
Студијски програм: Економија и пословно управљање и Пословна информатика 

Назив предмета: Пословне финансије 

Наставник/наставници: Милан Чупић 

Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулу 

Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, изборни на модулима Међународна економија и 

пословање, Менаџмент, Маркетинг и Финансије, банкарство и осигурање; изборни на студијском програму 

Пословна информатика 

Број ЕСПБ: 7 

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 финансијских перформанси предузећа, планирање потребних 

улагања, компоновање жељене структуре финансирања, мерење и контролу изложености девизном и 

каматном ризику и избор финансијских стандарда за мерење ефективности појединих алтернатива са 

аспекта достизања циљева предузећа у контексту конкретног пословног окружења. 

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 

Увод у управљање финансијама предузећа; Финансијска анализа и текуће финансијско планирање; 

Финансијско управљање обртним средствима; Финансијска оцена инвестиционих пројеката; Буџетирање 

капитала у условима ризика и неизвесности; Финансијско тржиште и извори финансирања предузећа; 

Теорија процењивања; Теорије структуре капитала. 

 

Практична настава  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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3. Материјали за наставу доступни на линку http://moodle.ekfak.kg.ac.rs/course/view.php?id=94    
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припреми. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 9 писмени испит  

практична настава  усмени испит (тест) 51 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    
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