УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Економски факултет - Ђуре Пуцара Старог 3, 34000 Крагујевац - Централа 034 303 500, Служба за наставна и
студентска питања 034 303 597, Fax: 034 303 516, Е- mail: ekfak@kg.ac.rs, web: www.ekfak.kg.ac.rs

ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
СТАНЧИЋ, П. (2006) САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА ПРЕДУЗЕЋА, ЕКОНОМСКИ
ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ.
ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА (50 ПИТАЊА):
1.

Којим се кључним питањима бави савремено управљање финансијама предузећа?

2.

Које су карактеристике правог циља финансијског управљања?

3.

Објасните методолошке проблеме код примене добитка при рангирању алтернатива
улагања.

4.

Који фактори детерминишу вредност предузећа?

5.

Објасните концепте информационе асиметрије, моралног хазарда и агенцијског проблема.

6.

Објасните принцип инкременталне користи.

7.

Графички представите и објасните међузависност ризика и приноса.

8.

Како диверсификација утиче на ризик укупног улагања?

9.

Објасните концепте ефикасности тржишта, закона једне цене и процеса арбитраже.

10. Шта је концепт временске вредности новца и како се утврђују будућа и садашња вредност
новца?
11. Шта је ануитетски новчани ток и како се утврђују садашња и будућа вредност ануитетског
новчаног тока?
12. Дефинишите ризик и објасните поступак процене очекиваног приноса.
13. Објасните систематски и несистематски ризик и утицај степена диверсификације на њихову
висину.
14. Како се дефинише и израчунава тржишна вредност обвезница?
15. Како се дефинише и израчунава тржишна вредност обичних акција?

16. Како се дефинише и израчунава тржишна вредност преференцијалних акција?
17. Како се класификују инвестициони пројекти према вези са осталим инвестиционим
пројектима?
18. Наведите основне елементе пројекције токова готовине типичног инвестиционог пројекта.
19. Како се израчунава нето садашња вредност и како се рангирају инвестициони пројекти
коришћењем овог инвестиционог рачуна?
20. Како се израчунава интерна стопа приноса и како се рангирају инвестициони пројекти
коришћењем овог инвестиционог рачуна?
21. Како се дефинише и утврђује цена дуга?
22. Како се дефинише и утврђује цена капитала од емисије преференцијалних акција?
23. Како се дефинише и утврђује цена капитала од емисије обичних акција методом
дисконтовања очекиване дивиденде?
24. Како се дефинише и утврђује пондерисана просечна цена капитала.
25. Представите алтернативне политике улагања у обртну имовину.
26. Наведите и објасните релевантне трошкове обртне имовине.
27. Наведите и објасните кључне мотиве држања готовине.
28. Наведите и објасните релевантне трошкове готовине.
29. Како се израчунавају готовински циклус и коефицијент обрта готовине?
30. Како се у складу са Баумоловим моделом процењује оптимални ниво готовине?
31. Како се применом Милер-Оровог модела управља готовином?
32. Укратко објасните релевантне трошкове држања потраживања од купаца.
33. Шта је кредитни период и какви су очекивани ефекти његовог продужења?
34. Шта је дисконтни период и какви су очекивани ефекти његовог продужења?
35. Шта је каса сконто и какви су очекивани ефекти његовог нуђења?
36. Дефинишите кредитне стандарде.
37. Шта је 5С анализа?
38. Графички представите и објасните утицај политике наплате на висину губитака од
ненаплативих потраживања.
39. Објасните трошкове држања залиха.
40. Објасните трошкове прибављања залиха.
41. Објасните трошкове недостатка залиха.
42. Како се дефинише и графички представља оптимални ниво залиха.
43. Представите математички модел за процену економске величине поруџбине.
44. Како се утврђује оптимални момент пласирања поруџбине?
45. Које су претпоставке увођења ЈIT система контроле залиха?

46. Како се израчунавају количински и вредносно изражена преломна тачка рентабилности.
47. Графички представите и објасните хипотезу независности.
48. Графички представите и објасните хипотезу зависности.
49. Графички представите и објасните Модиљани-Милер теорију структуре капитала.
50. Графички представите и објасните утицај степена задужености на вредност предузећа у
складу са компромисном теоријом структуре капитала.

