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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ 

САРАЈЕВУ 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

смјер Финансије, банкарство и 

осигурање 

      

Назив предмета 
РАЧУНОВОДСТВО ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Катедра којој 

предмет припада 

Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, 

Факултет пословне економије Бијељина 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-047-7 Обавезни 7 4+2 7 

Наставник Проф. др Рајко Радовић 

Сарадник Ања Рајак 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ изучавања предмета јесте проширивање већ стеченог знања из области рачуноводства и 

стицање уже специјализованих знања из области рачуноводства банака. Изучавање овог предмета 

посвећено је специфичностима рачуноводства и финансијских извјештаја банака. У контексту тога 

указујемо на специфичности: Унутрашњег платног промета (рачуни код банака, безготовинске 

платне налоге, готовинске платне налоге, специјалне инструменте платног налога), Међународни 

платни промет, емисију новца, кредитирање, комисионе послове, оцјену бонитета банака, управљање 

инфлационим ризиком, управљање ризицима у банкарском пословању, рачуноводство лизинга и 

слично. У контексту тога указујемо и на специфичности: рачуноводственог третмана премије 

осигурања, зарађене премије, незарађене премије, исплаћених и неисплаћених одштетних захтјева, 

садржај и форме финансијских извјештаја осигуравајућих компанија, управљање пласманом 

средстава фонда осигурања, управљање ризиком у осигуравајућим компанијама, хуманитарно 

рачуноводство, накнада ратне оштете, проблеми фузије у осигурању, обрачуна додате вриједности у 

осигурању и примјене концепта садашње вриједности у осигурању. 

Исходи учења : 

По завршетку овог курса студенти ће разумјети специфичности рачуноводства које се јављају код 

финансијских органиизација. Биће оспособљени за књиговодствено евидентирање насталих 

пословних промјена код банака и осигуравајућих друштава. Моћи ће самостално да састављају 

ануитетне планове за разлитиче врсте кредита које пласирају банке.  

Садржај предмета: 

1. Уводне напомене 

2. Унутрашњи и међународни платни промет 

3. Ефекти и ефектна берза 

4. Емисија новца и кредитирање 

5. Комисиони послови 

6. Финансијски извјештаји банака 

7. Оцјена бонитета банака 

8. Управљање инфлационим ризиком и осталим ризицима у банкарском пословању 

9. Обрачун трошкова у банкама 

10. Рачуноводство лизинга 

11. Опште карактеристике рачуноводства осигуравајућих компанија 

12. Опште карактеристике финансијских извјештаја осигуравајућих компанија 

13. Анализа перформанси осигуравајућих компанија 

14. Управљање ризиком у осигуравајућим компанијама 
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15. Консултације 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: 

Ex-chatedra предавања. На крају сваке теме предвиђена је дискусија. 

Вјежбе: 

Вјежбе се изводе подсјећањем основних питања са предавања, а затим се изводи рјешавање 

постављених задатака из рађене тематске цјелине са предавања. 

Литература: 

Основна литература: 

Радојко Лукић, (2004), Банкарско рачуноводство, пето допуњено издање, Београд.  

Никола Вукмировић, (2011), Специјална рачуноводства – моделирање рачуноводственог система у 

зависности од врсте дјелатности, Бања Лука 

Додатна литература: 

Радојко Лукић, (2004), Рачуноводство осигуравајућих компанија, пето издање, Београд. 

Радојко Лукић, (2003), Банкарско рачуноводство, примјери-задаци-тестови, Београд. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из писменог и 50% из усменог дијела испита. 

Похађање наставе 5 Домаћи задаци - Колоквијуми 

(писмени испит) 

60 (2х30) 

Активност на настави 5 Семинарски 10 Завршни испит 20 

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Рајко Радовић 

Датум овјере: 30.12.2015. 

 

  


