
 

 

Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ПРВИ НИВО 

Назив предмета ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 

Наставник (за предавања) ПРОФ. ДР СИЛВАНА ИЛИЋ  

Наставник/сарадник (за вежбе) БИЉАНА ИЛИЋ 

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ 7 
Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Обавезни 

Услов  неусловљен 

Циљ 
предмета 

Стицање потребних знања и вештина из финансијског менаџмента, управљања финансијским 
средствима предузећа, облика финансирања, финансијских тржишта и пореских облика од значаја 
за финансијске аспекте пословања предузећа. Посебна област је посвећена Пореском систему у 
Републици Србији. 

Исход 
предмета 

Разумевање теоријских и практичних проблема струке. Примена стечених знања у струци. 
Идентификација и решавање проблема. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01: Појам, предмет и метод финансијског менаџмента као научне дисциплине, П-02:Појам 
финансијског менаџмента као функције предузећа; П-03: Финансијски циљеви предузећа; П-04: 
Управљање финансијским средствима предузећа; П-05:Финансијска анализа;П-06: Финансијско-

тржишни систем;(Финансијска штедња; Финансијски инструменти; Финансијске институције; 
Финансијска тржишта);П-07:Берзе и берзански посредници;П-08: Појам финансирања предузећа; П-
09: Начела и правила финансирања; П-10: Облици краткорочног, средњерочног и дугорочног 
финанирања; П-11: Политика дивиденди, финансирање из амортизације;П-12: Финансирање из 
задржаног добитка, финансирање из резерви; П-13: Порески систем и пореска политика; П-14: 

Врсте пореза који се примењују у Републици Србији (порез на добит предузећа, ПДВ, акцизе, 
порези на имовину); П-15: Евазија пореза, off shore пословање. 

Практична 
настава 
(вежбе, 

ДОН, 
студијски 

истражива-
чки рад) 

Практична настава базира се на дискусионим групама и обради пословних примера уз праксе 
В-01: Главни и споредни финансијски циљ предузећа; В-02: Хоризонтална и вертикална правила 
финансирања; В-03: Финансијска штедња - сектор становништва, привредни сектор и државни 
сектор; В-04: Финансијски инструменти - хартије од вредности, девизе,новац и злато; В-05: 
Финансијске институције - НБС, депозитне и недепозитнефин.институције;В-06: Тржиште новца, 
капитала и девизно тржиште; В-07: Функције и активности НБС; В-08: НБС и пословне банке; В-09: 
Пословне банке и привредни субјекти; В-10: Берзе и берзанско пословање - београдска и 
новосадска берза; В-11: Водеће ветске берзе; В-12: Финансирање добављачким кредитом; В-13: 
Финансирање лизингом, франшизингом  В-14:Порези у Републици Србији, ПДВ, акцизе, доприноси; 
В-15: Облици избегавања плаћања пореза, подручја за оснивање пореских рајева 
Практична настава базира се на дискусионим групама и обради пословних примера уз праксе 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

4 4       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, презентације, тестови, семинари 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

5 
писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 60 

колоквијуми 30     

семинари      
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