
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Пословна економија 

Назив предмета: ПОСЛОВНА АНАЛИЗА 

Наставник/наставници: др Ненад Којић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: – 

Циљ предмета 

Упознати студенте о форми, садржини, састављању финансијских извештаја и њиховој анализи, ради 

доношења адекватних пословних одлука. 

Исход предмета  

Један од основних исхода је да студенти стекну теоретска и практична знања и да буду у стању да 

анализирају и интерпретирају приносни, имовински и финансијски положај предузећа, оцене кредитни 

бонитет и предвиде пословни неуспех предузећа, разумеју релевантност информација из анализе 

финансијских извештаја и те информације из анализе финансијских извештаја примењују у управљачке 

сврхе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Форма и садржина финансијских извештаја. 2. Повезаност биланса стања и биланса успеха. 3. Методе 

сачињавања биланса успеха. 4. Класификација и поредак позиција у билансу стања. 5. Начела 

билансирања. 6. Процењивање билансних позиција. 7. Врсте биланса. 8. Латентне резерве и скривени 

губици. 9. Теорија анализе финансијских извештаја. 10. Анализа финансијских извештаја. 11. 

Консолидовани финансијски извештај. 12. Утврђивање финансијског резултата. 13. Обрачун трошкова. 

14. Регулатива у области рачуноводства. 15. Анализа услова привређивања. 

Практична настава 

Вежбе и практична настава прате предавања уз вертикалну и хоризонталну анализу финансијских 

извештаја, анализу приносног, имовинског и финансијског положаја предузећа као и оцену кредитног 

бонитета и предвиђање пословног неуспеха предузећа (анализа се изводи на примеру конкретног 

предузећа). 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Фронтални рад, дијалошка метода, учење и решавање практичних примера као и анализе финансијских 

извештаја уз студија случаја конкретних предузећа, и самостални истраживачки рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


