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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: МС-544 

Студијски програм/студијски програми : Рачуноводство и ревизија 
Врста и ниво студија:  мастер академске студије 
Назив предмета: Финансијско извештавање по сегментима пословања 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Гајић М.  Љубица 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Рачуноводство, Управљачко рачуноводство  
Циљ предмета 
Предмет је у функцији стицања знања о значају,  улози и врсти извештавања по сегментима пословања посматрано с 
аспекта задовољења информативних захтева разноврсних корисника информација. Упознавање студената са 
теоријским и методолошким карактеристикама финансијског извештавања по различитим врстама сегмената, а у 
функцији планирања, контроле, анализе, одговорности  и пословног одлучивања.  
Исход предмета  
Овладавање знањима из области рачуноводства, анализе и ревизије, а на подручју финансијског извештавања по 
сегментима пословања. Оспосовљавање студената за  истраживачки  рад  и самостално одлучивање у поменутој 
области.. 
Садржај предмета 
 Децентрализација предузећа и ефикасно управљање у савременом пословном окружењу 
 Рачуноводствена регулатива и организационо сегментирање предузећа 
 Идентификација и класификација пословно-организационих сегмената предузећа 
 Пословно-финансијски и обрачунски односи сегмената предузећа 
 Детерминанте, инструменти и елементи организације финансијског и управљачког рачуноводства  сегмената 

предузећа,  
 Рачуноводствено планирање и контрола у функцији циљева сегмената предузећа 
 Системи и концепти обрачуна трошкова и резултата  по сегментима предузећа 
 Суштина и значај екстерног и интерног финансијског извештавања по сегментима предузећа 
 Интерни биланс успеха, као инструмент планирања, контроле и оцене успеха сегмената предузећа 
 Информације управљачког рачуноводства као основе за развој система мотивације и политике награђивања по 

сегментима предузећа 
Проблематика се детаљно обрађује паралелно на предавањима и вежбама. 
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Број часова  активне наставе у 1. семестру Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

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 64 ..........  
семинар-и    

СВЕГА 70  30 
 
 


