
Студијски програм/студијски програми: Економија: модул Финансије, берзе и банкарство; Пословна 
економија и менаџмент: модули Рачуноводство и пословне финансије, Менаџмент, Маркетинг и 
Туризам и хотелијерство 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Финансијско извештавање 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Стефановић Д. Радослав 
Статус предмета (на којим смеровима): Статус предмета: обавезни: модули – Финансије, берзе и 
банкарство; Рачуноводство и пословне финансије; Менаџмент; изборни: модули – Маркетинг; 
Туризам и хотелијерство. 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета 
Разумевање теоријско-методолошке основе целине процеса редовног финансијског извештавања, чији 
је примарни циљ обезбеђење финансијских информација корисних за одлучивање од стране бројних 
интерних и екстерних корисника: инвеститора, кредитора, менаџмента, фискуса, купаца, добављача, 
запослених, итд. 
Исход предмета  
Оспособљавање студената за практично састављање, читање, анализирање и интерпретирање 
комплетног сета редовних финансијских извештаја опште намене: извештаја о финансијском 
положају, извештаја о резултатима пословања, извештаја о новчаним токовима, извештаја о 
нерасподељеном добитку (или о променама на капиталу) и напомена уз финансијске извештаје. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теоријске основе савременог финансијског извештавања: сврхе финансијског извештавања, 
квалитативне карактеристике финансијских извештаја, елементи финансијских извештаја, 
корисници финансијских извештаја; Финансијски извештаји: форма и садржина; Општеприхваћени 
рачуноводствени принципи или стандарди финансијског извештавања; Мерење позиција средстава, 
обавеза, капитала, прихода и расхода; Анализа финансијских извештаја 
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе: обнављање градива са предавања путем практичних примера, тестова и дискусије са 
студентима 
Литература (Назив и број страна):  
1.  Др Јован Ранковић, Теорија биланса, Економски факултет, Београд, 1982. (стр. 117-145; 149-158; 

204-219; 293-333) и 2008. или 2010. (3-8; 21-33; 39-57; 59-63; 214-220; 271-303; 385-394; 399-415; 
433-446) 

2.  Др Јован Ранковић, Управљање финансијама предузећа, Економски факултет, Београд, 2004. и сва 
ранија издања (стр. 31-50; 134-152; 161-171; 173-178; 184-188; 191-192; 199-206; 210-219) 

3.  Група аутора, Финансијско рачуноводство II, Савез рачуновођа и ревизора Србије, 1998. (стр. 45-
69)  

 
 
 Др Радослав Стефановић, Читање биланса стања, Економски факултет, Крагујевац, 2007. (допунска 
литература) 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
 

Остали 
часови 
 

Методе извођења наставе: Класична предавања, дискусије, студије случајева, итд. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава (вежбе) 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и    

 

 




