
Анализа пословања 

Информације о предмету 

 

Предметни професор:                                                                                                                           Асистент: 

Проф.др Ранка Митровић                                                                                                       Др Милена Стојић 

Mejл: rmitrovic@megatrend.edu.rs                                                               Mejл: mstojic@megatrend.edu.rs  

 

Консултације уторком од 14:00 до 16:00                                    Консултације уторком од 12:00 до 14:00 

Кабинет 49, Булевар маршала Толбухина 8                          Кабинет 49, Булевар маршала Толбухина 8 

 

Литература: 

1. Богавац, Цветковић, Н., (2009) Финансијска анализа предузећа, 

Мегатренд универзитет, Београд; 

2. Богавац, Цветковић, Н., (2009) Анализа пословања предузећа - 

Збирка задатака- скрипта, Мегатренд универзитет, Београд; 

______________________________________________________________________________ 

Наставне јединице 

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 
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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 

 

Бодовање: 

• Присуство предавањима 5 бодова 

• Присуство вежбама 5 бодова 

• Први колоквијум 40 бодова 

• Други колоквијум 40 бодова 

• Завршни испит 10 бодова 

Колоквијуми: 

Први колоквијум састоји се од 2 теоријска питања и једног задатка. Теоријска питања носе по 10 

поена и задатак 20 поена. Минималан број бодова које треба остварити на првом колоквијуму је 

20. Студенти који не остваре минималан број немају право да изађу на други колоквијум. Недељу 

дана пре одржавања, на сајту Факултета за пословне студије објавиће се распоред полагања 

колоквијума. 

Први колоквијум састоји се од 2 теоријска питања и једног задатка. Теоријска питања носе по 10 

поена и задатак 20 поена. Минималан број бодова које треба остварити на другом колоквијуму је 

20. 

Завршни испит: 

Састоји се од 1 теоријског питања и 1 задатка. На основу претходно положених колоквијума и 

завршног испита формира се коначна оцена. 

Целокупно градиво: 

Тест се састоји из два теоријска питања и два задатка.  

 

 



 

 

Градиво обухваћено првим колоквијумом: 

Теорија (лекције по књизи Анализа пословања, проф. др Наташе Богавац-Цветковић) 
 
- 1. Предмет, методи и облици анализе предузећа       
(са 1.1.; 1.2.) 
- 2. Биланс као предмет анализе  
2.1. Врсте биланса и билансирање (са 2.1.1. ; 2.1.2.) 
- 3. Теорије биланса и билансирања  
(са 3.1.; 3.2.; 3.4.) 
- Други део: 
- 1. Анализа биланса стања  
- 2. Анализа основних средстава  
- 3. Обртна средства компанија 
 
Типови задатака 
- Визуелна анализа  
- Рачун покрића  
- Методи обрачуна резултата  
- Амортизација  
- Састављање Биланса стања  
- Састављање Биланса успеха  
 

Градиво обухваћено другим колоквијумом: 

Теорија и типови задатака (по књизи и збирци „Анализа пословања“, проф. др Наташе Богавац-
Цветковић) 
 
 
1. Анализа пасиве БС 
2. Анализа Извештаја о токовима готовине 
3. Анализа БУ 
4. Коефицијенти ликвидности 
5. Коефицијенти пословне активности 
6. Коефицијенти рентабилности 
 
 
 
Завршни испит: 
 
1. Нето обртни фонд (НОФ) 
2. Z Score (теорија) 
3. Показатељи финансијске структуре 
4. Показатељи тржишне вредности 



 


