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Услов:
Циљ предмета
Развијање базичних и продубљених знања о: процесу редовног финансијског извештавања извештавања
ентитета у јавној управи, примени теоријског оквира и стандарда финансијског извештавања у процесу
састављања финансијских извештаја опште намене од стране ентитета у јавној управи и уопште
непрофитних ентитета јавног сектора и регулаторном оквиру финансијског извештавања јавног сектора у
Републици Србији.
Исход предмета
Оспособљавање студената за адекватно разумевање: могућих основа (готовинске и обрачунске) и
регулаторног оквира финансијског извештавања ентитета у јавној управи и финансијских извештаја
ентитета у јавној управи и уопште непрофитних ентитета јавног сектора састављених у складу са
Међународним рачуноводственим стандардима за jавни сектор (IPSAS); правилно анализирање и
интерпретирање тих извештаја и адекватно разумевање актуелног глобалног процеса трансформације
финансијског извештавања непрофитних ентитета јавног сектора.
Садржај предмета
Циљeви финaнсиjскoг извeштaвaњa ентитета у jaвној управи; Кoрисници финaнсиjских извeштaja
ентитета у jaвној управи; Гoтoвинскa и oбрaчунскa оснoва финaнсиjскoг извeштaвaњa ентитета у jaвној
управи и глобални процес транзиције од готовинске ка обрачунској основи; Врстe финaнсиjских
извeштaja ентитета у jaвној управи и њихова условљеност одабраном основом финансијског
извештавања; Рeгулaтивa финaнсиjскoг извeштaвaњa непрофитних ентитета jaвног сeктoрa у Рeпублици
Србиjи; Квaлитaтивнe кaрaктeристикe финaнсиjских извeштaja jaвнoг сeктoрa; Meђунaрoдни
рaчунoвoдствeни стaндaрди зa jaвни сeктoр (IPSAS); Кoнсoлидoвaни финaнсиjски извeштajи ентитета
jaвнoг сeктoрa.
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