Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Марија С. Јовановић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање напредних теоријских и практичних знања и вештина управљања финансијама у предузећу
неопходних за доношење инвестиционих и финансијских одлука. Инсистира се на истицању утицаја донетих одлука
на перформансе, вредност за акционаре и вредност предузећа.
Исход предмета
Успешним савладавањем предмета студенти ће бити оспособљени да препознају потребу дугорочне усмерености
предузећа на вредност и потребу мерења перформанси и управљања перформансама; разумеју улогу менаџера и
механизама корпоративног управљања у процесу креирања вредности; схвате везу инвестиционих и финансијских
одлука предузећа са перформансама и вредношћу.
Садржај предмета
Предузеће и окружење: Увод у финансијски менаџмент. Облици власништва и контроле над предузећем.
Финансијски систем. Порески систем. Тражња за робом и капиталом: Тражња за производима. Утицај цене на обим
продаје и приход од продаје. Предвиђање тражње. Анализа трошкова: Концепти трошкова. Амортизација основних
средстава. Врсте трошкова. Фиксни трошкови. Варијабилни трошкови. Гранични трошкови. Укупни трошкови.
Формирање цене производа. Трошкови-Обим-Профит анализа. Анализа биланса као инструмент вођења финансијске
политике предузећа Управљање обртним средствима: Компоненте обртних средстава и стратегија финансирања.
Управљање новчаним средствима. Потраживања од купаца. Залихе. Елементи финансијске математике: Релативна
каматна стопа и метод простог интереса. Конформна каматна стопа и конформни метод обрачуна. Садашња и будућа
вредност улагања. Удвостручите свој новац. Амортизација зајма са једнаким ануитетима Структура и цена капитала:
Принос на хартије од вредности. Ризик и стопа приноса. Дугорочни извори финансирања и њихова цена. Краткорочни
извори финансирнаја и њихова цена. Финансијски левериџ. Концептуални аспект структуре капитала. Политика
дивиденди.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
2
/
/
Методе извођења наставе
Предавања, презентације уз коришћење мултимедијалних алата и интернет ресурса, групно и индивидуално
решавање задатака, анализе примера из пословне праксе (студије случајева), дискусије, индивидуалне и групне
презентације студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
35
практична настава
усмени испт
35
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

