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Табела 5.2. Спецификација  предмета 

– Шифра: ОС  328 
Студијски програм/студијски програми: обавезни: Финансије, банкарство и осигурање 

изборни: Рачуноводство и ревизија 

Врста и ниво студија: Oсновне академске студије 

Назив предмета: Рачуноводство финансијских организација и јавног сектора 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Петкович др Ђерђи 

Статус предмета: обавезни смерски и изборни смерски 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета 

Стицање знања на подручју пословања финансијских организација и карактеристика рачуноводствене функције истих 

као и рачуноводство јавног сектора. Теоријско-методолошка и организациона решења рачуноводственог праћења 
активности , специфичних за јавни сектор, специфичних за финансијске организације, специфичности финансијског  
извештавања и интерпретација показатеља успешности примерено карактеристикама њиховог пословања. 

Исход предмета  

Овладавање знањима из области  рачуноводства, анализе  и ревизије, а везано за пословање финансијских организација 

и јавног сектора. Оспособљавање студената за самостална истраживања у поменутој области, а све у циљу пружања 
подршке у процесима доношења пословних одлука. 

Садржај предмета 

1. Основна обележја пословања банака и других финансијских организација 

2. Специфичности рачуноводствене функције банака и других финансијских организација 

3. Организациона структуираност и организација рачуноводствене функције банака и других финансијских 

организација 
4. Организациони инструменти рачуноводствене функције у банкама и другим финансијским организацијама  
5. Теоријско-методолошка и организациона решења рачуноводственог праћења активности карактеристичних за 

банке и друге финансијске организације  
6. Специфичности финансијског извештавања у банкама и другим финансијским организацијама 
7. Интерпретација основних показатеља успешности пословања у банкама и другим финансијским организацијама 

у функцији контроле и оцене пословања, планирања и пословног одлучивања. Проблематика се детаљно 

обрађује паралелно на предавањима и вежбама. 

8. Системи јавног сектора 
9. Буџетски систем и организације корисници  буџетских средстава 
10. Организациони инструменти рачуноводствене функције буџетских организација 
11. Могуће основе-методе књиговодствене евиденције код буџетских организација 
12. Теоријско-методолошка и организациона решења рачуноводственог праћења активности карактеристичних за 

буџетске организације 

13. Специфичности финансијског извештавања за буџетске организације и интерпретација показатеља успешности 

примерено карактеристикама и специфичностима пословања буџетских организација.Проблематика се детаљно 
обрађује паралелно на предавањима и вежбама 
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Број часова  активне наставе у 6.семестру Остали часови 
Предавања: 
    30    

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 – два 64 ..........  

семинар-и 0   

 СВЕГА 70  30 

 

 


