Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство
Назив предмета: Анализа пословања
Наставник: мр Јовица М. Цветковић, предавач
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Упознавање са методама и видовима анализе, методологијом анализе пословања и анализом пословања
предузећа у целини и појединих његових делова и функционалних јединица. Оспособљавање за анализу
извршених инвестиција, завршног рачуна, периодичних обрачуна и анализу биланса.
Исход предмета
Оспобљеност за проучавање кључних проблема у анализи пословања; анализу пословања предузећа у
целини и појединих његових делова; да се анализира, процени и изврши избор инвестиционих пројеката;
анализира извршене инветиције; изврши анализа биланса; да прати и анализира развој и примену
савремених информатичких средстава у области анализе пословања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, предмет, циљ, задаци и значај анализе пословања. Методe и видови анализе. Извори података за
анализу и њихово изражавање. Методологија анализе пословања. Општи подаци о предузећу. Анализа
организационог и економског састава предузећа. Анализа постигнутих резултата пословања предузећа у
целини. Анализа обављања реализационе фазе. Анализа обављања производне фазе. Анализа обављања
набавне фазе. Анализа обављања финасијске функције. Анализа обављања других функција и извршених
инвестиција. Периодични обрачун и завршни рачун. Анализа биланса.
Практична настава
Место анализе у пословању предузећа. Извори података за анализу. Реалност оцењивања података и
резултата анализе. Табеларно и графичко приказивање. Анализа пословања предузећа на основу
финансијских извештаја. Студије случајева анализе пословања: привреде Србије у целини, привредних
друштава и предузетника, јавних предузећа, привредних делатности Србије, привреде града Лесковца као
јединице локалне самоуправе у целини, привредних друштава, предузетника, делатности локалне привредне
структуре и изабраних предузећа.
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Теоријска настава: 30
Практична настава: 45
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, студије случајева, писани радови, решавање практичних задатака, менторски рад,
индвидуални рад, примена метода искуственог учења, вежбе иновативности и креативности.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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