
NAZIV PREDMETA FINANCIJSKA ANALIZA 

Kod DTP002 Godina studija 1. 

Nositelj/i predmeta 
Tomislava Pavić Kramarić Bodovna vrijednost 

(ECTS) 
6 

Suradnici 

- 
Način izvođenja nastave 
(broj sati u semestru) 

P S V T 

30 0 
3
0 

0 

Status predmeta 
Obvezan Postotak primjene e-

učenja  
35% 

OPIS PREDMETA 

Ciljevi predmeta 

 Primijeniti zakonske propise i regulativu vezanu uz financijsko izvještavanje. 

 Ovladati teorijskim osnovama i metodama analize financijskih izvještaja. 

 Primijeniti određene tehnike financijske analize s ciljem analize poslovanja 
poduzeća. 

Uvjeti za upis 
predmeta i ulazne 
kompetencije 
potrebne za 
predmet 

Nema preduvjeta  

Očekivani ishodi 
učenja na razini 
predmeta (4-10 
ishoda učenja)  

1. Definirati okvir financijskog izvještavanja. 

2. Obrazložiti značenje i ulogu financijske analize u procesu poslovnog odlučivanja. 

3. Prilagoditi financijske izvještaje u formu prikladnu za primjenu tehnika i 
postupaka financijske analize. 

4. Ovladati tehnikama financijske analize. 

5. Odabrati informacije iz financijskih izvještaja koje su relevantne u procesu 
poslovnog odlučivanja. 

6. Primijeniti tehnike financijske analize u pojedinim poslovnim situacijama. 

Sadržaj predmeta 
detaljno razrađen 
prema satnici 
nastave  

Tjedan Oblik nastave Tema 

1. 

Predavanja 
Osnovne informacije o kolegiju. Uvod u financijsku 

analizu. 

Vježbe Osnovne informacije o kolegiju. 

2. 

Predavanja 

Izvori informacija za provedbu analize financijskih 

izvještaja. Okvir financijskog izvještavanja u 

Republici Hrvatskoj. 

Vježbe Pojam i područja financijske analize. 

3. 

Predavanja 
Temeljni financijski izvještaji kao podloga za 

provedbu analize financijskih izvještaja – I. dio. 

Vježbe 
Bilanca kao podloga za analizu financijskih 

izvještaja. 

4. Predavanja 
Temeljni financijski izvještaji kao podloga za 

provedbu analize financijskih izvještaja – II. dio. 



Vježbe 
Račun dobiti i gubitka kao podloga za analizu 

financijskih izvještaja. 

5. 

Predavanja Izvještaj o novčanim tokovima – direktna metoda 

Vježbe 
Izrada izvještaja o novčanom toku direktnom 

metodom. 

6. 

Predavanja Izvještaj o novčanim tokovima – indirektna metoda 

Vježbe 
Izrada izvještaja o novčanom toku indirektnom 

metodom. 

7. 

Predavanja Horizontalna i vertikalna analiza. Analiza trenda. 

Vježbe 
Horizontalna, vertikalna i analiza trenda – praktični 

primjeri. 

8. 

Predavanja Priprema za I. kolokvij 

Vježbe I. kolokvij 

9. 

Predavanja 
Pokazatelji financijske analize – pokazatelji 

likvidnosti. 

Vježbe 
Primjena osnovnih analitičkih postupaka na 

praktičnom primjeru – I. dio. 

10. 

Predavanja 
Pokazatelji financijske analize – pokazatelji 

zaduženosti i aktivnosti. 

Vježbe 
Primjena osnovnih analitičkih postupaka na 

praktičnom primjeru – II. dio. 

11. 

Predavanja 
Pokazatelji financijske analize – pokazatelji 

ekonomičnosti, profitabilnosti, investiranja. 

Vježbe 
Primjena osnovnih analitičkih postupaka na 

praktičnom primjeru – III. dio. 

12. 

Predavanja 
Pokazatelji analize na temelju izvještaja o 

novčanom toku 

Vježbe 
Pokazatelji analize na temelju izvještaja o 

novčanom toku – praktični primjeri 

13. 

Predavanja 
Povezanost financijskih i nefinancijskih pokazatelja. 

Metode ocjene boniteta poslovanja. 

Vježbe BON 1, BON 2, BONPLUS 

14. Predavanja 
Pokazatelji financijske analize – sustavi 



pokazatelja. 

Vježbe 
Sustavi pokazatelja i sintetski pokazatelji – praktični 

primjeri. 

15. 

Predavanja Priprema za II. kolokvij 

Vježbe II. kolokvij 

 

Vrste izvođenja 
nastave: 

 predavanja 

☐ seminari i radionice   

 vježbe   

☐ on line u cijelosti 

 mješovito e-učenje 

☐ terenska nastava 

☐ samostalni  zadaci   

☐ multimedija  

☐ laboratorij 

☐ mentorski rad 

☐  (ostalo upisati)   

Obveze studenata 
Pohađanje nastave, sudjelovanje u raspravama i analizama studija slučaja, 

polaganje ispita. 

