
6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
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Meigs/Meigs, Рачуноводство, Темељ пословног одлучивања; Мате, Загреб, 1999. година.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

мр Б. Шикањић: Рачуноводство, ВТШСС, Београд, 2008.

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Основни циљ предмета је стицање знања и упознавање студената са темељним 
принципима и законитостима рачуноводства у туристичком привредном друштву као 
подсистему у систему информисања. На основу стеченог знања ствара се могућност 
ефикасног коришћења расположивих информација што доприноси ефикасности процеса 
рада у туристичкој компанији.

Основни задаци наставе овога предмета су упознавање са рачуноводством као низом 
унапред систематизованих активности који не служе само за евиденцију текућих 
пословних догађаја него и за доношење планова и вођење пословне политике, 
производних, трговинских и туристичких компанија (политике асортимана, политике цена, 
политике набавке, политике продаје, кадровске политике итд.), контроле, анализе и 
извештавања. Такође, поред горе наведених циљева предмета, задатак  предавача је да 
студенте упозна са пореском политиком, тачније системом пореза на додату вредност 
(ПДВ) у рачуноводству, а који гравитира у нашем превредном систему од 2005. године.

Најважнији исход предмета је трајно усвајање теоријских сазнања значаја предмета 
рачуноводства које пружа његов рачуноводствено информациони систем и савладавање 
основних техника књижења и израда поједностављених финансијских извештаја.

Садржај предмета

Теоријска настава: Билансни метод изучавања књиговодства; Прибављање средстава; 
Приходи и расподела; Обрачун финансијског резултата пословања и израда пореских 
биланса; Систем пореза на додату вредност  (ПДВ);Управљање рачуноводством

Билансни метод изучавања књиговодства; рашчлањавање биланса на конта: 
прибављање финансијских средстава; прибављање основних средстава; прибављање 
обртних средстава; евиденција расхода; Евиденција прихода;предзакључна књижења; 
обрачун финансијског резултата пословања и израда пореских биласна; расподела 
резултата пословања; Систем пореза на додату вредност (ПДВ); управљање 
рачуноводством; термини за пројекте, активности студената (пр. израда семинарских 
радова).

Литература

Назив предмета Рачуноводство у туризму

Наставник (за предавања) Миленковић Љ. Зоран

Наставник/сарадник (за вежбе) Миленковић Љ. Зоран, Илић М. Мирјана

Врста и ниво студија Основне струковне студије 

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Економија и туризам

Изборно подручје (модул) Заједнички



Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

усмени испит 30

20

10семинари

предавања 10 писмени испит 30

практична настава

колоквијуми

активност у току

Усмено излагање и презентација у Power Point-u као и вежбе.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе


