
 
 

 
СПЕЦИЈАЛНА РАЧУНОВОДСТВА 

План рада на предмету 
 
 
 
Модул: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 
Година: IV година 
Семестар: Пролећни  
Фонд часова: 45П+30В 
ЕСПБ: 6 
 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 
 

 Стицање знања и вештина неопходних за разумевање процеса финансијског 
извештавања и припрему финансијских извештаја финансијских институција 

 Изградња компетенција потребних за примену МСФИ приликом финансијског 
извештавања финансијских институција 

 Развијање вештина неопходних за критичко сагледавање проблема и развој 
рачуноводствене професије на пољу финансијског извештавања финансијских 
институција 

 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
 
Након положеног испита студент ће бити у стању да: 

 Примени правила за признавање и вредновање финансијских инструмената 
o Примени критеријуме за класификовање финансијских инструмената 
o Изврши иницијално и накнадно вредновање финансијских инструмената 
o Разуме критеријуме и примени правила за рекласификовање финансијских 

инструмената 
o Рачуноводствено обухвати престанак признавања финансијских инструмената 

 Примени модел очекиваних кредитних губитака 
o Разуме фазе изложености кредитном ризику дефинисане моделом очекиваних 

кредитних губитака 
o Обрачуна износ очекиваног кредитног губитка 
o Обрачуна износ прихода од камате у различитим фазама изложености 

финансијског средства кредитном ризику 
o Евидентира обезвређење и укидање обезвређења на финансијском средству 

 Разуме процес заштите од ризика и примени правила хеџ рачуноводства 
o Разуме критеријуме за признавање изведених финансијских инструмената 
o Примени правила за иницијално и накнадно вредновање изведених 

финансијских инструмената 
o Идентификује услове за примену хеџ рачуноводства 
o Рачуноводствено обухвати трансакције хеџинга 

 Објасни и примени правила за извештавање о ризицима 
o Идентификује и дефинише компоненте финансијског ризика 



o Примени правила за обелодањивање о изложености извештајних ентитета 
финанијским ризицима (кредитном, тржишном и ризику ликвидности) 

 Примени правила финансијског извештавања о лизингу 
o Разуме разлику у рачуноводственом третману лизинга између МСФИ 16 и МРС 

17 
o Идентификује и примени правила за признавање средстава и обавеза по основу  

лизинга 
o Примени правила за иницијално и накнадно вредновање лизинга из перспективе 

закупца и закуподавца 

 Разуме и примени правила финансијског извештавања о инвестиционим некретнинама 
o Идентификује услове за признавање инвестиционих некретнина 
o Примени правила за иницијално и накнадно вредновање инвестиционих 

некретнина 
o Изврши рекласификацију из категорије или у категорију инвестиционих 

некретнина 

 Разуме значај нефинансијског извештавања у финансијским институцијама 
o Објасни концепт и улогу ESG извештавања у финансијским институцијама 
o Разуме приступе вредновању интелектуалног капитала у финансијским 

институцијама 
 

  
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
  Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

1.  Специфичности делатности пословних банака 
и импликације на финансијско извештавање 

Уводни час 

2.  Професионални и законски оквир 
финансијског извештавања пословних банака 
у Србији 

Инструменти унутрашњег и међународног 
платног промета 

3.  Класификација, вредновање, рекласификација 
и престанак признавања финансијских 
средстава и финансијских обавеза (МСФИ 9) 

Класификација, вредновање, рекласификација и 
престанак признавања финансијских средстава 
и финансијских обавеза (МСФИ 9) 

4.  Рачуноводствени третман хартија од 
вредности 

Класификација, вредновање, рекласификација и 
престанак признавања финансијских средстава 
и финансијских обавеза (МСФИ 9) 

5.  Рачуноводствени третман хартија од 
вредности 

Рачуноводствени третман хартија од вредности 

6.  Рачуноводствени третман кредита и 
емитованих обвезница 

Рачуноводствени третман кредита 

7. Обезвређење финансијских средстава - модел 
очекиваних кредитних губитака 

Рачуноводствени третман емитованих 
обвезница; Тест – основни ФИ 

8.  Обезвређење финансијских средстава - модел 
очекиваних кредитних губитака 

Обезвређење финансијских средстава - модел 
очекиваних кредитних губитака 

9. Хеџ рачуноводство Хеџ рачуноводство 

10. Ванбилансна евиденција: потенцијална 
средства и потенцијалне обавезе, гаранције, 
акцепти, депо послови (МРС 37) 

Хеџ рачуноводство 

11. Нефинансијско извештавање у финансијским 
институцијама 

Колоквијум 



12. Извештавање о ризицима (МСФИ 7) Извештавање о ризицима (МСФИ 7) 

13.  Рачуноводствени третман лизинга (МСФИ 16) Рачуноводствени третман лизинга (МСФИ 16) 

14.  Рачуноводствени третман лизинга (МСФИ 16) Рачуноводствени третман лизинга (МСФИ 16) 

15.  Инвестиционе некретнине (МРС 40) Инвестиционе некретнине (МРС 40) 

 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
Предавања представљају комбинацију следећих облика рада: 
- теоријска излагања 
- анализа случајева из праксе 
- дискусије 
 
Вежбе представљају комбинацију следећих облика рада: 
- решавање проблемских задатака 
- анализа студија случаја 
- дискусије 
- тестови за самовредновање. 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 
 
Оцењују се следећи облици рада студената: 
- учешће у раду на часовима 
- тест 
- колоквијум 
- завршни испит 
 
Финална оцена се формира на следећи начин: 
 
Финални испит (максимално 100 поена): 

 Предиспитне активности (максимално 50 поена) 

 Писмени испит (максимално 50 поена) 
 
Коначна оцена се изводи према следећој скали: 
51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 
 
Предиспитне активности студената:  
 
Предиспитне активности (максимално 50 поена) 

 Тест (највише 10 поена)  
Тест обухвата 5 питања из области рачуноводственог третмана основних финансијских 
инструмената 

 Колоквијум (највише 40 поена) 
Колоквијум је методолошког карактера (6-7 задатака) и обухвата градиво закључно са 
темом Обезвређење финансијских средстава 

 Активности на вежбама (највише 10 поена) - поени остварени у оквиру ових активности 
представљају замену за део поена које студент не успе да освоји на тесту и колоквијуму 

 



Напомена: За студенте који током семестра нису остварили предиспитне поене (на тесту и 
колоквијуму) постојаће додатна могућност за остваривање тих поена на дан испита у 
септембарском року. 
 
Завршни испит: 
 
Завршни испит се састоји из: 

 5 тест питања (укупно 10 поена) 

 Комбинације методолошких и теоријских питања (6-7 задатака/питања) (укупно 40 
поена) 

 
Напомена: Студенти који претходно нису положили колоквијум могу да полажу испит 
интегрално (са укљученом материјом са колоквијума) уз могућност да остваре свих 100 поена. 
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VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
др Синиша Радић 
sinisa.radic@ekof.bg.ac.rs 
време пријема: среда 12 - 14 часова 
кабинет 243 
 
др Милутин Живановић 
milutin.zivanovic@ekof.bg.ac.rs 
време пријема: биће накнадно одређено, одржаваће се од 10.03.2023. год. 
кабинет 715 
 


