
Студијски програм: Пословна економија и е-бизнис (модул: Менаџмент е-бизниса; модул: Менаџмент е-
туризма и хотелијерства) 
Назив предмета: Интернет финансијско извештавање 
Наставник/наставници: др Драгана С. Ранђеловић, проф.  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање студената са: теоријско-методолошким основама припреме и презентације 
финансијских извештаја; релевантном међународном и националном рачуноводственом регулативом; 
применом савремених информационих технологија у рачуноводству и финансијксом извештавању; 
интернет финансијским извештавањем. 
Исход предмета  
Након успешно савладаног градива студенти ће: моћи да припремају финансијске извештаје, уз 
респектовање захтева релевантне међународне, европске и националне рачуноводствене регулативе; бити 
упознати са концептом нефинансијског и интегрисаног извештавања; разумети место и улогу 
рачуноводствено информационог система у информационом систему предузећа; бити упознати са 
применом информационих технологија у рачуноводству и потенцијалима рачуноводствених софтвера 
заснованих на интернет технологији; бити упознати са међународним стандардима и другим прописима у 
области електронског прикупљања, обраде и дистрибуције информација, разумети концепт XBRL 
стандарда за потребе пословног извештавања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Финансијско извештавање и информационе потребе интерних и екстерних корисника; 
Транспареност финансијског извештавања и корпоративно управљање; Интернационализација пословања и 
финансијско извештавање; Нормативни оквир финансисјког извештавања; Професионална 
рачуноводствена регулатива; Нормативни оквир финансијског извештавања Европске уније, 
Рачуноводствено интегрисано извештавање; Рачуноводоствени информациони систем и информациони 
систем финансијског извештавања; Информационе технологије у финансијском извештавању; Cloud 
рачуноводство и финансисјко извештавање; XML и XBRL стандард, Контрола система финансијског 
извештавања при прмени XBRL стандарда; Рачуноводствени софтвери и cloud технологије; 
Практична настава: Процес финансијског извештавања; Хармонизација финансијског извештавања; 
Законска рачуноводствена регулатива; Концептулани оквир финансијског извештавања; Глобални 
рачунводоствени стандарди – примена МСФИ/МРС оквира; Нацинална рачуноводствена регуалтива; 
Регулатива у области нефинансијског извештавања; Подсистеми рачуноводствено информационог система;  
Регулаторни оквир финансијског извештавања на интернету; XBRL процес извештавања; Карактеристике 
рачуноводствених софтвера; 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случајева, израда и презентација 
семинарских радова, практичан рад у рачунарском кабинету, групни рад, примењени истраживачки рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 45 
колоквијум 30 ..........  
семинар-и 15   

 
 


