
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАСТЕР РАДА 
 
 
I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  
1. Датум и орган који је именовао Комисију  

24.7.2020. Веће Департмана за математику и информатику Природно-математичког 
факултета Универзитета у Новом Саду 

2. Састав Комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 
научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 
установе у којој је члан комисије запослен: 
1. др Наташа Крејић, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом 
Саду – председник  
2. др Наташа Спахић, ванредни професор Природно-математичког факултета у 
Новом Саду - ментор  
3. др Сања Рапајић, редовни професор, Природно-математички факултет у Новом 
Саду– члан 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
1. Име, име једног родитеља, презиме:  

Марина, Павле, Чрјепок 
2. Датум рођења, општина, република:  

28.03.1992, Нови Сад, Србија 
3. Година уписа на дипломске академске студије, смер/усмерење: 

2017. мастер академске , примењена математика – математика финансија 
III НАСЛОВ МАСТЕР РАДА 

Биланс стања као извор информација за идентификацију финансијског ризика 
IV ПРЕГЛЕД МАСТЕР РАДА 

 

Рад у целини има 62 стране. Састоји се од Увода, 5 поглавља и Закључка. У раду су 
приказане 4 табеле, 12 слика, 2 прилога, као и  списак литературе и биографија 
кандидата.  

Поглавља мастер рада: Увод, 1.Финансијски ризик – појам и врсте, 2. Процес 
управљања финансијским ризицима, 3. Финансијска анализа – појам, предмет, 
циљеви и врсте, 4. Процена финансијског ризика на основу информација из биланса 
стања, 5. Пример процене финансијског ризика и Закључак.  

Мастер радом је представљена идентификација финансијског ризика односно његових 
компоненети: ризка структуре капитала, ризика ликвидности и ризика солвентности. На 
основу информација из биланса стања двадесет привредих друштава за период од пет 
година (2016-2020.) добијени су збирни подаци, који су коришћени за израчунавање 
одређених показатеља поменутих ризика. 

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА МАСТЕР РАДА 
Уводни део мастер рада даје кратак осврт на истраживање.  
Прва три поглавља мастер рада нас упознају са финансијским ризицима привредних 
друштава, објашњавају процес управљања њима и представљају нам инструменте 



финансијске анализе, са истакнутим стандардима рацио анализе и идентификацијом 
критеријума анализе који се могу користити поред употребљеног критеријума у 
самом мастер раду .  
Четврто поглавље мастер рада је посвећено прегледу анализа које се даље 
примењују у истраживању. Ово поглавље представља теоретску базу практичног 
дела мастер рада. 
Пето поглавље представља истраживачки део овог рада и подразумева примену 
описаних анализа из четвртог поглавља на реалне податке прикупљене из јавно 
обелодањених биланса стања двадесет привредних друштава која послују на 
територији Републике Србије. Привредна друштва су подељена у две групе, са 
аспекта успешности пословања. Подела је извршена према јавно обелодањеним 
листама „Сто нај….привредних друштава у Републици Србији у 2018. години“ 
рангираних према нето добитку односно нето губитку. Сва одабрана предузећа 
спадају у групу великих предузећа према тада важећем Закону о рачуноводству. 
Поред спроведене анализе ово поглавље истиче и све уочене проблеме и ограничења 
са којим се кандидат сусрео приликом истраживања.   
Закључна разматрања су сажета на самом крају мастер рада.  

VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
Истраживање је показало да сва анализирана предузећа без обзира на нето добит или 
губитак нису презадужена, али да имају проблем рентабилности, проблем текуће 
ликвидности и генерално висок ризик ликвидности, док солвентност није упитна. Веома 
мала одступања у резултатима анализа у односу на посматрану групу предузећа дају 
адекватне али не довољне информације на основу којих се може потврдити узрок губитка 
тј. лошег пословања, те је закључено и представљено на који начин би се могле 
побољшати изведене анализе како би детаљи били доступнији кориснику.  
VII КОНАЧНА ОЦЕНА МАСТЕР РАДА 

Мастер рад је у потпуности урађен у складу са одобреном темом. Планирана структура 
мастер рада која је наведени у пријави је детаљно обрађена и приказана. Рад је 
прегледно и добро написан са резултатима добијеним кроз реалну примену 
VIII ПРЕДЛОГ 

Имајући у виду све претходно речено, Комисија предлаже да се прихвати мастер рад 

 „Биланс стања као извор информација за идентификацију финансијског 
ризика “ , 

а кандидату Марини Чрјепок одобри одбрана 

 

Нови Сад, 1.12.2021. ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
  
 
 ____________________________________ 
 Проф.др Наташа Крејић, председник 
  
 
 ____________________________________ 
 Проф.др Наташа Спахић, ментор 
  
 
 ____________________________________ 
 Проф.др Сања Рапајић, члан 


