ОПИС И САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

РАЧУНОВОДСТВO, КОНТРОЛА И
РЕВИЗИЈА

Студијски програм:
РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Назив предмета:
КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ
Наставник/наставници:
Статус предмета:
Обавезан
Број ЕСПБ:
10
Услов:
Нема
Циљ предмета
Стицање теоријског и практичног знања за разумевање суштине управљања финансијама и
импликација управљачких одлука из домена финансирања, инвестирања и расподеле ефеката
активности на вредност корпорација. Циљ предмета је и усвајање адекватних аналитичких и
квантитативних техника у процесу финансијског управљања, као основе за прецизну евалуацију
финансијских перформанси корпорација, планирање потребних улагања, комбиновање адекватне
структуре финансирања и избор финансијских стандарда за мерење и рангирање ефективности
појединих алтернатива са аспекта реализације дефинисаних циљева у контексту конкретног
пословног амбијента.
Исход предмета
Након савладавања садржаја предмета студенти ће бити оспособљени да разумеју базичне аксиоме
корпоративних финансија, да оцене, планирају и врше контролу финансијских токова корпорације, да
имплементацију методе вредновања инвестиција и инвестиционих пројеката, да разумеју могућности
побољшања управљања обртним средствима, врше избор одговарајућег извора финансирања и врше
оцену кредитног бонитета корпорације.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Настанак корпорација и корпоративно управљање; Правни и привредни идентитет корпорације;
OECD-ови принципи корпоративног управљања; Управљање улагањима капитала у корпорацији;
Структура капитала корпорација; Финансијско управљање основном имовином; Финансијско
управљање обртном имовином; Управљање трошковима корпорације, Исказивање финансијског
резултата корпорације; Финансијски успех корпорације и исказивање; Финансијска политика;
Финансијско тржиште; Финансирање корпорација; Извори и методе обезбеђивања капитала
корпорације (сопствени и туђи извори капитала, самофинансирање, заједничка улагања, кредитирање,
специфични облици кредитирања); Финансијски извештаји; Финансијска анализа и инструменти
(рацио анализа сетовима индикатора опште намене, нето обртни фонд, cash flow анализа); Оцена
кредитног бонитета корпорације (анализа приносног, имовинског и финансијског положаја; процена
вредности капитала корпорације, пословни и финансијски ризик и пословни и финансијски левериџ);
Финансијска контрола; Финансијско планирање; Инвестиције и инвестициони пројекти (појам и врсте
инвестиција; врсте и фазе инвестиционих пројеката; финансијска анализа инвестиционе студије,
финансијска оцена инвестиционог пројекта); Реструктурирање корпорација (спајање, припајање,
куповина, санирање, стечај, ликвидација и приватизација).
Практична настава обухвата примере из праксе и дискусије. Предвиђена су гостујућа предавања
еминентних стручњака, који би практичним решењима и примерима из праксе допринели надоградњи
и унапређењу теоријских сазнања. Облици рада који се спроводе на вежбама су: презентација
допунских информација и примера, дискусије, појединачни и групни рад студената на решавању
примера из праксе и примену теоријских сазнања на конкретом пројектном задатку и презентација
резултата истраживачког рада.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 60
Практична настава: 60
Методе извођења наставе
Основни облици рада на предмету су: предавања и вежбе. Реализација наставе предвиђа
комбинацију различитих видова рада који укључују теоријско излагање тема, Power Point
презентације, дискусије на изложену или неку од раније изложених тема. Практична настава прати
теоријска предавања уз примену следећих важнијих метода: интерактивни рад, појединачне и
групне презентације и анализу практичних случајева.
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Студијски програм:
РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Назив предмета:
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
9
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Циљ изучавања предмета је да се студентима омогући проширивање и дубље сагледавање стечених
знања на претходним нивоима студија, као и хетерогеност низа значајних питања из области
економске анализе привредних субјеката, односно да се упознају са важношћу микроекономске
анализе неопходне за планирање и реализацију пословних активности привредних субјеката.
