
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Наставник/наставници: др Јелена Димитријевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: – 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за обављање послова из области финансијског управљања у предузећу и 

њихово брже укључивање у пословну праксу. 

Савладавањем наставног програма предмета, студенти ће стећи теоријска знања и практичне вештине у 

области управљања финансијама предузећа. Исто тако, циљ је да се студенти оспособе за разумевање 

суштине управљања финансијама предузећа као и импликација управљачких одлука из домена 

финансирања и инвестирања које могу имати утицаја на финансијске перформансе предузећа. 

Стећи ће и практичне вештине за процену на бази финансијске анализе, саме финансијске позиције 

предузећа и његових потреба за финансијским средствима, као и за доношење ваљаних инвестиционих 

одлука у контексту конкретног пословног окружења предузећа. 

Исход предмета  

Након усвајања и савладавања програма предмета студенти ће бити оспособљени да: 

- разумеју и решавају конкретне проблеме из области управљања финансијама у предузећу, 

- проналазе алтернативне изворе финансирања, 

- примене савремене технике управљања обртним средствима и капиталним улагањима, 

- процене принос и ризик појединих пословних и финансијских одлука у предузећу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Пословне финансије-појмовно дефинисање. 2. Основе управљања финансијама предузећа. 3. 

Финансијска анализа. 4. Планирање новчаних токова. 5. Управљање обртним средствима. 6. Токови 

готовине у предузећу. 7. Кредитна политика предузећа. 8. Управљање залихама. 9. Планирање и оцена 

ефективности капиталних улагања. 10. Извори финансирања. 11. Цена капитала. 12. Хибридни извори 

финансирања. 13. Међузависност приноса и ризика у инвестиционој анализи. 14. Изведени финансијски 

инструменти. 15. Пословно окружење и облици комбиновања предузећа. 

Практична настава 

Примена стеченог знања у решавању конкретних проблема из домена финансијског управљања 

упредузећу. Употреба знања и вештина у одлучивању. Управљање изворима капитала. Финансијска 

анализа разних модела малих и средњих предузећа. Припрема за започињање приватног бизниса и 

развијање способности за самостално обављање финансијских послова у привредној пракси. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, презентације наставних садржаја, практични радови. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит - 

практична настава 5 усмени испит 60 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


