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Циљ предмета
Циљ практичне наставе јесте да се студенти упознају са специфичним знањима из области финансија и
рачуноводства као и оспособљавање студената за практичну примену стеченог знања и припрему студената за
обављање стручне праксе у организацији.
Исход предмета
После практичне наставе студент ће бити оспособљен да:
 Тумачи основне процесе на савременом финансијском тржишту;
 Разликује банкарске производе које пласирају банке;
 Анализира финансијске извештаје предузећа;
 Спроводи обрачун трошкова у конкретном предузећу;
 Обрачунава порез на додату вредност;
 Познаје уговорне обавезе у осигурању (полиса осигурања)
 Разликује врсте осигурања
Садржај предмета
Теоријска настава
Фундаменти финансијских институција и тржишта;
Фундаменти анализе пословања предузећа;
Фундаменти управљачког рачуноводства;
Фундаменти рачуноводства трошкова;
Фундаменти трговинског рачуноводства,
Фундаменти банкарства;
Фундаменти осигурања
Практична настава
Део практичне наставе садржи задатке и тестове за горе поменути теоријски део наставе, а већи део представља
задатке и тестове из практичног рада - попуњавање разних образаца, уговор о осигурању; утврђивање процене
ризика и премије осигурања; обрачунавање трошкова у конкретном предузећу; обрачунавање порез на додату
вредност; анализирање финансијских извештаја привредних субјеката; израчунавање рациа ликвидности,
продуктивности, економичности и рентабилности.
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
Методе извођења наставе
Усмена предавања, студија случаја, индивидуални и групни рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
40
усмени испт
30
колоквијум-и
семинар-и
20

