
10 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
15*4=60 15*2=30

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30

усмени испит 25
30
5

Нема

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

По усвајању предвиђеног програма студенти би требало да развију способност за анализу 
финансијског положаја предузећа, као и за доношење пословних одлука на основу 
финансијских информација из финансијских извештаја. Студенти би требало да стекну 
способност ширег и дубљег изучавања ове дисциплине и даљег изучавања сродних 
дисциплина на овом или вишим нивоима студија.

Вежбе - Квантитативни примери и израчунавања: нето садашње вредности, интерне стопе 
приноса, цене акција и обвезница, ризика инвестиције, оптималне финансијске структуре, рацио 
анализа; Анализа случајева из праксе: Анализа финансијских извештаја домаћих предузећа, 
прибављање почетног капитала, иницијална јавна понуда, стечај.

Упознавање студената са финансијским извештајима и основама управљања финансијама и 
инвестицијама предузећа, као и овладавање студената знањем и вештинама неопходним за 
оцењивање и анализу финансијског положаја и успеха предузећа.

Садржај предмета
Прва област покрива основе финансијског рачуноводства, а њен циљ је да студенти овладају 
знањем и вештинама неопходним за оцењивање и анализу финансијског положаја и успеха 
предузећа, укључујући финансијске рацио показатеље. У другом делу дају се основе пословних 
финансија и циљ ове целине јесте овладавање студената знањем за успешно финансијско 
пословање у предузећу: временска вредност новца, одређивање вредности финансијских 
инструмената, нето садашња вредност, инвестициони критеријуми, анализа пројекта, однос 
ризик-принос, политика задуживања и дивиденди. 

Основне академске студије
Пословне финансије

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, дискусије, колоквијуми, групне и појединачне презентације, семинарски радови, 
есеји

Литература
Основи корпоративних финансија - Брили, Мајерс, Маркус (2007, Мате Београд)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Међународна економија и финансије 

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари


