
 
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

План рада на предмету 
 
 
Модули на којима је обавезни предмет:  

Пословна анализа и консалтинг и Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање  

Mодули на којима је изборни предмет:  

Банкарство, финансије и осигурање, Микроекономска анализа, Менаџмент у туризму, 
Менаџмент, Спољна трговина и Пословна информатика. 

Година: II, III и IV година 

Семестар: Пролећни семестар   

Фонд часова: 60 Предавања + 30 Вежби 

ЕСПБ: 7 

 
I ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА 

• Упознавање студената са циљевима и сврхом састављања и коришћења финансијских 
извештаја и њиховом улогом у мерењу перформанси предузећа;  

• Оспособљавање студената да користе савремене аналитичке технике и инструменте у 
анализи финансијских извештаја за потребе доношења одлука од стране инвеститора, 
кредитора, менаџмента, финансијских аналитичара и других интересних група и  

• Развијање способности, знања и вештина студената да повезују и интерпретирају резултате 
анализе у циљу процене финансијске снаге, различитих ризика и вредности предузећа. 

 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 

Студенти ће бити у стању да:  

• Објасне суштину и значај анализе финансијских извештаја и могућности њене примене;  

• Примењују технике и инструменте рачуноводствене анализе (рани упозоравајући сигнали 
и скоринг модели) у циљу оцене квалитета финансијских извештаја;  

• Примењују технике и инструменте финансијске анализе и интерпретирају добијене 
резултате;  

• Анализирају и објасне перформансе предузећа и њихових менаџера из перспективе 
инвеститора;  

• Објасне значај савремених мера перформанси у оцени способности стварања додате 
вредности;  

• Препознају и процене ризике манипулација у финансијским извештајима;  

• Препознају и објасне значај проспективне анализе финансијских извештаја у процесу 
вредновања предузећа;  

• Дискутују о критичним факторима успеха и повезивању кључних индикатора са циљевима 
и мисијом предузећа и  

• Разумеју значај етичког понашања и изградње вредносних ставова при састављању и 
анализи финансијских извештаја. 
 

 
 



III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

 
ПРЕДАВАЊА 

(теме по недељама) 
ВЕЖБЕ  

(теме по недељама) 

1.  Систем финансијског извештавања Финансијски извештаји предузећа 

2.  Циљеви и инструменти анализе 
Анализа случајева који се односе на рацио 
анализу ликвидности 

3.  Општа анализа финансијских извештаја 
Анализа случајева који се односе на рацио 
анализу солвентности 

4.  Анализа нето обртног капитала  
Анализа случајева који се односе на рацио 
анализу ефикасности управљања имовином и 
капиталом 

5. Анализа новчаних токова 
Анализа случајева профитабилности прихода и 
профитабилности предузећа 

6. Анализа профитабилности и левериџа 
Утврђивање и анализа ефеката финансијског 
левериџа 

7.  Анализа краткорочних и дугорочних ризика 
Упознавање са питањима и решавање задатака 
који ће бити обухваћени колоквијумом 

8.  Анализа кредитног ризика и ризика од стечаја 
Састављање и анализа извештаја о стању, 
развоју, кретању и токовима нето обртног 
капитала 

9. Анализа одрживог раста 
Састављање и анализа извештаја о новчаним 
токовима 

10.  
Анализа перформанси предузећа из перспективе 
инвеститора 

Анализа случајева који се односе на скоринг 
моделе 

11. Скоринг модели 
Презентовање и решавање компетних 
испитних задатака 

12. Савремене мере перформанси  

13. Проспективна анализа  

14. 
Вредновање засновано на пројектованим 
финансијским извештајима 

 

15.  
Специфичности анализе консолидованих 
финансијских извештаја 

 

IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  

Настава на предмету Анализа финансијских извештаја обухвата примену следећих метода: 

• Еx catedra - представљање основних проблема по претходно наведеним темама, што 
укључује упознавање студената са основним циљевима изучавања дате материје, излагање 
главних проблема, графичке илустрације и упознавање са карактеристичним питањима 
која се појављују на испиту; 

• Предавачко демонстративна метода – предавања уз коришћење презентација; 

• Анализа студија случајева у циљу повезивања елаборираних концепата, метода и техника са 
реалним управљачким проблемима; 

• Решавање проблема и задатака - са интерпретацијом решења у циљу разумевања одређене 
материје и припреме за решавање конкретних захтева на испиту; 

• Дискусије - које укључују расправе о изложеним проблемима, сагледавање могућих решења 
појединих случајева и тумачења добијених резултата; 



• Анализа случајева, решавање проблема и задатака, као и дискусије које следе заснивају се на 
примерима из праксе, како домаћих, тако и страних компанија;  

• Провера теоријских и методолошких знања путем колоквијума и 

• Вежбање испитних задатака. 

