
Студијски програм: Мастер академске студије форензике 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије (мастер), други ниво 

Назив предмета: Финансијски контролинг Шифра: ФФ-02 

Наставник: Др Веселин Перовић, др Ранко Бојанић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Главни циљ предмета подразумева употпуњавање и интеграцију компоненте стратешког и 

оперативног размишљања неопходне форензичарима да сагледају одвијање пословних процеса 

предузећа, са посебним освртом на рационално коришћење расположивих ресурса. Циљ 

предмета ће бити остварен кроз изучавање инструмената оперативног и стратешког 

контролинга.  

Исход предмета  

Студент ће бити оспособљен да за потребе форензике: 

1. анализира извештаје о пословању; 

2. имплементира најважније инструменте оперативног и стратешког контролинга; 

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

органа поступка и других субјеката, наручиоца експертизе. 

Садржај предмета 

Историјат настанка појма контролинг. Генерације контролинга. Концепције контролинга. 

Задаци контролинга и однос према менаџменту. Принципи, објекти и инструменти 

контролинга. Значај планирања, оперативно и стратешко планирање. Менаџмент трошкова, 

АБЦ метода (практичан пример Activity Based Costing). Оперативни контролинг инструменти 

(АБЦ анализа, Обрачун прихода-расхода, анализа продаје...). Оперативни контролинг 

инструменти (Анализа вредности, Анализа уског грла, Анализанабавке...). Стратешки 

контролинг инструменти (Дислокација капацитета, Анализа потенцијала, логистика...). 

Balanced Scorecard (Значај BSC). Balanced Scorecard (Практичан пример мултинационалне 

компаније). Показатељи који се користе у контролингу. Примена контролинг концепта у 

различитим областима пословања. Институционални аспект контролинга. Израда извештаја 

контролера (Практичан пример). Технике презентације извештаја контролера. Перспектива 

развоја контролинга. Нуђење услуге контролинга. 
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Број часова активне наставе:  

5 (75) 

Теоријска настава:  

3 (45) 

Аудиторне вежбе:  

2 (30) 

Методе извођења наставе: 

Предавања на предмету су аудиторног карактера уз теоријску обраду студија случаја. Одређен 

број предавања изводе гостујућипредавачи у циљу преношења различитих искустава из праксе. 

Настава на вежбама подразумева интерактивну обраду студијаслучаја из разних пословних 

области  и тимски рад у облику креативних радионица. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 70 

практична настава  25   

 


