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Услов неусловљен 

Циљ 
предмета 

Финансирање инвестиција представља основни услов опстанка, раста и развоја 
привредних субјеката у данашњим условима привређивања. С обзиром на изражену 
ограниченост капитала, већина компанија се сусреће са проблемом финансирања 
инвестиција. Последњих година, сопствени извори инвестирања су исцрпљени и 
компаније су упућене на туђе изворе финансирања који са собом носе одређене 
предности и недостатке. Велики значај у финансирању имају домаће и међународне 
финансијске институције. 

Исход 
предмета 

Упознавање са основним и комплексним модалитетима финансирања као и националним 
и међународним финансијским институцијама. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01Појам и значај инвестирања П-02 Инвестиције и друштвено-економски развој П-03 
Значај управљања пословним инвестирањем и финасирањем П-04 Одређивање циљева 
инвестирања П-05 Инвестиције у функцији раста и развоја привредних субјеката П-06 
Глобализација и растући значај мултинационалних компанија у финансирању инвестиција 
П-07 Портфолио инвестирање П-08 Извори финансирања инвестиција П-09 Структура и 
карактеристике сопствених извора финансирања П-10 Структура и карактеристике 
позајмљених извора финансирања П-11 Компаративна анализа предности и недостатака 
сопствених и туђих извора финансирања П- 12 Значај националних институција у 
финансирању инвестиција П-13 Међународни облици финансирања инвестиција П-14 
Међународне финансијске институције и финансирање инвестиција П-15 Улога 
међународних финансијких институција у финансирању инвестиција у Србији. 

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

В-01 Дефинисање, предмет и филозофија финансирања В-02 Значај инвестиција на 
развој предузећа В-03 Правилно усмеравање инвестиција и остварење максималних 
пословних резултата В-04 Улога менаџмента у формулисању циљева инвестирања В-05 
Значај инвестиција за опстанак, раст и развој привредних субјеката В-06 Улога 
мултинационалних компанија у финансирању у условима глобализације В-07 Портфолио 
инвестиције – савремене тенденције у инвестирању В-08 Унутрашњи и спољашњи извори 
финансирања инвестиција В-09 Акцијски капитал, акумулациони добитак и амортизација 
В-10 Кредитне линије, иностране донације, државни фондови за развој В-11 Упоредна 
анализа појединих унутрашњих и спољњих извора финансирања В-12 Агенција за 
промоцију инвестиција и извоза, Агенција за развој малих и средњих предузећа В-13 
Стране директне инвестиције,заједничка улагања, лизинг, франшизинг, концесије В-14 
ММФ, Међународна инвестициона банка, Европска инвестициона банка, Европска банка 
за обнову и развој, Светска банка, Мултилатерална агенција за гарантовање инвестиција 
В-15 Преглед значајнијих међународних финансијских институција у финансирању 
инвестиција. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 2     

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 

60 

практична настава 5 усмени испит  

колоквијуми 30    

семинари     
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