
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Финансијско извештавање о новчаним токовима 
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Ђукић Д. Тадија, Cпасић В. Дејан 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 ЕСПБ 
Услов: - 
Циљ предмета 
Стицање знања и вештина  неопходних за организацију рачуноводственог система ради састављање 
извештаја о новчаним токовима, анализу и планирање новчаних токова предузећа у циљу управљања 
новчаним средствима предузећа 
Исход предмета  
Oспособљеност за састављање извештаја о новчаним токовима, анализу и планирање новчаних токова; 
оспособљеност за управљање новчаним ресурсима предузећа,  обликовање финансијске структуре и 
структуре капитала предузећа, организовање рачуноводственог система за потребе извештавања о 
новчаним токовима 
Садржај предмета 
- Еволуција финансијског извештавања о новчаним токовима 
- Основне категорије биланса токова готовине,  
- Разлози састављања биланса токова готовине (неподударност токова рентабилитета и новчаних 

токова, утицај рачуноводствених политика на новчане токове и токове рентабилитета)   
- Методе за састављање биланса токова готовине (директна метода, индиректна метода утврђивања 

нето токова готовине и индиректна метода утврђивања бруто токова готовине)  
- Организација рачуноводства за потребе извештавања о новчаним токовима (коришћење система 

рачуна токова готовине, употреба фиксираних рачуна и страна за обухватање токова готовине и 
поновна обрада налога за књижење)  

- Анализа биланса токова готовине (методе анализирања биланса токова готовине и инструменти 
анализе) 

- Плански биланс токова готовине у функцији управљања ликвидношћу предузећа (функционални 
планови као основа за планирање новчаних токова, планирање капиталних улагања, састављање 
планираног биланса успеха, биланса токова готовине и биланса стања)  

- Коришћење информација о новчаним токовима (пласирање суфицита, финансирање дефицита, 
одржање ликвидности и солвентности, обликовање финансијске структуре и структуре капитала 
предузећа) 

- Финансијско извештавање о новчаним токовима у Републици Србији 
- Компаративна анализа финансијског извештавања о новчаним токовима у САД-у, Великој Британији 

и по Међународним рачуноводственим стандардима/Међународним стандардима финансијског 
извештавања 

- Специфична подручја финансијског извештавања о новчаним токовима (финансијско ивзештавање о 
новчаним токовима банака, осигуравајућих компанија и буџетских корисника)  

Препоручена литература  
- Barry Elliott and Jamie Elliott, Financial Accounting and Reporting, Prentice Hall, London, 2008,   
- Hughes John et al, FINANCIAL ACCOUNTING a Valuation Emphasis, John Wiley & Sons, Inc., 2005;  
- Williams et al, Financial & Managerial Accounting: The Basis for Business Decisions, McGraw-Hill/Irwin, Inc, 2002;  
- Horngren et al, Accounting, Prentice Hall International, Inc, 2002. 
- Coyle Brian, Cash flow forecasting & liquidity, Glenlake Pub. Co., Chicago, Ill., 2000 
- Henry A. Davis, Cash Flow and Performance Measurement: Managinf for Value, FERF, New Jersey, 1996. 
- Donleavy D. Gabriel, Cash Flow accounting, International uses and abuses, Routledge, London and New York, 1994. 
- Крстић Јован, Инструменти финансијско рачуноводственог извештавања, Ниш, 2002; 
- Новићевић Благоје, Управљачко рачуноводство – Буџетска контрола,  Економски факултет, Ниш, 2005;  
- МРС 7 – Извештај о новчаним токовима,   
- Ђукић Тадија, Биланс токова готовине као инструмент управљања ликвидношћу предузећа, докторска 

дисертација, Економски факултет, Ниш, 2005; 
Број часова  активне наставе: 120 предавања:  45 Студијски истраживачки рад:  75 

Методе извођења наставе 
Предавања, дискусије, презентације и анализа пројеката, излагање семинарских радова, решавање практичних 
проблема 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предавања: 20,   Семинарски рад: 30, Испит: 50  

 


