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Табела 5.2. Спецификација предмета  

Студијски програми : Мастер академске студије – Пословна економија и предузетништво 

Назив предмета: Финансијско извештавање и менаџмент  контролa 

Наставник/наставници:  Војтешки – Кљенак Драгана 

Статус предмета: изборни, прва година, други семестар 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета: 
Циљ предмета је упознавање студената са: суштином и значајем финансијског извештавања, као и са најважнијим 
корисницима финансијских извештаја; структуром и садржином најважнијих финансијских извештаја, као и са врстама и 
инструментима финансијске анализе; циљевима и врстама менаџмент контроле, са посебним акцентом на систем контроле 
управљачког рачуноводства и системе за мерење перфоманси привредних друштава и  са критикама традиционалног система 
менаџмент контроле, као и са концептима изградње новог теоријског оквира менаџмент контроле.  

Исход предмета  
Након положеног испита, студенти треба да буду оспособљени да: израђују различите врсте финансијских анализа на основу 
обелодањених финансијских извештаја и да презентирају разултате најважнијим групама корисника; мере и анализирају 
финансијске перфомансе у децентрализованим привредним друштвима и .користе буџете као контролне инструменте; користе 
нефинансијске и вишеструке мере перфоманси за потребе стратегијског управљања; разумеју везу која постоји  између 
оцењених перфоманси и награђивања у привредим друштвима; схвате суштину критика традиционалног система менаџмент 
контроле и разумеју да не постоји универзални систем менаџент контроле који би подједнако ефикасно функционисао у пракси.    

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Циљеви и корисници финансијског извештавања. Међународни стандарди финансијског извештавања. Основни финансијски 
извештаји (биланс стања; биланс успеха; биланс новчаних токова; извештај о променама на капиталу и сл.). Финансијска 
анализа и њени инструменти. Критеријуми за оцену успешности креирања вредности. Увод у менаџмент контролу; Систем 
контроле управљачког рачуноводства (рачуноводство одговорности; принцип контролабилности; буџетирање као оруђе 
менаџмент контроле; контрола кроз анализу одступања). Системи за мерење перфоманси (мерење перфоманси дивизија; 
трансферне цене; нефинансијске и вишеструке мере перфоманси; мерење перфоманси и системи награђивања; предвиђање и 
спречавање финансијског неуспеха корпорација). Критика традиционалног приступа менаџмент контроли . Ка новом дизајну и 
употреби система менаџмент контроле.   
Практична настава  
Ближе појашњавање неких од тема обрађених на предавањима. Анализа биланса стања, биланса успеха и индикатора 
пословних резултата ликвидности, профитабилности,  и задужености привредног друштва. Студијски и истраживачки рад. 
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у 
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају карактеристични 
примери; (2) као показне, за представљање реализованих практичних примера; и (3) као, аналитичке на којима се анализирају 
основни финансијски извештаји и индикатори пословних резултата привредног друштва 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 30   

семинар-и 10   

 
 


