
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И АНАЛИЗА 

Наставник/наставници: др Којић Ненад, др Мирјана Мрваљевић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Успешно савладан предмет Основе рачуноводства и Финансијско рачуноводство. 

Циљ предмета 

Усвајање теоријских и практичних знања из области рачуноводственог евидентирања, биланса и 

билансирања, финансијског извешатавања и актуелне регулативе, инструменти, форме и методе 

састављања и анализе финансијских извештаја. Разумевање целине процеса редовног финансијског 

извештавања и анализе финансијских извештаја има за циљ обезбеђење великог броја информација 

неопходних за одлучивање од стране бројних интерних и екстерних корисника: инвеститора, кредитора, 

менаџмента, купаца, добављача, запослених, јавности, итд. 

Исход предмета  

Савладавањем предмета студенти стичу одговарајуће компетенције и способност да састављају 

финансијске извештаје, врше њихову анализу и интерпретацију, као и могућност самосталног 

расуђивања и решавања конкретних проблема. Студенти ће разумевањем релевантних информација и 

финансијских показатеља стећи неопходну полазну основу, која ће им, надоградњом у пракси, омогућити 

да буду оспособљени да исте примењују и појаве се у улози креатора пословне политике и управљачког 

менаџмента. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Појам, врсте и задаци биланса, билансирање, начела уредног књиговодства и инвентарисања. 2. 

Систем и политика финансијског извештавања: сврхе финансијског извештавања, квалитативне 

карактеристике финансијских извештаја, елементи финансијских извештаја, корисници финансијских 

извештаја. 3. Професионална и законска регулатива. Стандарди финансијског извештавања. 4. Садржина 

и правила процењивања позиција биланса стања и биланса успеха. Циљеви и садржина Извештаја о 

променама на капиталу, Извештаја о новчаним токовима и Напомена уз финансијске извештаје. 5. 

Рачуноводствене и билансне политике. Латентне резерве. 6. Специфичност финансијског извештавања 

банака. 7. Финансијски извештаји као основа за финансијску анализу и одлучивање. Методе анализе. 

Инструменти финансијске анализе. 8. Анализа средстава и извора, остварених резултата. 9. Рацио 

анализа финансијских извештаја. 10. Анализа пословног и финансијског левериџа и анализа тржишних 

показатеља. 11. Вредновање финансијске позиције и стратегије предузећа. 12. Анализа стања и токова 

нето обртног капитала и новчаних токова. 13. Анализа залиха. 14. Анализа финансијских обавеза. 15. 

Анализа нето имовине. 

Практична настава 

На вежбама студенти, користећи теоријска упутства кроз материју обухваћену темама предавања, 

приступају тумачењу и анализи финансијских извештаја предузећа, банака...., квантификују добијене 

показатеље, интерпретирају и оцењују исте, а затим дају своје предлоге, сугестије и конкретне закључке. 

Практична настава обухвата кроз примере из праксе састављање финансијских извештаја уз уважавање 

регулативних оквира и стандарда процењивања билансних позиција, односно финансијских извештаја 

предузећа и банака. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Комбинована метода (ex catedra/case study). Интерактивни метод учења уз PowerPoint презентације, 

анализу случајева из праксе и решавање проблема кроз самосталан или групни 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   

 