Посебни односно специфични циљеви су стицање знања која ће омогућити упознавање са
микроекономским категоријама, неопходним за микроекономску анализу, са посебним нагласком на
привредна друштва.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени како за самосталан, тако и за тимски рад, који се бави проучавањем
микроекономском анализом привредних субјеката и њиховим положајем на тржишту. Истовремено,
студенти ће имати потребна знања за управљање свим врстама предузећа, те ће сходно томе бити у
могућности да теоретско знање имплементирају у пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Методолошке основе економске анализе пословања привредних субјеката: појам, циљеви,
предмет и задаци микроекономске анализе, методе, облици и врсте, те функција анализе у
доношењу пословних одлука. Увод у методе економске анализе, актуелна питања метода
економске анализе, основни правци развоја економске анализе привредних субјеката, Shigeto
Tsuru репродукциона шема, Quesnayeva таблица, Марксова репродукциона шема, Oskar Lange
облик мултисекторске интерпретације шема, инпут-аутпут табеле Василија Леонтијева;
Примењена економска анализа по областима: ефикасност основних фактора пословања; пословне
функције (набавка, производња, продаја); продуктивност (продуктивност рада, јединични
трошкови рада); основна средства, обртна средства (сировине, метеријали, недовршена
производња, готови производи), целокупна анализа трошкова; економичност пословања,
рентабилност, односно профитабилност (профитна бруто и нето маргина) EBIT маргина, EBITDA
маргина, стопа повраћаја на укупна средства, Анализа економског положаја привредних субјеката:
анализа интерних и екстерних детерминанти које утичу на пословање, SWOT анализа, PEST
анализа (политички, економски, социјални, културни, техничко–технолошки фактори), анализа
пет сила утицаја (анализа конкуренције), инвестиције, раст и развој предузећа.
Практична настава је комплементарна предавањима. На вежбама се разрађују појмови изложени на
предавањима, обрађују се и решавају конкретни проблеми и задаци и дискутује о изложеним
концептима, презентују резултати истраживачког рада.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Основни облици рада на предмету су предавања и вежбе. На часовима предавања, студентима се
представља тематска наставна јединица предвиђена по наставном програму, а на часовима вежби се
кроз појединачни и групни рад анализирају примери из праксе.
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Студијски програм:
РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Назив предмета:
РЕВИЗОРСКО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
9
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да се студенти упознају са теоријом и методологијом ревизије и
финансијског извештавања, да стекну знања, способности и усвоје вештине у примени ревизорских
стандарда и контроли финансијских извештаја, да се упознају са међународним стандардима
ревизије, међународним рачуноводственим стандардима, међународним стандардима финансијског
извештавања и њиховом применом у различитим земљама. Упознавање студената са основама и
значајем примене Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда
финансијског извештавања при састављању финансијских извештаја. Студенти се упознају
целокупним процесом ревизије финансијских извештаја. Студенти се оспособљавају за рад у
службама пословне, финансијске и рачуноводствене контроле, службама интерне ревизије правних
лица и фирмама за пружање услуга ревизије.
Исход предмета
Студенти ће се оспособити за планирање, организацију, контролу и ревизију финансијских
извештаја, примену међународних стандарда ревизије, међународних рачуноводствених стандарда,
међународних стандарда финансијског извештавања, разумевање и коришћење упоредивих
финансијских извештаја. Поред тога, студенти ће моћи да врше процес ревизорског надзора и
учествју у изради међународно упоредивих ревизорских и финансијских извештаја.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Примена међународних стандарда ревизије, ревизија и контрола у функцији постизања веће
ефикасности пословања и повећања квалитета интерних и екстерних финансијских извештаја; Врсте
ревизије: екстерна, интерна, државна и њихово предметно и садржајно разликовање; Ревизорски
стандарди (INTOSAI), општеприхваћени међународни стандарди ревизије; Кодекс професионалне
етике ревизора и рачуновођа; Организација и планирање ревизије, комплетирање доказа, претходна
и завршна ревизија, састављање ревизорског извештаја и врсте мишљења; Функције контроле,
интерна контрола, однос интерне контроле, инспекције и интерне ревизије; отклањање проблема
пронађених контролом, предлог за побољшање финансијске позиције на основу контроле; Теоријске
основе савременог финансијског извештавања. Основе међународних стандарда финансијског
извештавања. Међународни рачуноводствени стандарди (МРС), међународни стандарди
финансијског извештавања (МСФИ), Методологија припреме финансијских извештаја, форма и
елементи финансијских извештајa, квалитативне карактеристике финансијских извештаја.
