
1 
 

Студијски програм/студијски програми: Економија, Пословна економија и менаџмент 
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво 
Назив предмета: Пословне финансије 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Станчић Ж. Предраг 
Статус предмета: Обавезан на модулима Финансије, берзе и банкарство (студијски програм 
Економија), Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Маркетинг и Туризам и хотелијерство 
(студијски програм Пословна економија и менаџмент); изборни на модулу Општа економија 
(студијски програм Економија) и изборни на модулу Менаџмент (студијски програм Пословна 
економија и менаџмент). 
Број ЕСПБ: 7 (седам) 
Услов: / 
Циљ предмета: Преношење студентима неопходних теоријских знања за разумевање суштине 
управљања финансијама и импликација управљачких одлука из домена инвестирања, финансирања 
и расподеле ефеката активности на вредност предузећа. Доношење одлука из домена пословних 
финансија, поред неопходних теоријских знања, подразумева и овладавање вештинама у примени 
одговарајућих аналитичких и квантитативних техника у процесу финансијског управљања. Тиме се 
ствара основа за прецизну евалуацију финансијских перформанси предузећа, планирање потребних 
улагања, компоновање жељене структуре финансирања и избор финансијских стандарда за мерење 
и рангирање ефективности појединих алтернатива са аспекта достизања циљева предузећа 
(вредности) у контексту конкретног пословног окружења  
Исход предмета  
Способност за: 
• разумевање базичних аксиома финансијског управљања 
• самосталну евалуацију финансијских перформанси предузећа; 
• оцену, планирање и контролу финансијских токова предузећа; 
• разумевање функционисања и улоге финансијског тржишта у обезбеђењу потребног капитала и 

вредновање хартија од вредности 
• избор адекватних извора финансирања и прорачун просечне цене капитала, 
• финансијску оцену и рангирање ефективности алтернатива капиталних улагања 
• финансијско управљање обртном имовином предузећа 
• разумевање утицаја одлука из домена структуре капитала и дивидендне политике на вредност 

предузећа. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Увод у управљање финансијама предузећа; Финансијска анализа и текуће 
финансијско планирање; Финансијско управљање обртним средствима; Финансијска оцена 
инвестиционих улагања; Буџетирање капитала у условима ризика и неизвесности; Финансијско 
тржиште и извори финансирања предузећа; Теорије структуре капитала; Корпоративно 
преструктурирање и тржиште корпоративне контроле 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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Број часова  активне наставе 
Предавања:3 Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Излагање професора, Студије случаја, Дискусија, Анализа актуелних кретања на тржишту капитала 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
Активност у току предавања 2 писмени испит  
Семинарски рад 3 усмени испит 55 
колоквијум-и 40 ..........  
 
 




