
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Економија 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија Основне академске студије / Први ниво 

Назив предмета Корпоративне финансије 

Наставник (за предавања) Андријашевић Ч. Маја 

Наставник/сарадник (за вежбе) Пашић Д. Весна 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Број ЕСПБ  10 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 

Услов неусловљен 

Циљ 
предмета 

Стицање теоријско-аналитичких али и практично примењивих знања из области 
корпоративних финансија и упознавање са алатима за доношење финансијских одлука у 
циљу креирања додате вредности 

Исход 
предмета 

Оспособљеност да се применом основних принципа финансирања планирају, 
анализирају, оцењују и контролишу финансијски токови и доносе инвестиционе и 
финансијске одлуке које ће максимизирати тржишну вредност компаније 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01:Увод у корпоративне финансије, П-02:Финансијска функција, П-03:Финансијска 
политика, П-04:Финансијско планирање,П-05:Бизнис план, П-06:Управљање обртним 
средствима, П-07:Управљање залихама, П-08:Инвестициона улагања, П-09:Портфолио 
инвестирање, П-10:Краткорочни извори финансирања, П-11:Дугорочни извори 
финансирања, П-12:Цена капитала, П-13:Политика добити, П-14:Дивидендна политика П-
15;,Финансијско реструктуирање. 

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

В-01Појам и дефинисање корпоративних финансија:, В-02:Организација и циљеви 
финансијске функције, В-03:Појам, циљеви, фактори и начела финансијске политике, В-
04:Врсте, начела и методологија израде планова, В-05:Сводно финансијско планирање, 
В-06:Управљање готовином и потраживањима, В-07:Одлуке о залихама, В-
08:Традиционалне и динамичке оцене инвестиционих улагања, В-09:Принос и ризик 
улагања у хартије од вредности,В-10: Теорије структуре капитала,В-11:Извори 
финансирања, В-12:Цене извора финансирања, В-13:Планирање добити, В-14:Политика 
дивиденди, В-15:Реструктуирање, мерџер и аквизиција. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3     

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања; интерактивни-групни методи савладавања нове материје; дискусије; 
самосталан истраживачки рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 60 

колоквијуми 30    

семинари     
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