
 

ИНТЕРВЈУ 

„СЕРТИФИКОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ АНАЛИТИЧАР“ 

 

Задовољство нам је што имамо прилику да обавимо разговор са финансијским консултантом, мр 

Драженком Лукачем, на тему једног од најтраженијих, а истовремено најплаћенијих занимања 

данашњице – финансијског аналитичара. Можемо прећи на прво питање. 

Питање: Каква је то професија финансијски аналитичар? 

Драженко Лукач: То је пре свега једна лепа професија. Оно што је посебна предност ове професије је то 

што су знања и компетенције финансијског аналитичара широко примењива. Она су примењива и у 

финансијском сектору, и у реалном сектору, и наравно у сектору пословног саветовања и ревизије 

финансијских извештаја. 

Питање: У ком смислу запослени у појединим секторима привреде могу да користе знања и компетенције 

финансијског аналитичара? 

Драженко Лукач: Примена знања и компетенција финансијског аналитичара је заиста широка. Запослени у 

банкама у кредитном одељењу рецимо треба да користе алате и технике финансијског аналитичара како 

би донели одлуке о одобравању кредита, висини и рочности кредита као и висини каматне стопе. Наравно 

све то је потребно укомпоновати и са осталим факторима који се узимају у обзир у процесу кредитирања. 

Примена алата и техника финансијске анализе је у нашој земљи неоправдано запостављена у реалном 

сектору иако је она веома важна. Запослени у контролингу, финансијама и менаџменту предузећа, треба 

да користе знања и компетенције финансијског аналитичара у контроли свог пословања, планирању, 

анализи бонитета својих купаца и добављача, анализи својих конкурената и анализи привредне гране и 

привреде у којој њихово предузеће послује. Поред тога познавање обрачуна и интерпретације различитих 

финансијских показатеља властитог предузећа им помаже да створе представу о томе како банке и 

конкуренти посматрају њихово предузеће. 

Запослени у сектору пословног саветовања/консалтинга користе алате и технике финансијског аналитичара 

приликом вредновања предузећа, у трансакцијама преузимања и спајања предузећа, оцени 

инвестиционих пројеката итд.  

Запослени у ревизорским кућама у складу са стандардима ревизије морају да испитају принцип 

непрекинутог пословања предузећа коме раде ревизију финансијских извештаја и у том процесу им 

потребна знања и компетенције финансијског аналитичар. 

Питање: Можете ли нам дати један пример из праксе значаја знања и компетенција финансијског 

аналитичара? 

Драженко Лукач: Наравно, погледајмо тренутно актуелан случај Агрокора. У овом случају знања и 

компетенције финансијског аналитичара су била потребна и њима, али и њиховим кредиторима, купцима 

и добављачима и ревизорима. Из финансијских извештаја Агрокора се може видети да је овај концерн 

изразито задужен његов левериџ у 2015. години је износио 7,02. Пожељно је да овај показатељ не буде 



 

већи од 1. Наравно, финансијски аналитичар зна да се закључци никада не доносе само на основу једног 

показатеља, већ да је анализа финансијских извештаја својеврсно склапање мозаика. Предузеће може 

имати високе рације задужености али онда мора да има снажну профитабилност. У истом периоду 

Агрокор има релативно скромну профитабилност, његова стопа приноса на активу је 2,22%. Поред тога 

финансијски аналитичар из извештаја о токовима готовине Агрокора види да је у 2014. години његов рацио 

покрића капиталних издатака који се рачуна као однос новчаних токова из пословних активности и 

новчаних токова из инвестиционих активности 0,11. Ово значи да само 11% својих инвестиција може да 

покрије са готовином генерисаном из свог пословања. Признаћете прилично скромно посебно ако се има у 

виду да из готовине генерисане из пословања мора да измирује и своје остале обавезе. Наравно и обрачун 

и интерпретација и многих других његових финансијских показатеља би показали да тренутна дешавања 

нису велико изненађење. 

Питање: У којој мери је обука за финансијског аналитичар у МНГ Центру окренута ка пракси, и како је она 

уопште конципирана? 

Драженко Лукач: Она је у великој мери окренута пракси. Састоји се од девет делова који чине једну 

заокружену целину. На само почетку сваког дела представљају се његове методолошке основе, које се 

даље поткрепљују примерима из праксе. За нешто шири методолошки приступ учеснике упућујемо на наш 

приручник Анализа финансијских извештаја – Практичан прилаз, у којем су поред методологије 

приказане и бројне студије случаја из праксе из различитих перспектива примена знања и компетенција 

финансијског аналитичара. 

Обука се изводи на рачунару. Сваки учесник добија Excel алате креиране према званичним обрасцима 

финансијских извештаја у Републици Србији. Сваки учесник бира реално предузеће које ће да анализира 

заједно са предавачем током обуке и из перспективе која је њему највише потребна. 

Питање: Шта је то што обуку за финансијског аналитичара у МНГ Центру издваја од осталих обука на ову 

тему? 

Драженко Лукач: Па много тога. Пре свега рад у малим групама, јако добар Excel довољан је да се унесу 

подаци из званичних образаца финансијских извештаја и добију се готови резултати за више временских 

периода, поређење са конкурентима, просецима привредне гране, итд. На обуци полазници усавршавају 

компетенције за интерпретацију добијених резултата. 

Поред тога на обуци се посебна пажња посвећује и анализи квалитета финансијских извештаја, јер нема 

неког великог смисла анализирати податке који одступају од реалности. У нашој земљи ова анализа у 

пракси готово да није присутна. И за ту анализу су обезбеђени Excel алати. И током целе обуке се указује на 

конкретним примерима на утицај избора рачуноводствених политика и неадекватне рачуноводствене 

праксе на поузданост финансијских показатеља обрачунатих на основу информација из финансијских 

извештаја. 

 

Захваљујемо се господину Драженку Лукачу на издвојеном времену и изузетној сарадњи током 

интервјуа. 
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