
Студијски програм: Мастер академске студије форензике 
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Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање будућих форензичара са методама израде и анализе пословних 

извештаја о успешности пословања, са посебним освртом на сагледавање финансијских 

ефеката одвијања пословних активности остварених економских параметара предузећа. 

Исход предмета  

Након успешног завршетка курса студент је оспосбљен да за потребе форензике: 

1. анализира најважније финансијске извештаје; билансе стања, билансе успеха и извештаје о 

кретању новчаних  токова; 

2. имплементира моделе и алате за анализу финансијаког стања у предузећу и у 

организацијама; 

3. изводи закључке и даје тражено мишљење по принципима форензичке науке, за потребе 

органа поступка и других субјеката, наручиоца експертизе. 

Садржај предмета 

Значај финансијске и рачуноводствене функције у предузећу. Рачуноводствене и финансијске 

информације у предузећу као подршка пословном управљању. Корпоративно управљање и 

изградња рачуноводствено-финансијског информационог система. Финансијски извештаји као 

производ рачуноводственог процеса и њихова употреба у предузећу. Инструменти и поступци 

анализе пословних извештаја. Значај управљачког рачуноводства за праћење трошкова и 

расхода по врстама, класични и савремени приступ обрачуну трошкова.Структура пословних 

извештаја. Састављање пословних извештаја предузећа. Финансијски и нефинансијски 

показатељи успешности пословања. Методе анализе. 
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Број часова активне наставе:  

5 (75) 

Теоријска настава:  

3 (45) 

Аудиторне вежбе:  

2 (30) 

Методе извођења наставе: 

Предавања уз употребу аудиовизуелних средстава. Аудиторне вежбе. Израде студије случаја 

анализе пословних извештаја. Консултације. У оквиру вежби се подстиче рад у групама на 

анализи конкретних пословних извештаја и израда резимеа истих. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 70 

практична настава  25   

 


