
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Економија  
Врста и ниво студија: Дипломске академске студије (други ниво) 
Назив предмета: ОПШТЕ РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Спасић, В. Дејан 

Статус предмета: Обавезни на студијском програму дипломских студија у “Pre-Master“-семестру 
International Business Development (у сарадњи са ESC Clermenon Graduate School of Management, 
Француска 
Број ЕСПБ: 3  
Услов: 
Циљ предмета  
Пошто је предмет обавезни у  “Pre-Master“-семестру за студенте који немају завршене основне 
студије првог нивоа из области економије, основни циљ је стицање знања из области 
састављања и коришћења финансијских извештаја предузећа применом Међународних 
рачуноводствених стандарда, као и основа ревизије финансијских извештаја.  
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен да разуме потребу, циљеве и правила за израду финансијских 
извештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардима. Наведена знања ће 
омогућити студенту да самостално врши њихову анализу и тумачење финсијских извештаја. 
Студент ће такође бити оспособљен да спроводи одређене ревизорске процедуре у оквиру 
интерне ревизије и разуме потребу и процедуре екстерне, независне ревизије финансијских 
извештаја 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Модул 1: Финансијски извештаји – теоријске основе и методологија састављања финансијских 
извештаја сагласно Међународним рачуноводственим стандардима 
Модул 2: Анализа и тумачење финансијских извештаја за потребе пословног одлучивања  
Модул 3: Ревизија финансијских извештаја – потреба и делокруг рада интерне и екстерне 
ревизије, процедуре интерне и екстерне ревизије 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Практични примери везани за састављање финансијских извештаја, анализу финансијских 
извештаја и доношење пословних одлука, као и процедуре ревизије финансијских извештаја 
Литература  
1. Epstein, B. J., Jermakowitcz, E. K. „Wiley IFRS 2008 – Interpretation and Application of 
International Financial Reporting Standards”, Wiley&Sons, Int. Edition 2008 
2. Soltani, B. „Auditing – An International Approach“ , Prentice Hall, 2007 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

45 
Вежбе: 
- 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

- 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Предавања коришћењем Power-Point-презентација, анализе студије случајева, дискусије 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
 
 


