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 Студијски 
програм: 

ФИНАНСИЈСКИ И БАНКАРСКИ 
МЕНАЏМЕНТ  

      

 Назив предмета ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
Катедра којој 
предмет припада Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије 

Шифра предмета Статус 
предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

ФИИ-5 изборни II 2+2 5 
Наставник др Љиљана Ж. Танасић, доцент 
Сарадник - 
Условљеност другим предметима Облик условљености 
Нема условљености, али су пожељна знања из ужих научних 
области: Рачуноводство и ревизија и Пословне финансије 

- 

Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање студената са специјализованим знањима из финансијског извјештавања у вези са 
разумијевањем и примјеном МСФИ, састављањем финансијских извјештаја, укључујући и њихову 
општу анализу.  
Исходи учења: 
Након успјешног овладавања наставним садржајем студенти ће бити оспособљени за примјену 
концептуалног и регулаторног оквира за финансијско извјештавање, за рачуноводствени третман 
пословних догађаја, састављање и презентацију финансијских извјештаја у складу са МСФИ, као и за 
анализу и тумачење финансијских извјештаја ради доношења стратегијских и оперативних пословних 
одлука.  
Садржај предмета: 
1. Економске и финансијске основе финансијског извјештавања. 
2. Рачуноводствени принципи, концепти и теорија.  
3. Регулаторни оквир Одбора за међународне рачуноводствене стандарде. 
4. Израда и презентација финансијских извјештаја. Рачуноводствене политике. 
5. Извјештавање о капиталу. 
6. Стална материјална средства.  
7. Нематеријална средства. 
8. Први колоквијум. 
9. Текућа средства. 

10. Залихе. 
11. Обавезе и резервисања. 
12. Извјештавање о новчаним токовима   
13. Консолидовани финансијски извјештаји. 
14. Анализа финансијских извјештаја.    
15. Други колоквијум.   
Методе (и облици)  наставе и савладавање градива: 



Настава се изводи у облику предавања, вјежби, појединачних и групних консултација, као и 
самосталног рада студената у припреми и презентацији семинарских радова што представља обавезни 
предиспитни услов.  
Литература: 
 Основна литература: 

Капић, Р., Радовић, Р, Пиљић, Ј. (2011). Финансијско извјештавање. Тузла: ОФФ-СЕТ. 
Капић, Р., Радовић, Р, Пиљић, Ј. (2007). Анализа и разумијевање финансијских извјештаја. Тузла: 
ЕЦОН. 

 Додатна литература: 
Шњегота, Д. (2017). Примјена МСФИ кроз билансни контни оквир. Бања Лука: Економски 
факултет Универзитета у Бањој Луци и Финрар.  
Пољашевић, Ј., Шкарић-Јовановић, К., (2014). Примјењена теорија и политика биланса – збирка 
задатака. Бања Лука: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци и Финрар. 
МСФИ, МСФИ за МСП, МРС за ЈС – званични превод. 
Young, D. S., Cohen, J., Bens, D. A. (2019). Corporate Financial Reporting and Analysis: A Global 
Perspective. New Jersey: John Wiley & Sons. 
Gibson, C. H. (2009). Financial Reporting &Analysis. South-Western Cengage Learning. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Коначна оцјена на испиту добија се на основу присуства настави, активног учешћа у наставном 
процесу, позитивно оцијењеног семинарског рада и колоквијума и знања показаног на завршном 
дијелу испита. 
Похађање наставе макс. 4 Колоквијуми  макс. 40 Завршни испит макс. 30 
Активност на настави макс. 6 Семинарски рад макс. 20  
Посебна назнака за предмет: 
- 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Љиљана Ж. Танасић 
Датум овјере: 8. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 23.10.2020. године 
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Naziv predmeta FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 
Katedra kojoj 
predmet pripada Katedra za računovodstvo, reviziju i poslovne finansije 

Šifra predmeta Status 
predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova 

FII-5 izborni II 2+2 5 
Nastavnik dr Ljiljana Ž. Tanasić, docent 
Saradnik - 
Uslovljenost drugim predmetima Oblik uslovljenosti 
Nema uslovljenosti, ali su poželjna znanja iz užih naučnih oblasti: 
Računovodstvo i revizija i Poslovne finansije. 

