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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): Чупић, Ж, Милан  

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: Савладавањем програма предмета студенти ће стећи теоријска знања и практичне 

вештине у домену дугорочног и краткрочног управљања финансијама предузећа. Студенти ће стећи 

теоријска знања неопходна за разумевање суштине управљања финансијама предузећа и 

импликација управљачких одлука из домена инвестирања, финансирања и расподеле ефеката 

активности на вредност предузећа. Стећи ће, такође, практичне вештине за процену ризика 

појединачног улагања и портфолија улагања, процену вредности предузећа и хартија од вредности, 

анализу инвестиционих пројеката, процену цене капитала, краткорочно финансијско управљање, 

креирање структуре капитала и прибављање извора финансирања.  

Исход предмета  

Савладавањем програма предмета, студенти ће бити оспособљени да: 

 разумеју утицај економског и финансијског окружења на активности предузећа; 

 активно управљају алтернативним изворима финансирања; 

 примене савремене технике управљања капиталним улагањима и обртном имовином и 

 процене утицај пословних, финансијских и инвестиционих одлука на вредност предузећа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основе финансијског управљања; Временска вредност новца; Ризик и принос; 

Теорија процењивања и вредност хартија од вредности; Финансијско управљање капиталним 

улагањима; Цена капитала; Краткорочно финансијско управљање; Стратешке финансијске одлуке 

предузећа; Облици емисије хартија о вредности; Дивидендна политика и откупи акција; Лизинг; 

Специфични проблеми финансијског одлучивања.  

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

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 на часу  писмени испит  

Колоквијуми 50 усмени испит или тест 50 

  ..........  
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