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A. OPŠTI DEO PROGRAMA 
 

1. Ime programa 

Program osposobljavanja za finansijskog analitičara 

 
2. Ciljevi osposobljavanja 

  
Učesnik će da: 

 

 Razume informacione moći i rizike finansijskih izveštaja, 

 Identifikuje razlike između računovodstvene slike preduzeća i njegove ekonomske realnosti, 

 Identifikuje uticaj izbora različitih računovodstvenih politika na finansijsku poziciju i dobitna ostvarenja 

preduzeća, 

 Primeni opštu analizu finansijskih izveštaja, 

 Primeni racio analizu finansijskih izveštaja, 

 Razume limite racio analize finansijskih izveštaja, 

 Analizira poslovne, investicione i finansijske aktivnosti preduzeća, 

 Razume načine na koje preduzeće generiše gotovinu, 

 Primeni analizu novčanih tokova u oceni kvaliteta tradicionalnih finansijskih ozveštaja, 

 Razume značaj napomena uz finansijke izveštaje 

 Oceni performanse vlastitog preduzeća i izgradi adekvatan mehanizam kontrole poslovanja, 

 Primeni različite model za procenu rizika od bankrotstva 

 Oceni bonitet preduzeća 

 Primeni metode analize finansijskih izveštaja u stvaranju kvalitetne osnove za kratkoročno i dugoročno 

budžetiranje, 

 Primeni metode analize finansijskih izveštaja prilikom ocene osnovnih inputa u različitim modelima 

vrednovanja preduzeća, 

 Praktično primeni savremene nestandarne alate finansijske analize 

 

3. Trajanje osposobljavanja 

Osposobljavanje traje 40 časova.  

 

4. Obavezni načini provere i ocenjivanja znanja i osposobljenosti 

Znanje se proverava pismeno. 

 

5. Uslovi za uključivanje 

U program se može upisati svako ima najmanje VI stepen stručne spreme. 

Radno iskustvo za upis u program nije potrebno. 

 
6. Uslovi za završetak programa osposobljavanja 
Program ne predviđa posebne uslove za napredovanje u vremenu njegovog trajanja. 

Da bi okončao program kandidat mora dokazati da vlada standardima znanja koje određuju Program 

osposobljavanja za finansijskog analitičara i ispitni katalog a mora i položiti ispit za utvrđivanje i potvrdu 

osposobljavanja. 

 

 

Ispit obuhvata:  
Pismeni deo ispita se izvodi u obliku testa znanja koji obuhvata pitanja iz stručno-teoretskog dela pojedinačnih 

sadržaja kao i kompleksne problemske zadatke iz svih tematskih delova programa. 
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PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA FINANSIJSKOG ANALITIČARA 

 
a. Broj časova: 

 
Ukupno 

40 

 
b. Ciljevi programa 

 
Učesnik će: 

 Razume informacione moći i rizike finansijskih izveštaja, 

 Identifikuje razlike između računovodstvene slike preduzeća i njegove ekonomske realnosti, 

 Identifikuje uticaj izbora različitih računovodstvenih politika na finansijsku poziciju i dobitna ostvarenja 

preduzeća, 

 Primeni opštu analizu finansijskih izveštaja, 

 Primeni racio analizu finansijskih izveštaja, 

 Razume limite racio analize finansijskih izveštaja, 

 Analizira poslovne, investicione i finansijske aktivnosti preduzeća, 

 Razume načine na koje preduzeće generiše gotovinu, 

 Primeni analizu novčanih tokova u oceni kvaliteta tradicionalnih finansijskih ozveštaja, 

 Razume značaj napomena uz finansijke izveštaje 

 Oceni performanse vlastitog preduzeća i izgradi adekvatan mehanizam kontrole poslovanja, 

 Primeni različite model za procenu rizika od bankrotstva 

 Oceni bonitet preduzeća 

 Primeni metode analize finansijskih izveštaja u stvaranju kvalitetne osnove za kratkoročno i dugoročno 

budžetiranje, 

 Primeni metode analize finansijskih izveštaja prilikom ocene osnovnih inputa u različitim modelima 

vrednovanja preduzeća, 

 Praktično primeni savremene nestandarne alate finansijske analize 

 
 

d. Sadržaj tematskog sklopa 
 

Sadržaj  Ciljevi 

Učesnik/ca 

Uvod u analizu finansijskih izveštaja  Prepozna značaj finansijskog izveštavanja i 

analize finansijskih izveštaja. 

