
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 

Наставник/наставници: др Радмила Тркља 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: – 

Циљ предмета 

Основни образовни циљеви предмета Финансијско рачуноводство су: разумевање економских 

последица пословне активности ентитета као и информација које продукује рачуноводство у 

сету од пет финансијских извештаја и у оперативним евиденцијама и сагледавање улоге и 

могућности рачуноводства да задовољи информационе потребе управе пословног ентитета у 

процесу доношења одлука. 

Исход предмета  

Изучавањем овог наставног предмета студентима се пружају неопходна теоретско-практична знања за 

примену финансијског рачуноводства у привредним друштвима, осигуравајућим друштвима, банкарским 

и финансијским институцијама. Студенти ће бити оспособљени за обављање послова у оквиру 

рачуноводства, евиденцију сложених пословних промена у пословним књигама, обрачунавање вредности 

залиха, обрачунавање набавних и продајних цена, обрачунавање амортизације, утврђивање финансијског 

резултата, састављање финансијских извештаја, разумевање рачуноводствених информација за 

привредна друштва, осигуравајућа друштва, банкарске и финансијске институције. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Рачуноводствена методологија. 2. Примена система двојног рачуноводства. 3. Примена контног оквира 

за предузећа, банке и осигуравајуће компаније.4. Примена Међународних рачуноводствених стандарда 

(МРС). 5. Примена Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ). 6. Примена Закона о 

рачуноводству. 7. Примена рачуноводствених политика. 8. Састављање финансијских извештаја. 9. 

Анализа финансијских извештаја за потребе интерних и екстерних корисника. 10. Књиговодствено 

обухватање прихода. 11. Књиговодствено обухватање расхода. 12. Утврђивање финансијског резултата. 

13. Специфичности рачуноводства банака. 14. Специфичности рачуноводства осигуравајућих компанија. 

15. Специфичности рачуноводства непрофитних организација. 

Практична настава 

Практична настава прати теоријску у и изводи се путем вежби; практичних радова, студија и анализа 

случаја (case study) и других облика наставе. По тематским целинама прати предавања, што подразумева 

интерактивно учешће студената у виду дискусија, креативних радионица и решавања конкретних 

проблема. У оквиру тога студенти стичу практично искуство на реалним примерима да врше 

рачуноводствено обухватање пословних активности путем сложених књиговодствених ставова и 

билансних промена, утврђивање финансијског резултата и састављања финансијских извештаја. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Предавања се изводе путем презентација, уз додатна објашњења професора. Вежбе се односе на 

решавање практичних задатака. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   



семинар-и 10   

 


