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Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, 
Факултет пословне економије Бијељина 
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НРИС-5 Изборни II 2+2 5 
Наставник Проф. др Радмила Јаблан Стефановић 
Сарадник - 
Условљеност другим предметима Облик условљености 
Нема условљености - 
Циљеви изучавања предмета: 
Основни циљ предмета је да студентима обезбеди потребна теоријска и практична знања која се 
тичу обликовања и имплементације рачуноводствених информационих система односно стварања 
квалитетне информационе подлоге која, у крајњем, треба да буде у функцији ефикасног управљања 
организацијом. Квалитетна нова, или унапређена постојећа решења треба да обезбеде да се, уз што 
ниже трошкове, стварају и презентирају конкретној ситуацији примерени извештаји односно 
квалитетне информације, које ће њиховим корисницима, непосредно или посредно, омогућити и 
олакшати реализацију постављених циљева. Од фундаменталног значаја је да се угради нов начин 
размишљања: промена, уколико подразумева побољшање, јесте добра ствар којој треба тежити и од 
које не треба страховати.   
Исходи учења : 
Савремени турбулентни и крајње неизвесни услови пословања, неизоставно, захтевају 
успостављање флексибилнијих организационих и управљачких система, способних да брзо и лако 
одговоре на бројне и разноврсне захтеве. Изучавањем овог предмета студенти стичу потребна 
знања и вештине у погледу креирања и имплементације квалитетног рачуноводственог 
информационог система, Студенти ће бити оспособљени да унапређују постојећа односно креирају 
нова организациона решења, као и да препознају адекватне услове за њихову успешну 
имплементацију, у циљу унапређења конкурентности предузећа у савременим драматичним 
условима пословања. 
Садржај предмета: 
 1        Улога и значај савремених рачуноводствених информационих система 
 2-3     Развој рачуноводствених информационих система 
 4-5     Инструменти организације рачуноводственог система 
 6         Модули рачуноводствених информационих система 
 7         Интегрисани информациони системи 
 8         Први колоквијум 
 9-10    Напредне технологије у рачуноводству 
11-12   Интерна контрола и рачуноводствени информациони системи 
13-14   Ревизија и рачуноводствени информациони системи   
15        Други колоквијум 
Методе наставе и савладавање градива: 
Настава се изводи у облику предавања, вежби, семинарских радова и примера из праксе.  
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Облици провјере знања и оцјењивање: 
Коначна оцена: позитивно оцењен семинарски рад (10), студије случаја (10)  колоквијуми  
(40) и завршни усмени испит (50).  
Похађање наставе  Студија случаја   10 Завршни испит 50 
Активност на настави  Семинарски рад 10 Колоквијуми 30 
 

Посебна назнака за предмет: - 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Радмила Јаблан Стефановић 
Датум овере: 9.10.2018. године, 25. сједница ННВ ЕФ Брчко. 
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