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РАШЧЛАЊИВАЊЕ 
БИЛАНСА НА РАЧУНЕ
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Недостаци праћења кроз сукцесивне 
билансе

01
Информације о стању имовине предузећа као 
цјелине потребне су периодично, а не у сваком 
моменту

02
Биланс пружа увид у тренутно стање позиција 
активе и пасиве, али не и информације о 
промјенама које су до тог стања довеле

03
Када се јавља већи број билансних позиција или 
већи број пословних промјена праћење кроз 
сукцесивне билансе је нерационално

Шта су сукцесивни биланси?

Потреба за рачунима



Једнострани рачун Т рачун

Шта је рачун?
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• Рачун (конто) је књиговодствени инструмент на коме се евидентирају 
све економске промјене које се односе на једну билансну категорију 
(на тај рачун) и то тако да се повећања обухватају одвојено од 
смањења.

• Форма рачуна је одређена информацијама које о датој категорији 
или њеним дијелом треба да пружи.



Једнострани рачун

Има најширу примјену и користи се у компјутерској обради 
података

Р.бр. Датум Опис Дугује Потражује Салдо



Т рачун

Користи се при изучавању рачуноводства, због 
једноставности

Назив рачуна

ПотражујеДугује



За сваку билансну позицију 

отвара се по један рачун



Врсте рачуна

Рачуни стања
• активни
• пасивни

• активно-пасивни

Рачуни успјеха
• приходи 
• расходи

Основни и корективни 
рачуни

Аналитички и синтетички 
рачуни

Мјешовити рачуни Ванбилансни рачуни



Правила књижења

Активни рачуни

Почетно стање

+ -
Пасивни рачуни

Почетно стање

+-
Рачуни расхода

+
Рачуни прихода

+



Отварање рачуна

Пасивни рачуни Активни рачуни

Рачун отварања

Зашто је Рачун отварања инверзна слика биланса?

Почетно стање Почетно стање

Почетно стање Почетно стање



Закључак рачуна

Разлика између дуговног и потражног промета представља 
салдо рачуна

Дуговни промет  > Потражни промет 

Дуговни промет  < Потражни промет 

Дуговни салдо

Потражни салдо



Закључак рачуна успјеха

Рачуни расхода Рачуни прихода

Рачун добитка и губитка



Закључак рачуна стања

Активни рачуни Пасивни рачуни

Рачун изравнања

Да ли је Рачун изравнања инверзна слика биланса?


