
 

Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство  

Назив предмета: Стручна пракса  (прва година) 

Наставник: мр Драган Стојановић, предавач 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема услова  

Циљ предмета: 
Стицање практичних знања и вештина  

Исход предмета 
Практична знања и вештине у складу са исходом процеса учења предмета прве године студија на oвом 

студијском програму.  

Садржај стручне праксе  
Практична примена и разумевање основне економске терминологије; Разумевање друштвено–економских 

процеса; Упознавање са основним економским законитостима; Упознавање са основним тржишним 

законитостима и конкуренцијом; Упознавање са економским моделима; Разумевање положаја предузећа у 

привредном систему; Праћење улагања, резултата и фактора репродукције предузећа; Ангажовање и трошење 

средстава; Упознавање са примењеном; методологијом обрачуна трошкова и цене коштања; Анализа стварених 

резултата пословања и њихове расподеле; Оцена квалитета економије предузећа; Упознавање са инвестицијама и 

стратегијом раста и развоја предузећа; Сагледавање фактора окружења предузећа; Критички осврт на 

организациону структуру предузећа; Упознавање са пословном документацијом и пословним књигама и 

инвентарисањем; Упознавање са применом контног плана и елементима организације рачуноводства; 

Рачуноводствено праћење у пракси: основних средстава, новчаних средстава, потраживања и обавеза, 

материјала, недовршене производње и готових производа, трговинске робе, извора средстава, расхода и прихода; 

Упознавање са рачуноводственим извештајима; Упознавање са планирањем хардверских и софтверских ресурса; 

Упознавање са користима савремених оперативних система; Употреба стандардног апликативног софтвера  у 

пословној коресподенцији, изради презентацији, табеларним прорачунима и изради графикона; Практична 

примена мера централне тенденције, мера варијације, асиметрије и спљоштености, теорије вероватноће и модела 

теорије распореда; Статистичко закључивање, тестирање статистичких хипотеза; Практична примена регресионе 

и корелационе анализе; Практична примена и разумевање процеса финанијског планирања; Примена основних 

метода и техника финансијске анализе; Упознавање са проценом ризика; Оспособљеност за решавање 

конкретних проблема у пракси и за доношење релевантних пословно-финансијских одлука; Оспособљеност за 

праћење и примену новина у финансирању предузећа уз непоходну употребу информационо-комуникационих 

технологија; Разликовање и разумевање разних друштвених односа и деловање у многим областима друштвеног 

живота како на локалном, тако и на националном и глобалном плану; Сагледавање значаја пословне културе; 

Разумевање и примена пословних и етичких кодекса у решавању конкретних ситуација на послу; Примена 

стеченог знања страног језика у пословној комуникацији и пословној кореспонденцији, уз нагласак на употребу 

стручне терминологије. 

Број часова, ако је специфицирано   

Методе извођења  
Стручна пракса студената реализује се у приватним и јавним предузећима /организацијама са којима Школа има 

потписан Уговор о реализацији практичне наставе или Споразум о пословној сарадњи. Реализација стручне 

праксе подразумева самостални рад студента под надзором наставника стручне праксе и ментора стручне праксе 

у предузећу – организацији. На тај начин студенти се упознају са потребним моделима и техникама, који се 

примењују у банкама, осигуравајућима компанијама, предузећима, на берзама и осталим финансијским и 

нефинансијским организацијама. Кроз  реализацију стручне праксе студенти се, такође, упознају са практичним 

знањима у области пословних, монетарних, јавних и међународних финансија. 

Оцена знања (максимални број поена 100)  

Оцена знања врши се на основу урађеног и предатог дневника стручне праксе.  

 


