
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, ПРВИ НИВО 

Назив предмета АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 

Наставник (за предавања) ДОЦ.ДР МАЈА АНДРИЈАШЕВИЋ 

Наставник/сарадник (за вежбе) ВЕСНА ПАШИЋ 

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ 10 
Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Обавезни 

Услов  неусловљен 

Циљ 
предмета 

Стицање основних знања о функционалној анализи финансијских, радних и 
репродукционих процеса привредног друштва, као и њиховој организацији, у циљу 
припремања подлоге, у виду информационе основе, за доношење одлука у вези 
планирања, организовања и контроле пословне активности. 

Исход 
предмета 

Оспособљеност да се на основу извршене анализе утврди степен усклађенoсти 
пoстигнутих резултата пoслoвања са унапред пoстављеним циљевима, утврде узрoци 
евентуалних oдступања и предлoже кoрективне мере за њихoвo oтклањање 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01: Увод у проблематику анализе пословања, П-02: Теорије биланса, П-03: Политика 
илансирања, П-04: Увод у финансијску анализу,П-05: Претпоставке финансијске 
анализе, П-06: Правила финансирања у ф-ји финансијске анализе, П-07: Основе рацио 
анализе, П-08: Анализа финансијског положаја, П-09: Анализа успешности пословања, 
П-10: Анализа токова финансијских средстава, П-11: Анализа додатних финансијских 
извештаја, П-12: Анализа специјалних биланса, П-13: Анализа ризика,П-14: Анализа 
елемената рада П-15; Анализа пословних функција 

Практична 
настава 
(вежбе, 

ДОН, 
студијски 

истражива-
чки рад) 

В-01: Упознавање са основним појмовина и поступцима анализе пословања, В-02: 
Основе статичке, динамичке и органске теорије биланса, В-03: Стратегија и тактика 
билансирања, В-04: Појам, врсте и методе финансијске анализе, В-05: Формалне и 
материјалне претпоставке анализе, В-06: Примена хоризонталних и вертикалних 
правила финансирања у анализи, В-07: Методологија рацио анализе, В-08: Анализа 
ликвидности, солвентности, структуре имовине и капитала и ефикасности управљања, 
В-09: Анализа структуре прихода и расхода, рентабилности, продуктивности, 
економичности и тржишне вредности акцијског капитала,В-10: Анализа токова новчаних, 
обртних и укупних средстава,В-11: Анализа пословног, финансијског и укупног ризика и 
дејства leverage-а, В-12: Употреба података из додатних финансијских извештаја, В-13: 
Врсте специјалних биланса и специфичности њихове анализе, В-14: Анализа набавне, 
производне, продајне и финансијске функције, В-15: Анализа кадрова, средстава за рад 
и предмета рада. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

4 3       

Методе 
извођења 
наставе 

предавања; интерактивни-групни методи савладавања нове материје; дискусије 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 
писмени испит  

практична настава  усмени испит 60 

колоквијуми 30     

семинари      
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