Практична настава прати теоријску наставу и изводи се путем вежби; практичних радова, студија и
анализа случаја (case study) и других облика наставе. По тематским целинама прати предавања,
што подразумева интерактивно учешће студената у виду дискусија, креативних радионица,
давања примера из пословне праксе, решавање конкретних проблема и презентација резултата
истраживачког рада.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, студије случаја и практични рад.
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Студијски програм:
РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Назив предмета:
МЕНАЏЕРСКО РАЧУНОВОДСТВО
Наставник/наставници:
Обавезан
Статус предмета:
10
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да се студенти специјализују у доношењу пословних одлука на основу анализе
финансијских извештаја, продубе сазнања о методима обрачуна трошкова за потребе екстерног и
интерног извештавања ради вредновања перформанси предузећа и менаџера, као и да стекну додатна
знања о савременим системима обрачуна и управљања трошковима и резултатом.
Исход предмета
Након положеног испита, студенти су оспособљени за интерпретацију и анализу финансијских и
интерних извештаја за доношење најефикаснијих пословних одлука, као и управљање трошковима
применом савремених метода, ради доношења профитабилних менаџерских одлука.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Појам и циљеви менаџерског рачуноводства, однос финансијског и менаџерског рачуноводства,
оријентација и садржина менаџерског рачуноводства; Читање, тумачење и анализа финансијских
извештаја, квалитативне карактеристике финансијских информација; Елементи финансијских
извештаја; Финансијски показатељи; Рачуноводствени центри одговорности; Управљање обртном
имовином предузећа; Трошкови и управљање трошковима: природне врсте, трошкови по
функционалним подручјима и управљање, управљање директним и индиректним трошковима,
управљање фиксним и варијабилним трошковима, утицај економије обима на добитак од продаје,
мешовити трошкови, коефицијент реагибилности, управљање укупним, просечним,
диференцијалним и граничним трошковима, оптимални обим производње, повећање трошковне
ефикасности. Системи обрачуна трошкова: традиционални системи и врсте калкулација. Савремени
системи обрачуна трошкова: обрачун трошкова на основу стварних активности (Activity based
costing), постављање циљних трошкова (Target costing), смањење трошкова током фазе производње
производа (Kaizen costing), смањење трошкова у свим фазама животног циклуса производа (Life
cycle product costing), Balanced Scorecard: решавање менаџмент проблема који настају у току
пословања. Управљање пословним резултатом: анализа преломне тачке (CVP анализа), маржа
сигурности, утицај промене трошкова и продајних цена на преломну тачку, сложене менаџерске
одлуке засноване на анализи преломне тачке. Анализа левериџа; Алтернативно пословно
одлучивање: у кратком року (оптимални асортиман, производити или куповати, уводити или не нов
производ, елиминисати или задржати производ, продати или прерађивати), у дугом року (међусобни
однос ризика и времена, метод рачуноводствене стопе приноса, метод нето садашње вредности);
Рачуноводствено планирање (буџетирање): главни (мастер) буџет, оперативни, финансијски и
капитални буџет; Рачуноводствена контрола: контрола извршења буџета.
Практична настава прати теоријску наставу и изводи се путем вежби; практичних радова, студија и
анализа случаја. По тематским целинама прати предавања, креативне радионице, примери из
привредне праксе и истраживачки практичан пројекта.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 60
Практична настава: 60
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, студије случаја и практични рад.

