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Студијски програм:  Пословна економија и предузетништво (120 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Maстер академске студије, други ниво студија 

Назив предмета: ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Наставник: Радосављевић Катарина 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:7 

Услов: Уписан II семестар, одабран предмет, одслушана настава и успешно реализоване предиспитне 

обавезе 

Циљ предмета:  

Упознавање студената са теоријским и практичним знањима и вештинама у области пословних финансија.  

Исход предмета:  

Након положеног испита студент поседује теоријска, практична и апликативна знања и вештине које су 

неопходне у процесу доношења финансијских одлука (аналитички начин размишљања) и разуме какав 

утицај те одлуке имају на стварање вредности, пословне резултате, раст и развој организације.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава.  

Финансијски систем и његова структура, основна начела и правила финансирања, вредност привредног 

друштва – компаније, инвестиционе и финансијске одлуке, стварање вредности и профита, управљање 

финансијским ризицима и инструменти за управљање финансијским ризицима, финансијска анализа и 

финансијски показатељи 
 

Практична настава. 

Израчунавање кључних рацио показатеља: рацио ликвидности, обрт укупних средстава, рацио сигурности, 

стопа пословне добити, Алтманов показатељ финансијске несигурности (Z тест), извештај о токовима нето 

текућих средстава, извештај о токовима готовина, анализа преломне тачке, очекивани поврат на 

корпоративну обвезницу, вредновање деонице, анализа осетљивости прихода на промену каматне стопе.  

Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература:  

[1]. Каравидић С., Брзаковић Т., Ивковић Д.,(2014),  Пословне финансије, Висока школа за пословну 

економију и предузетништво Београд. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

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

Методе извођења наставе:  
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама 

студената у слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања;  (2) 

као  рачунске где се израчунавају рацио показатељи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 40 Завршни испит  Поена 60 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   

 


