
Студијски програм/студијски програми: Рачуноводство и пословне финансије; Финансије, берзе и 
банкарство 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Рачуноводство финансијских организација 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Јовковић Ч. Биљана 
Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан: Рачуноводство и пословне финансије; изборни на 
модулу Финансије, берзе и банкарство 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основним карактеристикама и специфичностима рачуноводства банака, 
друштава за осигурање, пензионих и инвестиционих фондова у Србији. 
Исход предмета  
Изучавањем начина обрачуна и књижења специфичних банкарских трансакција и читања 
финансијских извештаја друштава за осигурање, студенти се оспособљавају да боље разумеју и 
користе рачуноводствене информације различитих финансијских организација. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Карактеристике савременог рачуноводства банака; Структура и садржина финансијских извештаја 
банака; Специфичности билансирања пословних промена у банкама; Евидентирање позиција активе, 
пасиве, расхода и прихода банке; Рачуноводствени аспект процењивања и упраљања ризицима банке; 
Оцена бонитета банака; Проблеми рачуноводства финансијских деривата; Регулатива и 
рачуноводствени надзор у банци. Опште карактеристике пословања друштава за осигурање; 
Карактеристике рачуноводства друштава за осигурање; Карактеристике финансијских извештаја 
друштава за осигурање; Анализа перформанси друштава за осигурање; Управљање ризиком у 
друштвима за осигурање; Састављање консолидованих финансијсих извештаја у мултинационалним 
друштвима за осигурање. Специфичности рачуноводства пензионих и инвестиционих фондова. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Решавање задатака 
путем књижења пословних промена, Колоквијуми, Семинарски радови 
Литература (Назив и број страна):  
1. Радојко Лукић, Рачуноводство осигуравајућих компанија, Економски факултет, Београд, 2006. (15-
113) 
2. Јозефина Беке Тривунац, Банкарско рачуноводство, Факултет за трговину и банкарство 
Универзитета БК, Београд, 2004. (5-185) 
 

 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
 

Остали 
часови 
 

Методе извођења наставе: Предавања, групне дискусије, решавање задатака, презентације радова 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 3 писмени испит 20 
практична настава 2 усмени испт 50 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 5   

 

 

 

 

 

 




