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Нед
е-
ља

Наставна јединица

1. Предмет, методе и облици анализе предузећа
2. Биланс као предмет анализе
3. Теорије биланса и начела билансирања
4. Анализа биланса стања
5. Анализа основних средстава
6. Анализа обртних средстава
7. Структура капитала и НОФ

8. Латентне резерве и скривени губици,
КОЛОКВИЈУМ I

9. Основни захтеви реалности и исправности
биланса



10. Анализа биланса успеха
11. Методе обрачунавања резултата
12. Додатни финансијски извештаји

13. Оцена бонитета компанија са аспекта
менаџмента

14. Оцена бонитета компанија са аспекта власника
корпорација, КОЛОКВИЈУМ II

15. Оцена бонитета компанија са аспекта кредитора

Структура оцене Број бодова
Присуство предавањима 10
Присуство вежбама 10
Први колоквијум 25
Други колоквијум 25
Завршни испит 30
Укупно 100

Први колоквијум састоји се од два есејска питања и једнoг задатка.
Теоријска питања носе по 10 бодова, док задатак носи 5 бодова.
Колоквијум ће обухватити градиво које је предвиђено планом и
програмом за првих 6 недеља. Минималан број бодова које треба
остварити на првом колоквијуму је 15. Студенти који не остваре
минималан број поена немају право да изађу на други колоквијум.
Недељу дана пре одржавања на сајту Факултета за пословне студије
објавиће се распоред полагања колоквијума.
Други колоквијум састоји се од два есејска питања и једнoг задатка.
Теоријска питања носе по 10 бодова, док задатак носи 5 бодова.
Колоквијум ће обухватити градиво које је предви ђено планом и
програмом за преосталих 7 недеља. Минималан број бодова које треба
остварити на другом колоквијуму је 15.
Завршни испит за студенте који нису полагали колоквијуме састоји се
од два есејска питања и два задатка, а за студенте који су положили
колоквијуме од једног теоријског питања и једног задатка.


