Студијски програм:
Пословна економија и предузетништво (180 ЕСПБ); Финансије банкарство и осигурање (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: ОСНОВИ ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА
Наставник: Кастратовић Едита
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан VI семестар; Одслушана настава и успешно реализоване предиспитне активности
Циљ предмета: Упознавање студената са теоријским и практичним знањима и вештинама у области
финансијског менаџмента, како би се студенти припремили за радно место у будућности које захтева добро
познавање основних знања и вештина финансијског менаџмента и разумевање управљања финансијама.
Исход предмета:
Након положеног испита студент располаже са теоријским, практичним и апликативним знањима и
вештинама које су неопходне у процесу доношења финансијских одлука (аналитички начин размишљања) и
какав утицај те одлуке имају на стварање вредности, пословне резултате, раст и развој организације.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Задаци и циљеви финансијског менаџмента, функције финансијског менаџмента;
основна начела и правила финансирања, финансијски маркетинг; финансијско пословање привредног
друштва, краткорочна и дугорочна финансијска равнотежа, финансијска улагања; капитал привредног
друштва; структура и промене структуре капитала, цена капитала, финансијски левериџ; инструменти дуга,
хартије од вредности; новац и временска вредност новца, финансијско планирање, управљање и финансијско
извештавање и менаџмент контрола.
Практична настава: Вежбе и студијска истраживања. Вежбе-израчунавање износа садашње вредности
приноса по доспећу једноставног зајма, зајма са фиксном каматом, цене обвезница, текућег приноса на
обвезнице, приноса на дисконтној основи, реалне и номиналне камате, стопе повраћаја на обвезнице, стопе
капиталног добитка, колико је трајање порфеља, трајање каматног ризика, дисконтовање, обрачун приноса
по доспећу, улагања у дугорочне обвезнице, повраћај улагања, приход од обичних акција, цена обичних
акција у односу на зараду, Дупонт систем показатеља. Евалуација реализоване наставе и анализа њених
резултата.
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Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Број часова активне наставе
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 показне, за представљање реализованих практичних примера; и (3) као,
рачунске за израчунавање потребних финансијских вредности;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 50
Завршни испит
Поена 50
активност у току предавања
20
усмени испит
50
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

26

