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Услов:
Циљ предмета
Књиговодство, као основни део рачуноводства, представља значајно подручје теоријског истраживања и
практичне примене. Циљ предмета је да се студенти у потпуности упознају са применом књиговодства у
производним и трговинским предузећима. Овладавање практичним аспектима књиговодства представља не
само екстензију, већ и верификацију стечених елементарних знања из наставног предмета Финансијско
књиговодство. Студенти ће се оспособити за примену књиговодства, што је веома битно за њихову позивну
праксу. Књиговодствени циклус обухвата евиденцију прибављања капитала и улагања у разне облике
имовине, настанка обавеза, третман трошкова, учинака и њихове реализације, расхода и прихода и
утврђивање резултата за обрачунски период. У циљу потпуног овладавања књиговодственим вештинама
сваки сегмент овог циклуса треба поткрепити не само теоријским објашњењима, већ и практичним
примерима потпуне књиговодствене евиденције. Значај изучавања овог наставног предмета потврђује и
чињеница да се на наставном предмету Финансијско књиговодство изучавају само основе књиговодства.
При томе се не користи званични Контни оквир, не разматра се књиговодствени третман ПДВ и не
обрађује се минуциозно књиговодствени третман економских активности производних и трговинских
предузећа.
Исход предмета
 Стицање релевантних практичних знања из области књиговодства;
 Оспособљавање студената за практичну примену књиговодства у производним и трговинским
предузећима;
 Стицање релевантних теоријских и практичних знања из области књиговодственог третмана пореза на
додату вредност.
Садржај предмета
Теоријска настава
 Појам, циљ и задаци књиговодства
 Евиденција прибављања капитала
 Евиденција новчаних средстава и потраживања
 Евиденција прибављања сталне имовине
 Евиденција прибављања материјала
 Евиденција прибављања робе
 Евиденција обавеза
 Евиденција расхода
 Евиденција прихода
 Временско разграничење прихода и расхода
 Евиденција производње, недовршене производње и готових производа
 Предзакључна књижења
 Утврђивање периодичног резултата
Практична настава
Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад, колоквијуми и семинарски радова
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