Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: РАЧУНОВОДСТВО У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Гордана С. Мрдак
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета Рачуноводство у банкарству и осигурању је да се студенти упознају са обрачуном и
књижењем специфичних банкарских трансакција и посебно са интерпретацијом финансијских извештаја
банке, како би се оспособили да користе одговарајуће рачуноводствене информације на прави начин у
управљању банком.
Исход предмета
Студенти ће научити књиговодствено обухватање појединих банкарске трансакције, да разумеју
финансијске извештаје банака, да знају правила за признавање и мерење појединих позиција у њима, да
буду у стању да учествују у припремању и презентирању финансијских извештаја, да знају да изврше
њихову финансијску анализу и да разумеју специфичности ревизије у банкама и осигуравајућим
компанијама.
Садржај предмета
У структури предмета издвајају се три целине: банкарско рачуноводство, рачуноводство друштава за
осигурање и рачуноводство пензијског осигурања. У оквиру банкарског рачуноводства изучавају се:
Специфичности банкарског рачуноводства и финансијских извештаја банака; Рачуноводствени третман
унутрашњег и међународног платног промета; Рачуноводствени третман депозитних послова;
Рачуноводствени третман кредитних послова; Рачуноводствени третман послова емисије и повлачења
новца из оптицаја; Рачуноводство основних финансијских инструмената; Рачуноводство финансијских
деривата;
Рачуноводство лизинга; Калкулације у банкарству; Анализа бонитета банке; Екстерна и интерна ревизија
у
банкама.Рачуноводство осигуравајућих компанија обухвата карактеристике рачуноводства и
финансијских извештаја осигуравајућих компанија и анализу њихових перформанси. У оквиру
рачуноводства пензијског осигурања изучава се рачуноводство пензијских планова, рачуноводство
осталих накнада по пензионисању и рачуноводство друштава за управљање
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
1
/
/
Методе извођења наставе
Предавања представљају комбинацију следећих облика рада: теоријско излагање, анализа случајева из
праксе и дискусија. Вежбе представљају комбинацију следећих облика рада: обнављање градива са
предавања, решавање задатака и дискусија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
15
писмени испит
30
практична настава
15
усмени испт
25
колоквијум-и
15
..........
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за
више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета
представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем

(Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