 Razume ulogu osnovnih finansijskih izveštaja 

(bilansa stanja, biansa uspeha, izveštaja o 

ostalom rezultatu, izveštaja o tokovima 

gotovine i izveštaja o promenama na 

kapitalu) u oceni uspešnosti i finansijske 

pozicije preduzeća. 

 Prepozna značaj napomena uz finansijske 

izveštaje. 

 Razume uticaj primene različitih 

računovodstvenih politika i 

računovodstvenih procena na iskazane 

vrednosti pozicija u finansijskim 

izveštajima. 

 Razume ulogu eksterne revizije finansijskih 

izveštaja, vrste mišljenja revizora i važnost 

efektivne interne kontrole. 

 Identifikuje potrebu da finansijski izveštaji 

budu podvrgnuti dodatnom ispitivanju 
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njihovog kvaliteta iako imaju čisto mišljenje 

revizora. 

 Identifikuje ostale izvore informacija o 

preduzeću koje se ne nalaze u godišnjem 

izveštaju. 

 Opiše faze procesa analize finansijskih 

izveštaja. 

Razumevanje bilansa uspeha  Opiše strukturu i osnovne komponente 

bilansa uspeha. 

 Objasni opšte principe priznavanja prihoda i 

obračunskog računovodstva i razume 

njihove implikacije na analizu finansijskih 

izveštaja. 

  Objasni opšte principe priznavanja rashoda, 

kao što su princip sučeljavanja (uzročnosti), 

specifične primene principa priznavanja 

rashoda (amortizacija, vrednovanje zaliha) i 

njihove implikacije na analizu finansijskih 

izveštaja. 

 Razume značaj razlikovanja između 

poslovnih i neposlovnih, kao i između 

permanentnih i ne permanentnih 

komponenti bilansa uspeha. 

 Oceni performanse preduzeća pomoću 

horizontalne i vertikalne analize bilansa 

uspeha i racio brojeva zasnovanih na 

bilansu uspeha. 

 Razume računovodstvenu klasifikaciju 

pozicija koje su isključene iz bilansa uspeha 

ali su uključene u izveštaj o ostalom 

rezultatu. 

 Opiše komponente izveštaja o ostalom 

rezultatu i razume njihove implikacije na 

finansijsku analizu. 

Razumevanje bilansa stanja  Interpretira komponente imovine, obaveza i 

sopstvenog kapitala i objasni ulogu bilansa 

stanja u finansijskoj analizi. 

 Objasni osnove za vrednovanje (npr. istorijski 

trošak i fer vrednost) imovine i obaveza 

uključujući obrtnu imovinu, tekuće 

obaveze, materijalnu imovinu i 

nematerijalnu imovinu. 

 Prepozna značaj obelodanjivanja u 

napomenama o vanbilansnim pozicijama. 

 Interpretira bilansa stanja, horizontalnu i 

vertikalnu analizu bilansa stanja i racio 

brojeve zasnovane na bilansu stanja. 

Razumevanje izveštaja o tokovima gotovine  Razume klasifikaciju izveštaja o tokovima 

gotovine na: poslovne aktivnosti, 

investicione aktivnosti i aktivnosti 

finansiranja. 

 Objasni razliku između direktne i indirektne 

matode pripremanja dela izveštaja o 

tokovima gotovine koji se odnosi na 

poslovne aktivnosti. 

 Objasni vezu izveštaja o tokovima gotovine 

sa bilansom uspeha i bilansom stanja. 

 Objasni i obračuna slobodne novčane tokove 
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koje pripadaju preduzeću i slobodne 

novčane tokove koji pripadaju vlasnicima.. 

 Obračuna racio brojeve zasnovane na 

izveštaju o tokovima gotovine i oceni 

tekuće performanse preduzeća i buduće 

izglede preduzeća na osnovu tih 

pokazatelja. 

 Objasni ulogu analize izveštaja o tokovima 

gotovine u analizi kvaliteta dobitka. 

Analiza amortizacije, tretmana obezvređenja 

imovine i odluka o kapitalizaciji rashoda 

 Objasni kako izbor metode amortizacije 

deluje na finansijske izveštaje, racio brojeve 

i poreze. 

 Objasni kako primena računovodstvenih 

politika vezanih za obezvređenje imovine 

utiče na finansijske izveštaje i racio brojeve. 

 Prepozna uticaj kapitalizacije rashoda 

naspram tretmana tih rashoda kao rashoda 

perioda na neto dobitak, sopstveni kapital, 

novčani tok iz poslovnih aktivnosti i racio 

brojeve. 