- 

Ciljevi izučavanja predmeta: 
Upoznavanje studenata sa specijalizovanim znanjima iz finansijskog izvještavanja u vezi sa razumijevanjem 
i primjenom MSFI, sastavljanjem finansijskih izvještaja, uključujući i njihovu opštu analizu.  
Ishodi učenja: 
Nakon uspješnog ovladavanja nastavnim sadržajem studenti će biti osposobljeni za primjenu konceptualnog 
i regulatornog okvira za finansijsko izvještavanje, za računovodstveni tretman poslovnih događaja, 
sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI, kao i za analizu i tumačenje finansijskih 
izvještaja radi donošenja strategijskih i operativnih poslovnih odluka. 
Sadržaj predmeta: 
16. Ekonomske i finansijske osnove finansijskog izvještavanja. 
17. Računovodstveni principi, koncepti i teorija.  
18. Regulatorni okvir Odbora za međunarodne računovodstvene standarde. 
19. Izrada i prezentacija finansijskih izvještaja. Računovodstvene politike. 
20. Izvještavanje o kapitalu. 
21. Stalna materijalna sredstva.  
22. Nematerijalna sredstva. 
23. Prvi kolokvijum. 
24. Tekuća sredstva. 
25. Zalihe. 
26. Obaveze i rezervisanja. 
27. Izvještavanje o novčanim tokovima   
28. Konsolidovani finansijski izvještaji. 
29. Analiza finansijskih izvještaja.    
30. Drugi kolokvijum. 
Metode (i oblici)  nastave i savladavanje gradiva: 
Nastava se izvodi u obliku predavanja, vježbi, pojedinačnih i grupnih konsultacija, kao i samostalnog rada 
studenata u pripremi i prezentaciji seminarskih radova što predstavlja obavezni predispitni uslov.  
Literatura: 



 Osnovna literatura: 
Kapić, R., Radović, R, Piljić, J. (2011). Finansijsko izvještavanje. Tuzla: OFF-SET. 
Kapić, R., Radović, R, Piljić, J. (2007). Analiza i razumijevanje finansijskih izvještaja. Tuzla: ECON. 

 Dodatna literatura: 
Šnjegota, D. (2017). Primjena MSFI kroz bilansni kontni okvir. Banja Luka: Ekonomski fakultet 
Univerziteta u Banjoj Luci i Finrar.  
Poljašević, J., Škarić-Jovanović, K., (2014). Primjenjena teorija i politika bilansa – zbirka zadataka. 
Banja Luka: Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Finrar. 
MSFI, MSFI za MSP, MRS za JS – zvanični prevod. 
Young, D. S., Cohen, J., Bens, D. A. (2019). Corporate Financial Reporting and Analysis: A Global 
Perspective. New Jersey: John Wiley & Sons. 
Gibson, C. H. (2009). Financial Reporting &Analysis. South-Western Cengage Learning. 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: 
Konačna ocjena na ispitu dobija se na osnovu prisustva nastavi, aktivnog učešća u nastavnom procesu, 
pozitivno ocijenjenog seminarskog rada i kolokvijuma i znanja pokazanog na završnom dijelu ispita. 
Pohađanje nastave maks. 4 Kolokvijumi (I+II) maks. 40 Završni ispit  maks. 30 
Aktivnost na nastavi maks. 6 Seminarski rad maks. 20  
Posebna naznaka za predmet: 
- 
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Ljiljana Ž. Tanasić 
Datum ovjere: 8. elektronska sjednica NNV EF Brčko, 23.10.2020. godine 
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