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О Д С Е К  У Ж И Ц Е  

План рада  

Назив предмета Пословне финансије 
Студијски програм/и (модул) Рачуноводство и ревизија, Туризам, Менаџмент и 

предузетништво 
Година студија 2/3 Семестар 4/6 ЕСПБ 6/7 
Статус предмета Обавезни/изборни Услов нема 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 
академско звање, 
термин консултација, 
електронска адреса 

Биљана Ђуричић 
Магистар наука пословног управљања 
-
biljana.djuricic@vpts.edu.rs

Име и презиме, 
академско звање, 
термин консултација, 
електронска адреса 

Маријана Милановић 
Мастер економиста 
-
marijana.milutinovic@vpts.edu.rs

Циљеви предмета 

Да студенти стекну знања из области прибављања и ангажовања финансијских средстава у 
предузећу ради постизања ликвидности и солвентности у свом пословању. Ова знања 
користиће рачуновође у свим облицима предузећа без обзира на делатност као и 
предузетници који се баве разним  врстама послова. 

Садржај и структура предмета 

Теоријска настава: 
Правила пословног одлучивања. Вертикална и хоризонтална правила финансирања. Облици 
финансирања. Самофинансирање и остали извори финансирања.  
Извори финансирања и цена. Краткорочни извори финансирања. Дугорочни извори 
финансирања.Сопствени извори финансирања. Позајмљени извори средстава. Цена 
капитала. 
Финансијска  анализа. Показатељи ликвидности. Показатељи активности. Показатељи  
финансијске структуре. Показатељи  рентабилности. Показатељи тржишне вредности. 
Ризик и левериџ. Извештај о токвима финансијских средстава.  
Оцена инвестиционих пројеката за улагања у капацитете. Процена сопствених средстава за 
инвестирање. Анализа квалитета позајмљених средстава за инвестирање. Финансијско 
управљање инвстицијама. 



Анализа приноса укупних средстава, сопствених средстава и  приноса позајмљених 
средстава. 
Процена вредности имовине и капитала. Методе процене капитала. Извештај о процени 
вредности. 

Практична настава: се организује на часовима вежби и то израдом задатака везаних за 
финансијску анализу, одбрана семинарских радова и дискусија о појединим темама. 
Задаци су следећи: израчунавање рацио бројева и анализа ликвидности, активности, 
финанијске структуре, рентабилности и тржишне  вредности. 
Састављање извештаја о финансијским токовима и токовима укупних пословних средстава, 
нето обртних средстава и токовима готовине. 
Израда пројеката о процени вредности  капитала. 

План и распоред извођења наставе 
Наставна 
недеља 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 
1 Уводни час 
2 Појам, правила и принципи пословних финансија  

3

Појам економско финансијке политике предузећа, принципи економске политике, 
правила финансијек политике: хоризонтална правила, вертикална правила 
финансирања 

4 Облици финансирања 

5
Заједничка улагања, кредитирање: појам, врсте кредита, каматна стопа, факторинг, 
форфетинг, лизинг, франшизинг 

6 Извори финансирања и цена капитала

7
Дугорочни извори финансирања: рочни, нерочни извори, обвезнице: појам, врсте, 
вредности 

8 Извори финансирања и цена капитала 

9
Акције: појам, врсте, вредности, финансијски показатељи, дивиденде акције, 
операције са акцијама 

10 Извори финансирања и цена капитала 

11
Краткорочни извори финансирања: добављачи, укалкулисане обавезе, 
краткорочни кредити: обезбеђени и необезбеђени 

12 Цена капитала 

13

Појам и разлике тржишта новца и тржишта капитала, функције тржишта 
капитала, финансијски посредници, појам цене капитала: цена дугорочног дуга, 
цена од емисије акција, акумулираног добитка, амортизације 

14 Финансијска анализа финансијских извештаја

15
Појам и врсте анализе, Рацио анализа: показатељи ликвидности, показатељи 
активности

Вежбе 
1 појам економско финансијске политике предузећа, виртуелна куповина акција 
2 план отплате кредита, одбрана семинарских радова 

3
израчунавање вредности обвезница и акција (номинална, књиговодствена, 
тржишна), одбрана семинарских радова 

4 увод у анализу финансијских извештаја, одбрана семинарских радова 

5
рацио анализа: показатељи ликвидности, показатељи активности, одбрана 
семинарских радова 

6
рацио анализа: показатељи активности-наставак, показатељи финансијске 
структуре, одбрана семинарских радова 



7 рацио анализа: показатељи рентабилности, одбрана семинарских радова 

8
рацио анализа: показатељи тржишне вредности, ризик и левериџ, одбрана 
семинарских радова 

9
извештаји о токовима финансијских средстава: извештај о укупним пословним 
средствима, извештај о нето обртним средствима, одбрана семинарских радова 

10
извештаји о токовима финансијских средстава: извештај о токовима готовине, 
извештај о укупним новчаним токовима, одбрана семинарских радова 

11 припрема за колоквијум: израда задатка, одбрана семинарских радова 
12 припрема за колоквијум: израда задатка, одбрана семинарских радова 
13 припрема за колоквијум: израда задатка, одбрана семинарских радова 
14 припрема за колоквијум: израда задатка, одбрана семинарских радова

15
временска вредност новца, израчунавање исплативости инвестиција статичке и 
динамичке методе, одбрана семинарских радова

Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту 

Активности у току предавања                   10 
Практична настава                                      10 
Колоквијум                                                  20 
Семинарски рад                                           10 

Писмени испит                                             50 
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