4

Студијски програм:
РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Назив предмета:
МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да се студенти специјализују у методологији примене међународних
стандарда финансијског извештавања, као и елементима финансијских извештаја ради доношења
профитабилних одлука
Исход предмета
По успешном савладавању наставног садржаја предмета, студенти ће се оспособити за разумевање и
коришћење упоредивих финансијских извештаја, међународних рачуноводствених стандарда (МРС)
и међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ). Поред тога, студенти ће моћи да
учествју у изради међународно упоредивих финансијских извештаја.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Основе међународних стандарда финансијског извештавања: Комитет за међународне
рачуноводствене стандарде (IASC), Oдбор за међународне рачуноводствене стандарде (IASB),
Комитет за интерпретацију финансијских извештаја (IFRIC); Међународни стандарди
извештавања: стандарди IAS1, IAS2, IAS7, IAS8, IAS10, IAS11, IAS12, IAS14, IAS16, IAS17,
IAS18, IAS19, IAS20, IAS21, IAS23, IAS24, IAS26, IAS27, IAS28, IAS29, IAS31, IAS32, IAS33,
IAS34, IAS36, IAS37, IAS38, IAS39, IAS40, IAS41, IFRS1, IFRS2, IFRS3, IFRS4, IFRS5, IFRS6 I
IFRS7. Mетодологија припреме међународних стандарда, (делокруг и надлежност, обавезност,
рок и примена); Eлементи финансијских извештајa: имовина, обавезе, капитал, учинак, приходи,
расходи и др. Саставни делови: биланс стања, биланс успеха, промене на капиталу, извештај о
новчаном току – из пословних активности, инвестиционих активности – камате и дивиденде,
порези на добит и др; Међународни стандарди о залихама, нето добитак или губитак периода:
акцијски капитал и врсте, резерве и догађаји настали после биланса стања; Уговори о изградњи
некретнина: извештавање о промени цена, некретнине, постројења и опрема, лизинг, примање
запослених, рачуноводство државних обавеза; Промене курса валуте; Трошкови позајмљивања;
пензиони планови, извештавање у хиперинфлацији, периодично финансијско извештавање,
умањења вредности, резервисања средстава, нематеријална имовина; Финансијски инструменти;
Улагање у некретнине, пољопривреда и др.
Практична настава прати теоријску наставу и изводи се путем вежби; практичних радова, студија и
анализа случаја (case study) и других облика наставе. По тематским целинама прати предавања,
што подразумева интерактивно учешће студената у виду дискусија, креативних радионица,
давања примера из пословне праксе и решавања конкретних проблема у облику практичног
пројектног задатка.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, студије случаја и практични рад.
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Студијски програм:
РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Назив предмета:
ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да студенти овладају базичним појмовима о контроли и ревизији као
основним и најважнијим облицима рачуноводственог надзора. Студенти се упознају са облицима
контроле (интерна и екстерна контрола), врстама ревизије, с посебним акцентом на независну
(екстерну) ревизију и целокупним процесом екстерне ревизије и израдом ревизорског извештаја.
Исход предмета
По успешном завршетку наставног програма, студенти су оспособљени да користе рачуноводствене
податке, спроводе рачуноводствени надзор у компанијама и анализирају и тумаче поузданост
финансијских извештаја на основу издатог ревизорског извештаја.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Принципи финансијске политике и правила финансирања: доношење одлука о финансирању на
основу финансијских података; Повезаност инвестирања, финансирања и исплате дивиденди;
Анализа, израчунавање и интерпретација рациа капитала: дани дуга, дани исплате акција, дани
кредита; Анализа и интерпретација новчаних токова: cash flow, новчани ток и анализа инвестиција
(финансијска адоптивност, генерисање и коришћење готовине), веза између готовине, профита и
биланса стања; Финансијско планирање: елементи финансијског плана, начела финансијског
планирања у краткорочном, средњорочном и дугорочном времену; Финансијска контрола:
контрола заснована на финансијском плану, билансу стања и успеха; Рацио анализа: нето обртни
фонд, основне претпоставке финансијске анализе; Анализа потраживања и дуговања;
Обезбеђивање начина инвестирања: улога тржишта капитала, мерџери и аквизиције, утицај пореза
и инфлације на формулисање финансијске стратегије; Маркетиншка анализа профитабилности;
Управљање кључним купцима; Интерна ревизија: појам, предмет и карактеристике ревизије;
Начела ревизије у сврху задовољења потреба корисника ревизије; Интерна ревизија у функцији
признавања и вредновања билансних позиција: основна начела вредновања, компатибилна начела
билансирања, основе признавања билансних позиција, улога интерне ревизије у признавању
билансних позиција; Методи и технике ревизије; Завршна ревизија; Однос интерне и екстерне
ревизије; Однос интерне контроле и интерне ревизије; Задаци интерне ревизије, врсте и
организација интерне ревизије, планирање и прелиминарне активности интерне ревизије, теренски
рад; независност интерног ревизора, извештавање интерног ревизора, праћење напретка
спровођења препорука интерног ревизора, принципи интерне ревизије, етички кодекс интерне
ревизије, повеља интерне ревизије; Међународни стандарди интерне ревизије: појам, подела и
сврха, општи стандарди карактеристика и извођења и практични савети; Очекивања од интерне
ревизије у будућности, изазови будућности и интерна ревизија, унапређење функција интерне
ревизије.
