводствена једначина 

4. Класификација рачуна и пословне књиге 

5. Финансијско извјештавање 

6. Стална имовина 

7. Залихе 

8. Краткорочна ликвидна средства 

9. Капитал 

10. Резервисања и обавезе 

11. Обрачун трошкова 

12. Биланс успјеха услужних и трговачких предузећа 

13. Предзакључне радње, књижења и датум биланса и обрачун 

14. Утврђивање резултата 

15. Припрема за испит 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: 

Ex-chatedra предавања. На крају сваке теме предвиђена је дискусија. 

Вјежбе: 

Вјежбе се изводе подсјећањем основних питања са предавања, а затим се изводи рјешавање 

постављених задатака из рађене тематске цјелине са предавања. 

Литература: 

Основна литература: 

Др Рајко Радовић, Др Зоран Петровић, (2006), Рачуноводство, Бијељина. 

Др Рајко Радовић, Срђан Лалић дипл.ецц, (2006), Финансијско рачуноводство кроз примјере, 
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Бијељина. 

Додатна литература: 

Grаy/Needles, (2001), Финансијско рачуноводство - општи приступ, Савез рачуновођа и ревизора 

Републике Српске, Бања Лука. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из писменог и 50% из усменог дијела испита. 

Похађање наставе 5 Домаћи задаци - Колоквијуми 

(писмени дио 

испита) 

60 (2х30) 

Активност на настави 5 Семинарски 10 Завршни 

(усмени) испит 

20 

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Срђан Лалић 

Датум овјере: 30.12.2015. 

 

 

 