 Odredi koju nematerijalnu imovinu treba 

priznati u skladu sa Međunarodnim 

raćunovodstvenim standardima. 

Analiza odloženih poreza i rezervisanja  Objasni šta su odložena poreska sredstva i 

odložene poreske obaveze i kako nastaju. 

 Razume vezu između obezvređenja imovine i 

odloženih poreskih sredstava i njihov uticaj 

na analizu finansijskih izveštaja. 

 Objasni faktore koji određuju da li odložene 

poreske obaveze tretirati kao kapital ili kao 

obaveze u finansijskoj analizi. 

 Razume značaj prepoznavanja agresivne 

primene računovodstvenih principa na 

području rezervisanja. 

 Izoluje efekte neadekvatnih rezervisanja na 

finansijske izveštaje i racio brojeve. 

Tehnike finansijke analize  Oceni i poredi preduzeća pomoću racio 

analize. 

 Prepozna limite racio analize. 

 Obračuna i interpretira racia likvidnosti, 

solventnosti, efikasnosti, profitabilnosti i 

tržišne racio brojeve. 

 Primeni DuPont sistem analize profitabilnosti. 

 Obračuna i interpretira racio brojeve iz 

perspektive kreditne analize, predviđanja 

finansijskih izveštaja, kontrole poslovanja i 

vrednovanja kompanije. 

 Objasni kako se rezultati analize finansijskih 

izveštaja primenjuju u modelima projekcije 

finansijskih izveštaja. 

Primena analize finansijskih izveštaja  Oceni prošle performanse preduzeća i razume 

kako se strategija preduzeća reflektovala na 

prošle finansijske performanse preduzeća. 

 Pripremi osnovu za projekciju budućih 

dobitnih ostvarenja i novčanih tokova. 

 Oceni bonitet i rizik od bankrotstva poslovnih 

partnera (kupaca, dobavljača, 
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zajmoprimaca). 

 Razume kako tržište posmatra njegovo 

preduzeće. 

 Identifikuje kritične tačke u poslovanju svog 

preduzeća i moguće pravce poboljšanja.  

 Objasni ulogu analize finansijskih izveštaja u 

skriningu potencijalnih preuzimanja. 

 Prepozna koja je prilagođavanja potrebno 

izvršiti u finansijskim izveštajima preduzeća 

kako bi bilo moguće poređenje sa drugim 

preduzećima. 

Analiza kvaliteta sistema finansijskog 

izveštavanja 

 Suprotstavi obračunsko računovodstvo i keš 

računovodstvo i objasni kako 

računovodstvena diskrecija postoji u 

tradicionalnom sistemu finansijskog 

izveštavanja. 

 Prepozna motive i situacije podesne za 

kreativno računovodstvo. 

 Identifikuje i objasni probleme u finansijskom 

izveštavanju povezane sa priznavanjem 

prihoda, priznavanjem rashoda, 

iskazivanjem imovine i obaveza, izveštajem 

o tokovima gotovine. 

 Razume koncept kvaliteta dobitka. 

 Obračuna i interpretira racio brojeve koji se 

koriste za ocenu kvaliteta finansijskih 

izveštaja. 

 Primeni Beneish model u oceni kvaliteta 

finansijskih izveštaja. 

 
 

e. Posebnosti u izvođenju 

 

Učesnicima će pored sadržajnog predstavljanja tematskog dela biti ponuđeno što više praktičnih primera. 

Naglasak svakog tematskeg dela je u tome da se učesnici praktično osposobe za vođenje prostog knjigovodstva. 

Zato se rad obavlja u obliku radionica u kojima se učesnici praktično osposobljavaju. Formiramo grupe u kojima 

pojedinci dobijaju potpuno samostalne zadatke tako da mogu proveriti svoje znanje. 

 

 

II. Oblici i načini kao i merila provere 
 

 

Stručno znanje se proverava:  
 

 PISMENO, u obliku testa znanja, koji obuhvata pitanja iz svih tematskih delova programa i kompleksni 

pismeni zadatak.                                                                                                                                                                   

 

Da bi položio pismeni stručno teorijski deo kandidat mora da skupi više od 70% predviđenih poena iz testa 

znanja. 

 

Pismeni deo, koji se sastoji iz testa znanja iz stručno teorijskog dela i reševanje prektičnog zadatka, traje ukupno 

120 minuta. 

 

Kandidat je položio ispit po ovom programu, kada položi pismeni ispit . 