Практична настава прати теоријску наставу и изводи се коришћењем студије случајева, примера из
праксе, креативних радионица и дискусија на задату тему
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, студије случаја и практични рад.
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Студијски програм:
РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Назив предмета:
УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПЕРФОРМАНСАМА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Упознати студенте са методолошким и практичним основама управљања перформансама предузећа;
Идентификовати кључне фазе тог процеса, као и релеванте елементе и детерминанте који
предодређују његову успешност у области управљања ресурсима, резултатима, квалитетом
пословања и развојем предузећа; Проучити кључну улогу мерења и анализе перформанси у
функцији реализовања свих осталих међузависних и интерактивних фаза конкретног управљачког
процеса; Потврдити и уважавати релевантност информација до којих се долази анализом и мерењем
перформанси за адекватно пословно извештавање, доношење ефикасних пословних одлука и
управљање тржишном позицијом и развојем предузећа.
Исход предмета
На крају савладавања садржаја у складу са циљем предмета студенти су оспособљени да: примене
стечена знања и научене методе из конкретне области у свом професионалном раду; користе
стручну литетатуру и прате дешавања и промене у овој области у циљу њихове примене у пракси и
наставе стручно усавршавање у складу са захтевима целоживотног учења.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Концептуалне основе и управљачки процес перформансама у предузећу као економском
организационом систему; Елементи и фазе процеса управљања перформансама предузећа; Анализа
и процес управљања резултатима пословања, продуктивношћу, економичношћу, рентабилношћу,
укупним квалитететом и пословним успехом предузећа; Проблематика синтетичког исказивања
пословног успеха; Традицинални и савремени модели управљања перформансама; Управљање
перформансама у концепту и са аспекта кључних стејкхолдера предузећа; Модели управљања
пословним перформансама оријентисаним на стејколдере; Управљање перформансама у процесно
оријентисаном предузећу; Модели управљања пословним перформансама оријентисаним на
процесе; Постојећа методолошка решења и модели и применљивост у пракси; Афирмација модела
„Балансне карте резултата“ (Balanced Scored – BS) и недостаци; Предлог могућег модела
изражавања и мерења пословних перформанси у управљању пословним успехом предузећа;
Пословни успех у функцији тржишне позиције као циљне перформансе савременог предузећа у
условима интеграције и глобализације светске привреде.
Практична настава прати теоријску наставу укључујући примере из праксе кроз: вежбање
релевантности информација до којих се долази анализом и мерењем перформанси за адекватно
извештавање; Конципирање система управљања перформансама у пракси; Студије случајева;
Дискусије и интерактивни рад на задату тему; Употреба интердисциплинарних практичних и
теоријских знања у подстицању и развоју креативности појединаца у функцији управљања
перформансама а у циљу развоја предузећа.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
На предавањима студенти се упознавају са садржајем предмета, уз илустровање теоријско–
методолошких поставки примерима из праксе. На вежбама се кроз интерактиван рад са студентима,
израду задатака, анализу случајева из праксе, презентацију резултата практичног пројектног задатка,
симулацију процеса и начина доношења пословних одлука у предузећу проверава ниво усвојеног
знања.
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Студијски програм:
РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Назив предмета:
БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти овладају и разумеју берзанско и ванберзанско пословање на
тржиштима новца и капитала, на девизним финансијским тржиштима и тржиштима деривата на
националном и међународном нивоу, као и вршење трансакција на робним берзама. Уз то, циљ је да
студенти разумеју начине функционисања берзанских тржишта, да се упознају са врстама
финансијске активе са којом се тргује на берзама, као и са учесницима трговања и њиховим
обележјима и карактеристикама. Поред тога, циљ је да студенти савладају методологију и начине
трговања на берзи кроз основне поступке и показатеље трговања, могуће очекиване приносе и
ризике које пословање на берзи доноси.
