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Предавања
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Положен писмени дио испита представља услов да би 
студент приступио завршном, усменом дијелу испита.

Уколико студент положи писмени дио испита, али не и 
усмени дио, писмени дио се не поноштива све док траје 
академска година у којој је писмени дио положен.

1. колоквијум 2. колоквијум Присуство

Семинарски Усмени

20

20
50

8 2

• Проф. др Јелена Пољашевић

Контакт: jelena.poljasevic@ef.unibl.org
Кабинет 013

• др Бобана Чегар, доцент

Контакт: bobana.cegar@ef.unibl.org
Кабинет 025

• др Бобана Чегар, доцент

Вјежбе

Полагање испита

mailto:jelena.poljasevic@ef.unibl.org
mailto:jelena.poljasevic@ef.unibl.org


Увод
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01

02

03

Три главна питања

Шта је рачуноводство?

Зашто нам треба рачуноводство?

Које су врсте рачуноводства?



ШТА ЈЕ РАЧУНОВОДСТВО?

Количинско и 
вриједносно обухватање 
и контрола свих токова 

новца и учинака који 
настану у предузећу, који 

су прије свега, али не 
искључиво, изазвани 

производњом и продајом 
учинака (пружањем 

услуга)



ШТА ЈЕ РАЧУНОВОДСТВО?
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Обухват

2

4
1

3

Рачуноводствени 
надзор - контрола

Рачуноводствена 
анализа и планирање

Обрачун трошкова и 
учинака

Књиговодство са 
билансом



ШТА ЈЕ РАЧУНОВОДСТВО?
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Предмет књиговодства

Предмет књиговодства је ИМОВИНА предузећа, односно промјене које се 
дешавају на њој

Имовина по облику

АКТИВА

Стална имовина

Текућа имовина

Имовина по 
изворима

ПАСИВА

Сопствени капитал

Позајмљени (обавезе)

=
!

!



ШТА ЈЕ РАЧУНОВОДСТВО?
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Циљеви књиговодства

01

02

03

04

05

Пружање информација о резултату пословања у одређеном периоду (биланс успјеха)

Пружање основе за контролу рада лица која рукују појединим дијеловима имовине

Пружање података за извршење планских величина

Пружање података за рачуноводствено планирање

Пружање информација о стању имовине, обавеза и сопственог капитала на одређени 
дан (биланс стања)

06 Пружање података за рачуноводствену анализу



„Accounting is the language

of business“
Warren Buffett



ЗАШТО НАМ ЈЕ ВАЖНО 
РАЧУНОВОДСТВО?
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Извјештај о новчаним 

токовима

Извјештај о промјенама на 

капиталу

Биланс стања

Биланс успјеха
Напомене

Основа пословног одлучивања



ЕКСТЕРНИИНТЕРНИ

ЗАШТО НАМ ЈЕ ВАЖНО 
РАЧУНОВОДСТВО? 
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Корисници финансијских извјештаја

Појединци или организације изван 
посматранe компаније

Инвеститори

Банке

Добављачи

Купци

Држава

Истраживачи

Менаџмент компаније

Финансије

Продаја

Производња

Људски ресурси

Маркетинг

Менаџмент



УПРАВЉАЧКОФИНАНСИЈСКО

КОЈЕ СУ ВРСТЕ РАЧУНОВОДСТВА? 
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Намијењено интерним корисницима

Није законски дефинисано

Условљено потребама менаџмента

Учесталије извјештавање

Усмјерено на будућност

Обухвата и нефинансијске информације

Намијењено екстерним корисницима

Регулисано законом и професионалним 

стандардима

Постоје званичне форме извјештавања

Извјештавање о догађајима који су се већ десили

Фокусираност на финансијске информације


