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01 Принцип потпуности

03 Принцип хронолошког реда

05 Принцип јасности

07 Принцип економичности

02 Принцип ажурности

04 Принцип могућности провјере

06 Принцип материјалне 
исправности

Примјена принципа уредног књиговодства треба да обезбиједи
добијање потпуних, благовремених, јасних, упоредивих и поузданих 

књиговодствених информација
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ПРИНЦИП ПОТПУНОСТИ

Захтјев да у књиговодству буду обухваћене све рачуноводствене 
категорије и све економске промјене настале на њима током 

пословања

Примјена принципа потпуности 
један је од предуслова за 

добијање вјеродостоје слике о 
финансијском и приносном 

положају предузећа

Неопходно је осим евидентирања 
свих документованих промјена и 

утврђивање и евидентирање 
недокументованих економских 

промјена

Потпуне информације

Како
???
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Треба да омогући да информације које књиговодство пружа буду 
благовремено на располагању њиховим корисницима

Када пословна промјена треба да буде 
евидентирана?

Када се књигодствени документ доставља 
лицима која врше евидентирање?

Када лица која врше евидентирање треба 
да прокњиже добијени документ?

ПРИНЦИП АЖУРНОСТИ

Благовременост



ПРИНЦИП ХРОНОЛОШКОГ 
РЕДА

Односи се на захтјев за поштовање хронолошког реда при обухватању 
економских промјена

Хронолошким евидентирањем 
се обезбијеђују информације о 
развоју пословања предузећа

Контрола материјалне 
исправности била би готово 

немогућа без поштовања 
принципа хронолошког реда

У којим књиговодственим инструментима се поштује хронолошки ред

Када је немогуће економске промјене евидентирати у складу са овим 
принципом

?
?

Јасност



ПРИНЦИП МОГУЋНОСТИ 
ПРОВЈЕРЕ

Провјерљивост

Књиговодство мора да буде организовано тако да се тачност сваког 
податка које књиговодство пружа може накнадно провјерити

Почетни 
биланс

Завршни 
биланс

Биланс Инвентар

Дневник Гл. књига

Дневник Документ

Дневник Почетни 
биланс

Завршни 
биланс Гл. књига
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ПРИНЦИП ЈАСНОСТИ

Захтјев да економске промјене буду евидентиране, а књиговодствене 
информације презентоване, тако да их могу разумјети лица која 

посједују довољно знања из рачуноводства и пословања

Јасност

Рашчлањивање 
рачуноводствених 

категорија

Примјена бруто 
принципа

Забрана мјешања 
рачуноводствених 

категорија

Адекватно 
обиљежавање 

категорија



ПРИНЦИП МАТЕРИЈАЛНЕ 
ИСПРАВНОСТИ

Захтјев да све информације које књиговодство продукује буду 
материјално исправне, тј. да буду обухваћене само оне промјене које су 

стварно настале

Вјеродостојност, истинитост

Усклађеност Истинитост

Законски прописи

Професионална регулатива

Рачуноводствене политике



ПРИНЦИП ЕКОНОМИЧНОСТИ

Корист коју посједовање неке књиговодствене информације пружа 
треба да буде већа од трошкова њеног добијања

Како мјеримо корист од неке информације

Одлучивање о степену рашчлањивања рачуноводствених 
категорија

Врста и учесталост припремања и презентовања финансијских 
извјештаја

!
!

Шта је принцип материјалности

Да ли се некад одступа од принципа 
економичности

?

?
?