Исход предмета
Након успешно одслушаног предмета студенти ће стећи основна знања о улози и значају
финансијских и робних берзи, финансијских институција и осталих учесника на њима као и
финансијских инструмената у процесу развоја корпорација, националне и светске економије, са
становишта најефикасније употребе расположивих финансијских ресурса и у практичном смислу
савладати основе пословања на домаћем финансијском-берзанском тржишту. Студенти ће бити
оспособљени за рад у депозитним и недепозитним финансијским институцијама, берзи,
инвестиционим друштвима, берзанским посредницима.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Основни појмови о берзи као специфичаном облику финансијског тржишта, настанак и развој
берзи, врсте берзи, нормативна основа формирања и функционисања берзе, основне функције
берзе, организовање и формирање берзе, карактеристике и обележја берзе, послови на берзи, улога
правилника о трговању на берзи; Берзански тржишни материјал заступљен на берзи – дужнички,
власнички, дериватни, структурирани берзански индекси; тржишна капитализација; чланови
берзе, остали субјекти на берзи, функционисање берзе, укључивање хартија од вредности на берзу
и формирање листинга; Ефикасност берзи, неизвесност и ризици улагања на берзи, поверење и
сигурност обављања трансакција на берзи, заштита инвеститора, пословна етика и етички кодекс
понашања субјеката на берзи; Финансијске, нефинансијске и остале институције, правна и
физичка лица као учесници на берзи, инфраструктура берзанског тржишта; Принципи и методе
трговања на берзи (преовлађујуће цене, континуирано трговање, минималне цене, блок трговање);
појам и врсте налога, фазе трговања на берзи, заступљена тржишта на берзи; берзански циклус
(предберзанске, берзанске и постберзанске активности, салдирање хартија од вредности);
Тенденције развоја берзи развијених земаља и земаља у транзицији; Карактеристике берзанског
тржишта Републике Србије, законска регулатива, развој примарног и секундарног финансијског
тржишта, Београдска берза, Продуктна берза; Процеси и основне карактеристике глобалног
развоја берзанског пословања и берзанског тржишта кроз интернационализацију, техничкотехнолошке и финансијске иновације, регулацију и дерегулацију, глобалну економску и
финансијску кризу, развој међународног девизног тржишта (Forex).
Практична настава oбухвата обраду студија случајева из праксе, упознавање са радом на
Продуктној и Београдској берзи, упознавање са искуствима у раду берзанских посредника,
инвестиционих фондова и осталих инвестиционих институција од стране њиховог менаџмента,
симулацију трговања које реализују чланови берзе – берзански посредници на Београдској берзи.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе се организују кoришћењем актуелних теоријских и практичних сазнања уз
презентације, графичке приказе, компаративни приступ, коришћење ИТ, web сајтова, практичних
примера и пословних случајева уз интерактивно учешће студената посебно кроз поступак
симулације берзанског пословања. У реализацији наставе могу учествовати гостујући стручњаци
(брокери и дилери, портфолио менаџери и инвестициони саветници, маркет мејкери) ангажовани на
берзанском пословању.
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Студијски програм:
РАЧУНОВОДСТВO, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Назив предмета:
ПОСЛОВНE КОМУНИКАЦИЈЕ
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Све пословне циљеве могуће је остварити ефикасном комуникацијом. Основни циљ предмета јесте
да студенти стекну знање и вештине у пословним комуникацијама, као и способност изграђивања
пословног стила у различитим контекстима и околностима.
Исход предмета
Изучавањем програмског садржаја предмета студенти овладавају основним моделима, техникама и
вештинама пословног комуницирања са различитим типовима личности, како на личном, тако и на
пословном плану. Такође, студенти ће бити у могућности да теоријске методе и моделе
комуникације успешно примене у пракси у конкретним организационим културама.
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Процес комуникације: појмовно одређење, улога комуникације у савременом пословању, значај и
врсте комуникације, модели и облици комуникације, елементи система комуникације; Улога и
значај човека у комуницирању: упознавање личности човека као основа успешног комуницирања,
разноврсност типова личности и њихова класификација са аспекта комуницирања; Култура и
стратегија комуникације: креирање културе комуникације, култура и стереотипи у
комуникацијама, вештина комуникације међу различитим културама, утицај културних образаца
на стратегију комуникиације, комуникација и конкурентска предност, стратегија интегрисаних
комуникација, вођство и моћ у комуникацијама; Комуницирање и односи с јавношћу: уметност и
комуницирање, односи с јавношћу, избор циљних јавности и комуникација са њима, модели,
технике и средства успостављања и развоја односа с јавношћу, изградња имиџа и репутације,
креирање односа с медијима; Перспективе и препреке успешног комуницирања: претпоставке
успешног комуницирања, проблеми у комуникацијама, конфликти и њихово решавање,
комуникације новог доба (New age). Етика и етички стандарди у комуникацијама: улога етике,
етички стандарди и пословна етика, природа морала и етике, принципи етике и етички кодекс и
основе одговорности.
