
Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџмент 

Врста и ниво студија: основне академске студије 

Назив предмета: Финансијска анализа и планирање 

Наставници (Презиме, средње слово, име): Обрадовић, М, Владимир, Чупић, Ж, Милан, 

Карапавловић, Р, Немања 

Статус предмета (на којим смеровима): обавезни: модули Рачуноводство и пословне финансије и 

Менаџмент (студијски програм Пословна економија и менаџмент); изборни – модул Финансије, берзе и 

банкарство (студијски програм Економија).  

Број ЕСПБ: 7 (седам) 

Услов: 

Циљ предмета: Савладавањем програма предмета, студенти ће стећи теоријска знања и практичне 

вештине у домену анализе финансијски извештаја, анализе финансијских перформанси и финансијског 

планирања у привредним друштвима. Студенти ће стећи знања неопходна за развој оквира, 

идентификовање ограничења и примену резултата финансијске анализе. Посебна пажња ће бити усмерена 

на развој знања и вештина неопходних за припрему финансијских извештаја за анализу, анализу 

кредитног бонитета и предвиђање финансијских тешкоћа. Студенти ће, такође, стећи знања потребна за 

развој оквира за пројектовање финансијских извештаја, краткорочно финансијско планирање и 

управљање девизним и каматним ризиком. 

Исход предмета: Савладавањем програма предмета, студенти ће бити оспособљени да: 

• спроведу анализу финансијских извештаја и перформанси предузећа; 

• процене утицај пословних, финансијских и инвестиционих одлука на перформансе предузећа; 

• процене кредитни бонитет, ризик и стабилност пословања предузећа;  

• примене савремене технике финансијског планирања; 

• примене савремене методе мерења и хеџинга девизног и каматног ризика. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1) Основе анализе финансијских извештаја; 2) Рацио анализа финансијских извештаја; 3) Оцена рацио 

анализе финансијских извештаја; 4) Анализа финансијских перформанси, 5) Оцена кредитног бонитета и 

предвиђање стечаја; 6) Оквир финансијског планирања, 7) Пројектовање финансијских извештаја; 8) 

Краткорочно финансијско планирање; 9) Управљање финансијским ризицима. 

Практична настава  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. 

Литература (Назив и број страна):  

1. Тодоровић, М. и Иванишевић, М. (2017), Пословне финансије, ЦИДЕФ Економски факултет, Београд 

(стр. 49-77; 71-92) 

2. Крстић, Б. и Бонић, Љ. (2017), Пословна анализа и контрола – инструменти унапређења 

конкурентности предузећа, Економски факултет Универзитета у Нишу (стр. 15-29; 50-94; 96-114);  

3. Станчић, П. и Чупић, М. (2020). Корпоративне финансије. Економски факултет Универзитета у 

Крагујевцу. (str. 353 – 393)  

4. Материјали за наставу доступни на платформи за електронско учење Економског факултета у 

Крагујевцу. 

Број часова активне наставе Остали 

часови 

 

Предавања: 45 Вежбе: 30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Класична предавања, дискусије, студије случајева, итд. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава (вежбе)  усмени испит (тест) 30 

колоквијуми  60   

семинар-и    

 
 
                                                                                         