 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 
 
Вредновање и оцењивање студената спроводи се на средини семестра приликом полагања 
колоквијума и на завршном испиту.  

Приликом полагања завршног испита постоје две могућности, и то:   

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА БЕЗ ПОЛОЖЕНОГ КОЛОКВИЈУМА 

У овом случају испит обухвата целокупну испитну материју. Полаже се писмено, траје 180 

минута и садржи два дела која се одвојено оцењују. Први део обухвата шест краћих есејских 

питања помоћу којих се оцењује у којој мери су студенти овладали компетенцијама које се 

односе на стицање знања, укључујући и овладавање етичким нормама понашања. Други део  се 

односи на задатке, односно случајеве из праксе, помоћу којих се оцењују вештине и 

способности студената да примењују стечена знања.  

Структура испита у овом случају изгледа овако: 

КОНАЧНИ ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ЦЕЛОКУПНОГ ГРАДИВА 100% ИСКАЗАНИХ БРОЈЕМ ПОЕНА 

Структура испита: Задаци Теоријска питања 

Број задатака/питања 3 6 

Учешће у укупном броју поена на испиту: 50% 50% 

Праг за пролазност на задацима/питањима: 51% 51% 

Коначна оцена се изводи према следећој скали: остварених 51-60% поена - оцена 6; 61-70% -
оцена 7; 71-80% - оцена 8; 81-90% - оцена 9 и 91-100% поена - оцена 10. 

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА СА ПОЛОЖЕНИМ КОЛОКВИЈУМОМ 

Колоквијум се полаже се писмено, траје 90 минута и састоји се из два дела који се независно 

оцењују. Први део обухвата четири краћа есејска питања помоћу којих се оцењује у којој мери 

су студенти овладали компетенцијама које се односе на стицање знања, укључујући и 

овладавање етичким нормама понашања. Други део се односи на задатке, односно случајеве из 

праксе, помоћу којих се  оцењују вештине и способности студената да примењују стечена 

знања. Оцена са колоквијума изводи се из остварених оцена на оба дела. Положен колоквијум 

омогућава ослобађање наведеног дела испитне материје закључно са фебруарским испитним 

роком. Студенти који не положе колоквијум, полажу испит према првој варијанти која им 

омогућава да остваре свих 100% поена.  

Структура колоквијума је идентична структури коначног испита и она обухвата: 

КОЛОКВИЈУМ  100% ИСКАЗАНИХ БРОЈЕМ ПОЕНА 
Структура колоквијума: Задаци Теоријска питања 

Број задатака/питања 3 4 

Учешће у укупном броју поена: 50% 50% 

Праг за пролазност на задацима/питањима: 51% 51% 



За оцењивање оба дела колоквијума важи раније наведена скала.  

Преостала испитна материја полаже се писмено, при чему се оцена на сваком делу формира 
према презентованој скали. Испит траје 180 минута и има следећу структуру: 

КОНАЧНИ ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ПРЕОСТАЛОГ ГРАДИВА 100% ИСКАЗАНИХ БРОЈЕМ ПОЕНА 

Структура испита: Задаци Теоријска питања 

Број задатака/питања 2 4 

Учешће у укупном броју поена на испиту: 50% 50% 

Праг за пролазност на задацима/питањима: 51% 51% 

Коначна оцена у овом случају изводи се као пондерисани просек оцена остварених на 
колоквијуму и испиту. Пондер који се овим поводом користи за обе оцене је 0,50. Положени 
завршни испит је потребан услов за позитивну коначну оцену.  

У овом случају тестирани исходи учења у форми колоквијума нису предмет поновног 
тестирања током завршног испита. 
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