Praćenje rada 
studenata (upisati 
udio u ECTS 
bodovima za svaku 
aktivnost tako da 
ukupni broj ECTS 
bodova odgovara 
bodovnoj vrijednosti 
predmeta): 

Pohađanje 
nastave 

1 
Istraživ
anje 

      Praktični rad       

Eksperimentalni 
rad 

      Referat       
Auditorne 
vježbe  

1 

Esej       
Semina
rski rad 

      
Samostalno 
učenje  

1 

Kolokviji 1,5 
Usmeni 
ispit 

      
Pripreme za 

vježbe  
1 

Pismeni ispit 

1,5 (ukoliko ispit 

nije položen 

preko kolokvija) 

Projekt       Konzultacije 0,5 

Ocjenjivanje i 
vrjednovanje rada 
studenata tijekom 
nastave i na 
završnom ispitu 

 

 

KONTINUIRANA PROCJENA 

Pokazatelji kontinuirane provjere 
Uspješnost 

Ai (%) 

Udjel u ocjeni 

ki (%) 

Nazočnost i aktivnost na nastavi (pred. + vježbe) 50 - 100 
Uvjet 

pristupanja  

Prvi kolokvij 50-100 50 

Drugi kolokvij 50-100 50  



Konačna ocjena na završnom ispitu za studente koji su pozitivno riješili oba 

kolokvija i zadovoljili kriterij nazočnosti na nastavi: 

 215,0(%) AAOcjena   

 uspjeh na prvom kolokviju: A1 = 0,5 

 uspjeh na drugom kolokviju: A2 = 0,5 

 
 

ZAVRŠNA PROCJENA 

Pokazatelji provjere - završni ispit 

(prvi i drugi ispitni termin) 

Uspješnost 

Ai (%) 

Udjel u ocjeni 

ki (%) 

Praktični ispit (pisani) 50 - 100 100 

Nazočnost i aktivnost na nastavi (pred. + vježbe) 50 - 100 
Uvjet 

pristupanja 

Pokazatelji provjere - popravni ispit 

(treći i četvrti ispitni termin) 

Uspješnost 

Ai (%) 

Udjel u ocjeni 

ki (%) 

Praktični ispit (pisani) 50 - 100 100 

Nazočnost i aktivnost na nastavi (pred. + vježbe) 50 - 100 
Uvjet 

pristupanja 

ODNOS POLUČENOG USPJEHA I PRIPADNE OCJENE 

Postotak Kriterij Ocjena 

od 50% do 61% zadovoljava minimalne kriterije dovoljan (2) 

od 62% do 74% 
prosječan uspjeh s primjetnim 

nedostatcima 
dobar (3) 

od 75% do 87% 
iznadprosječan uspjeh s ponekom 

greškom 

vrlo dobar 

(4) 

 od 88% do 100% izniman uspjeh izvrstan (5) 

Obvezna literatura 
(dostupna u 
knjižnici i putem 
ostalih medija) 

Naslov 

Broj 

primjeraka 

u knjižnici 

Dostupnost 

putem ostalih 

medija 

Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S., Žager, L., 

Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, 

2008. 

1 

1 (SVKST) 

      

Nastavni materijali u obliku PowerPoint prezentacija       Moodle 

   

Dopunska literatura  
 

Bešvir, B., Kako čitati i analizirati financijske izvještaje, RRiF  Plus, Zagreb, 2008.  
Vujević, I., Financijska analiza, Ekonomski fakultet Split, Split, 2005.  
Tintor, J., Poslovna analiza, Masmedia, Zagreb, 2009. 
Orsag, S., i dr., Priručnik za polaganje ispita za obavljanje poslova investicijskog 

savjetnika, Hrvatska udruga financijskih analitičara, Zagreb, 2002. 

Načini praćenja 
kvalitete koji 
osiguravaju 
stjecanje utvrđenih 
ishoda učenja 

 Evidencija pohađanja nastave i uspješnosti izvršenja ostalih obveza studenata 
(nastavnik). 

 Ažuriranje detaljnih izvedbenih planova nastave - DIP (nastavnik). 

 Nadzor izvođenja nastave (zamjenik pročelnika Odjela za nastavu, pročelnici 
odsjeka). 

 Kontinuirana provjera kvalitete svih parametara nastavnog procesa u skladu s 
Akcijskim planovima (pomoćnik pročelnika Odjela za kvalitetu). 

 Semestralno provođenje studentske ankete sukladno „Pravilniku o postupku 
studentskog vrednovanja nastavnog rada na sveučilištu u Splitu“ (UNIST, Centar 



za unaprjeđenje kvalitete) 

Ostalo (prema 
mišljenju 
predlagatelja) 

      

 


