
11 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

4 2

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

усмени испит 50

Предиспитне обавезе
активност у току 

предавања

практична настава

Бован, М. (2002) Финансијско-рачуноводствена анализа, К. Митровица: Економски факлутет.

Alexander, J. (2018) Financial planning &analysis and performance management, New York, Wiley.

Holland, D. A., Matthews, B.A. (2017) Beyond Earnings: Applying the HOLT CFROI and Economic

Profit Framework, New York, Wiley.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Оцена знања (максимални број поена 100)

Садржај предмета

Анализа индустрије и конкуренције, рачуноводствена анализа, калкулација и интерпретација 

класичних финансијских показатеља, вредновање фирме, развој предиктивних и аналитичких 

модела, анализа  критичних  пословних  фактора  успеха, мерење пословних  перформанси, 

мерење и рачуноводствена анализа стварања вредности кроз иновације и корпоративну 

агилност. Студије случаја и пројектни задаци из области  вредновања пословног подухвата, 

развоја предиктивних и аналитичких модела вредновања, пројектни задаци из области мерења 

и анализе пословних перформанси (Business excellence model, Balanced Scorecard model, 

Performance Pyramid)

Анализе теоријских и практичних проблема истраживања, израда студијског истраживачког 

рада, писање и објављивање рада у часопису.

Литература

Young,  D.,  Cohen,  J.,  Bens,  D.A.  (2018)  Corporate  financial  reporting  and  analysis:  A  global

perspective, 4th edition, New York, Wiley.
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Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

нема

На основу квалитативне анализе стратешког избора индудстрије, утврдити факторе који утичу на стварање 

вредности у организацији; добити увид  у критичне  аспекте  корпоративне ефикасности,  

профитабилности, ликвидности и ризике задуживања кроз анализу традиционалних финансијских 

показатеља; способност мерења пословних перформанси коришћењем савремених система мерења 

перформанси; стицати  знања  из  области  утицаја  иновација  и  корпоративне  агилности  на стварање 

вредности и рачуноводствене аспекта мерења интелектуалног капитала.

Кандидати ће овладати савременим концептима мерења пословних перформанси; критичком анализом 

развоја и промена система мерења перформанси од класичних  према  савременим,  односно  од  

финансијских  показатеља  према  нефинасијским мерама перформанси. На основу студија случаја и 

представљених теоријских основа кандидати ће бити у могућности да критички сагледају системе за 

мерење перформанси и дају предлоге за оптимизацију система мерења пеформанси.

Назив предмета Финансијско-рачуноводствена анализа

Наставник (за предавања) Суад Н. Бећировић

Наставник/сарадник (за вежбе)

Спецификација предмета за књигу предмета

Студијски програм Пословна економија

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија Докторске академске студије



40

колоквијуми

семинари


