
 
 

Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство (модул Финансије и рачуноводство) 

Назив предмета: Стручна пракса (трећа година)  

Наставник: мр Драгана Ранђеловић, предавач 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема услова  

Циљ предмета 
Стицање практичних знања и вештина.  

Очекивани исходи  
Практична знања и вештине у складу са исходом процеса учења обавезних и одабраних изборних предмета 

треће године студија на овом студијском програму.  

Садржај стручне праксе  
Оптимизација извора финансирања; Пројекција финансијских извештаја; Планирање дугорочних улагања; 

Управљање готовином; Управљање обртним средствима; Анализа окружења и ресурса организације; Улога 

стратегије у реализацији пословања уз избор стратегијске опције; Размевање улоге информација за пословно 

одлучивање, уз вредносно изражавање као услова за интеграцију информација; Посматрање процеса пословне 

спреге између генералне стратегије и парцијалних стратегија; Упознавање са контролом и ревизијом стратегије, 

кроз благовремено и поуздано сагледавање тока остварења стратегије и стварање услова за предузимање 

корективних акција; Примена вештина за пројектни начин решавања проблема; Спровођење тимског приступа у 

решавању проблема; Примена метода и техника пројект менаџмента; Препознавање значаја људских ресурса у 

свакој организацији; Практична примена основних принципа ефикасног организовања, управљања и доношења 

одлука о људским ресурсима; Оспособљеност за самостално истраживање и адекватно позиционирање 

компаније у односу на друге у погледу техничко-технолошког развоја; Примена концепције партнерства у раду; 

Практична примена различитих врста иновационих стратегија; Оспобљеност за проучавање кључних проблема у 

анализи пословања; Aнализa пословања предузећа у целини и појединих његових делова; Aнализа, проценa и 

избор инвестиционих пројеката; Aнализа извршене инветиције; Праћење и анализа развоја и примена 

савремених информатичких средстава у области анализе пословања; Способност идентификације и преноса 

сопствених и знања упосленика; Припрема финансијских извештаја у складу са важећом нормативном 

регулативом; Оспособљавање за правилно читање и интерпретацију финансијских извештаја; Примена 

традиционалних и савремених инструмената рачуноводствено финансијске анализе биланса; Примена знања за 

реконструкцију финансијских извештаја на бази веродостојне документације; Примена финансијске контроле 

пословног процеса; Примена стандарда и кодекса професионалне етике ревизора. 

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.  


