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Врста и ниво студија: СТРУКОВНЕ, ОСНОВНЕ  
Назив предмета: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ, ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА  
Статус предмета: ИЗБОРНИ  
Број ЕСПБ: 8  
Циљ предмета 
Циљ предмета Основе економије, финансија и рачуноводства је упознавање и усвајање основних 
знања о основама економије као науке и њеним принципима, о основним категоријама  
макроекономије и  микроекономије, укључујући јавне и монетарне финансије, као и пословне 
финансије и пословно рачуноводство са  практичним примерима. 

 

Исход предмета  
Студенти ће поседовати основна знања из економије и бити способни да та знања примене у 
пословном процесу. 

 

Садржај предмета 
Појам и предмет еконоимије (појам, предмет, дефинисанје и задаци економије) 
Настанак и развој економије (настанак економске мисли, правци развоја економске мисли) 
Основне економске категорије (производња, расподела, размена, потрошња, друштвена 
репродукција, личне потребе, рад, средства за рад, предмети рада, продуктивност рада,  
акумулација, лична и материјална потрошња, инвестиције, робна производња, роба, вредност робе, 
новац и новчани оптицај, инфлација и девалвација, закон вредности, вишак вредности, капитал и 
кружно кретање капитала, примарна и секундарна расподела, облици присвајања, најамнина и 
профит, облици размене, тржиште, понуда и тражнја, тржишна равнотежа,  
Микроекономија (предузеће, сложени облици предузећа, средства преузећа: материјална, 
нематеријална и новчана средства и основна и обртна средства, вредност средстава, трошкови 
предузећа: појам и подела трошкова, калкулација цене коштања, принципи послованја, управљање 
залихама и потраживањима, финансиранје предузећа, финансијска анализа, финансијска контрола и 
ревизија, финансијска тржишта: финансијске институције, тржиште новца, тржиште капитала, 
берзанско пословање, централни регистар ХоВ, комисија за ХоВ, девизно тржиште) 
Основе рачуноводства (појам, предмет, задаци и структура, књиговодство, рачуноводатвено 
планирање, рачуноводствена контрола, рачуноводствена анализа, актива и пасива, биланс стасња и 
биланс успеха, билансне промене, рашчлањавање биланса, закључни лист) 
Макроекономија (јавне финансије, порески принципи, порески систем, акцизе: појава и развој 
новца, монетарне теорије, монетарне категорије, новчана маса,агрегатна тражнја новца, оптицај 
новца, вредност новца, инфлација и дефлација, девалвација и ревалвација) 
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Методе извођења наставе 
Аудиторна предавања. Теоретска настава са  примерима који илуструју теоретски део наставе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100)  
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена  
активност у току предавања 10 писмени испит   
практична настава  усмени испт 45  
колоквијум-и 45 ..........   

 


