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Стандард 5: Курикулум 
Табела 5.2. Спецификација  предмета – Шифра: МС-543 

Студијски програм/студијски програми : Рачуноводство и ревизија 
Врста и ниво студија: Студије другог степена – Мастер академске студије 
Назив предмета: Финансијско извештавање и међународна рачуноводствена регулатива 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Дмитровић М. Љиљана 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: није постављен 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да прикаже инструменте хармонизације и стандардизације финансијског извештавања ради боље 
транспарентности финансијских извештаја и лакшег међународног пословног комуницирања учесника на 
финансијским тржиштима у условима интернационализације бизниса. 
Исход предмета  
Исход предмета је овладавање знањима из области Финансијског извештавања и међународне рачуноводствене 
регулативе и оспосовљавање студената за самостална истраживања у поменутој области, а све у циљу пружања 
подршке у процесима доношења економских одлука. 
Садржај предмета 
Предавања и вежбе: 
 Глобализација светске привреде и финансијских тржишта 
 Рачуноводство као пословни језик и његова улога у условима глобализације 
 Рачуноводствени информациони систем у савременим условима пословања и значај нефинансијских 

информација (интелектуални капитал) 
 Хармонизација процеса финансијског извештавања – разлози и инструменти 
 Стандардизација путем МРС/МСФИ у функцији ефикасног финансијског извештавања 
 Злоупотребе у рачуноводству као база за »креативно« рачуноводство и улога етичког кодекса професије 
 Рачуноводствене политике и финансијско извештавање у складу са МРС/МСФИ 
 Рачуноводствени систем заснован на бази података (DSS, EIS, ERP) и савремени концепти мерења 

перформанси пословног субјекта (BSC) 
 Концепти међународног рачуноводства и модели финансијског извештавања 
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Број часова  активне наставе у I семестру Остали часови: нема 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: нема Студијски истражи-
вачки рад: нема 

Методе извођења наставе 
Усмено предавање и графичка презентација у електронској форми 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 6 писмени испит  
практична настава 0 усмени испт 30 
колоквијум-и (један колоквијум) 32   
семинар-и (један семинарски рад) 32   

СВЕГА 70  30 
 
 
 


