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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Смјер: Финансије, банкарство и 

осигурање 

       Смјер: Пословна информатика 

      

Назив предмета 
 

ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-040-6 

PE-03-1-060-6 Обавезни 5 4+3 9,0 

Наставник Проф. др Витомир Старчевић 

Сарадник Сузана Стевановић 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема - 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета проучавања је да студенте који га слушају уведе, упути и оспособи адекватним 

сазнањем: (1) Пословне анализе и њеног круцијалног саставног дијела предмета проучавања анализе 

биланса или анализе финансијских извјештаја у сврху доношења рационалних одлука о опстанку, 

расту и развоју предузећа и посебно, улагања капитала, (2) О избору концепције (система), 

методологије и технике, примјерених модерној аналитичкој апаратури утемељеној на теоријама-

методолошким схватањима пословне анализе у саставу исте, анализе биланса, приведену 

сврсисходној примјени у пракси и (3) Стицањем извјесног степена умијећа студената да сами могу 

користити податке и информације из праксе предузећа-путем вјежби, у сврху израде проблемски 

оријентисаних анализа. 

Исходи учења : 

Разумијевање значаја и улоге теорије и анализе биланса у обједињавању економске и финансијске 

анализе, односно обједињавању нефинансијских и финансијских информација корисних за спознају 

економије предузећа и пословно одлучивање. 

Садржај предмета: 

1. Пословна анализа као научна дисциплина и практична активност. 

2. Конститутивни елементи појма пословне анализе и потреба усвајања конзистентног система  

    пословне анализе. 

3. Методе, методски принципи и технике пословне анализе. 

4. Покушај пројектовања конзистентног система пословне анализе. 

5. Методолошке поставке и ток анализе продаје. 

6. Методолошке поставке и ток анализе производње. 

7. Теоријско-методолошке поставке и ток анализе економичности. 

8. Анализа утицаја фактора радне снаге на обим производње и на трошкове производње.        

    Колоквијум 1.  

9. Методолошке поставке за анализу основних средстава. 

10. Методолошке поставке за анализу набавке. 

11. Теоријске основе биланса. 

12. Финансијска анализа пословања предузећа. 

13. Анализа раста и развоја предузећа. 

14. Пословни и финансијски извјештаји. 

15. Анализа садржаја годишњег пословног извјештаја домаћих и иностраних компанија.       

      Колоквијум 2.   

Методе ( и облици)  наставе и савладавање градива: 
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Предавања: За сваку тему припремају се адекватне теоријске презентације и објашњења кроз  

практичне примјере. На крају сваке обрађене теме предвиђена је дискусија са студентима.  

Вјежбе: Вјежбе се одвијају практично на примјеру конкретног предузећа, гдје студенти користећи 

оригиналне билансе врше анализу финансијског, имовинског и приносног положаја по 

традиционалном поступку и З-скоре и ЗЕТА моделу и анализирају биланс нето новчаног тока.  

Литература: 

Основна литература: 

Малешевић Н. др Ђоко,  Старчевић Б. др Витомир, (2010), Пословна анализа, Факултет пословне 

економије Бијељина, Бијељина. 

Додатна литература: 

Родић др Јован, Вукелић др Гордана, Андрић др Мирко, (2007), Теоријa, политика и анализа 

биланса, Пољопривредни факултет Земун, Београд.  

Paul Debra, Yeates Donald, Cadle James, (2010), Business Analysis, Second Edition, BCS The Chartered 

Institute for IT, Swindon, United Kingdom. 

Blais Steven, (2011), Business Analysis: Best Practices for Success, John Wiley& Sons, Inc., Hoboken, 

New Jersey, United States of America.   

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из сваке од наведених активности. 

Похађање наставе 5 Колоквијум  40 Завршни испит 50 

Активност на настави 5 Семинарски рад - Лабораторија - 

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Витомир Старчевић 

Датум овјере: 18.01.2016. 

 

 


