
 

Студијски програм/студијски програми: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво 

Назив предмета: Рачуноводство јавне управе  

Наставник (Презиме, средње слово, име): Богићевић С. Јасмина, Димитријевић С. Драгомир 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: / 

Циљ предмета  
- упознавање студената са теоријско-методолошким  аспектима рачуноводства јавне управе;  
- упознавање студената са регулативом рачуноводства јавне управе; 
- разумевање основа за вођење рачуноводства јавне управе; 
- упознавање студената са састављањем финансијских извештаја ентитета јавне управе. 

Исход предмета  

- стицање теоријско-методолошких и практичних знања о рачуноводству јавне управе; 
- оспособљавање студената за коришћење готовинске основе у рачуноводству јавне управе; 
- оспособљавање студената за коришћење националне и међународне регулативе рачуноводства јавне 
управе;  
- оспособљавање студената за сагледавање ефеката примене готовинске основе у рачуноводству на 
перформансе ентитета из јавне управе; 

- оспособљавање студената за критичку анализу постојећих пракси рачуноводства јавне управе у Србији.   

Садржај предмета 

1. Основна обележја рачуноводства јавне управе; 

2. Национална и међународна регулатива рачуноводства јавне управе; 

3. Рачуноводствени третман имовине ентитета јавне управе; 

4. Рачуноводствени третман капитала и обавеза ентитета јавне управе; 

5. Рачуноводствени третман текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину ентитета јавне 

управе; 

6. Рачуноводствени третман текућих прихода и примања од продаје  нефинансијске имовине ентитета 

јавне управе; 

7. Рачуноводствени третман  примања и издатака који не утичу на периодични резултат; 

8. Идентификовање периодичног резултата ентитета јавне управе; 

9. Састављање финансијских извештаја ентитета јавне управе. 

Литература  

1. Ђукић, Т., (2014) Основе буџетског рачуноводства, Економски факултет Универзитета у Нишу 

2. Gross, G., Budding, T., Tagesson, T., (2014) Public Sector Accounting, Taylor & Francis 

3. Гајић, Љ,. Медвед, И., (2010) Методологија рачуноводства финансијских и буџетских организација, 

Универзитет у Новом Саду Еконоссмски факултет Суботица 

4. Вашичек, Д., Вашичек, В., (2016) Рачуноводство прорачунских и непрофитних организација, 

Економски факултет Свеучилишта у Ријеци 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
60 

Методе извођења наставе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања 5 писмени испит / 

Практична настава / усмени испт (тест) 50 

колоквијум-и 40 ..........  

Семинарски рад 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


