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Студијски програм: 

Пословна економија и предузетништво (120 ЕСПБ); Финансије, банкарство и осигурање (60 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије,други ниво студија 

Назив предмета: ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ КОНТРОЛЕ 

Наставник: Војтешки И. Драгана  

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ:  8 

Услов:Уписан одговоарајући семестар, одслушана настава из предмета и реализоване  предиспитне обавезе 

Циљ предмета:  

Да фокусира студенте на сазнања о кључним тачкама финансијских резултата пословања и провере 

(контроле) фундаменталних пословних активности-у којој су мери циљеви и планови организације 

реализовани, како се користе и чувају средства, да ли су информације и финансијски извештаји тачни и у 

складу са стандардима, законима и другим регулативама. 

Исход предмета:  

Након положеног испита студент је теоретски и практично оспособљен да управља резултатима пословања у 

организацијама; за идентификовање, мерење и управљање ризицима у пословању; поседује способност 

идентификовања, мерења, мониторинга и свеукупне контроле и ревизије привредног друштва. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Циљеви финансијског извештавања; корисници информација; међународни стандарди 
финансијског извештавања; елементи финансијског извештаја; промене у економији привредног друштва; 

анализа финансијских извештаја; врсте биланса; показатељи успешности пословања; менаџмент контрола-

функција и процес у савременом менаџменту; развој менаџмент контроле; задаци и врсте менаџмент 

контроле; менаџмент контрола у функцији управљања капиталом; менаџмент контрола и управљање 

ризицима; интерна контрола и интерна ревизија; перспективе менаџмент контроле и финансијског 

извештавања. 

 

Практична настава: 

Ближе појашњавање неких од тема обрађених на предавањима. Анализа биланса  стања, биланса успеха и 

индикатора пословних резултата ликвидности и стања имовине 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: 2 Практична настава: 2 

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 биланси  стања и успеха и индикатори пословних 

резултата привредног друштва. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 40 Завршни испит  Поена 60 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   
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