Практична настава је комплементарна предавањима.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Теоријски наставни садржај
излаже се методом „ex catedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи
се „case study” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју
теоријски садржај. Практична настава прати теоријску уз примену интерактивних, групних и
дидактичких метода, симулације различитих начина пословног комуницирања у односу на
конкретну ситуацију. Приступни радoви су обавезни за све студенте и обухватају припрему израде,
презентацију и одбрану рада чиме се вежба примена технике креативности, а кроз теме радова
обрађује се целокупни теоретски садржај предмета. Истраживачки део рада односи се на примену
теоријских и практичних сазнања за решавање комуникационих проблема у организацији.
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Студијски програм:
РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Назив предмета:
ВРЕДНОВАЊЕ КОМПАНИЈА
Наставник/наставници:
Изборни
Статус предмета:
7
Број ЕСПБ:
Нема
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да студенти овладају појмовима везаним за процену вредности капитала
компанија, да усвоје начине и механизме вредновања компанија и разумеју значај и циљеве вредновања
компанија у процесу управљања.
Исход предмета
По успешном завршетку наставног програма, студенти ће усвојити неопходна знања из подручја
процене вредности компанија, биће оспособљени да самостално истражују проблематику
вредновања компанија у пракси, да примењују различите методе за процену вредности компанија
(како оних који су предвиђени законским решењима тако и оних чија се примена очекује у блиској
будућности).
Садржај предмета
Теоријска настава – оквирни садржај:
Циљ, значај и креирање вредности предузећа; Разлози процене; Припрема компаније за процену
вредности; Прихватање, план и припрема информационе основе; Додатна и допунска ревизија;
Финансијска анализа као основ за процену вредности компанија: анализа финансијске
ефикасности компаније, анализа финансијског положаја предузећа, анализа структуре извора
капитала, дугорочна и краткорочна финансијска равнотежа; Ограничења финансијске анализе.
Законски прописи као ограничење; Принципи примене приносног метода; Анализа извештаја о
нето новчаним токовима; Кориговање позиција биланса успеха за потребе процене; Планирање
нето новчаних токова; Пројектована стопа раста; Обрачун резидуалне вредности; Обрачун
дисконтне стопе: метода зидања дисконтне стопе, обрачун дисконтне стопе на основу бета
коефицијента: неризична стопа поврата, мерење премије за ризик, мерење тржишног ризика,
мерење тржишног ризика на основу историјских података. Рачуноводствени бета коефицијент;
Обрачун вредности приносном методом пре и после сервисирања дугова; Прилагођавање
вредности компанија за износ непословних или неангажованих пословних средстава; Метод нето
имовине за процену вредности компанија, књиговодствена вредност као основ процене,
кориговање књиговодствене вредности имовине и обавеза; Метод ликвидационе вредности:
разлози примене и начин процене вредности компанија; Тржишни приступ процене вредности
компанија; Захтевана упоредивост финансијских извештаја; Примена методе мултипликатора;
Метод анализе тржишних трансакција; Улога финансијског аналитичара у поступку
прилагођавања финансијских извештаја; Вредност пословних комбинација: синергија контроле,
оперативна и финансијска синергија; Рачуноводствено разматрање пословних комбинација;
Процена вредности компанија са јаком персоналном компонентом; Састављање Извештаја о
процени.
Практична настава прати теоријску наставу и подразумева детаљнију анализу појединих методских
јединица обрађиваних на предавањима, презентација практичних примера вредновања домаћих и
страних компанија, указивање на разлике у финансијским извештајима, методама финансијске
анализе и методама процене домаћих и страних компанија у сврху процене, као и решавање
практичног пројектног задатка.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, студије случаја и практични рад.
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