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Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-015 
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Обавезни V 8 

Наставник Др Нермина Побрић, ванредни професор 

Сарадник - 

Фонд часова/наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 3 0 75 h 60 h 0 1,25 1,33 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
105 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
135 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско, семестрално)   
105 h + 135 h = 240 h 

Исходи учења 

Студенти који добро савладају предмет биће способни да: 
1. самостално врше финансијску анализу, прате и планирају новчане токове предузећа; 
2. схвате могућности побољшања у домену управљања обртним средствима; 
3. примијене методе оцјене ефективности инвестиционих пројеката; 
4. разумију улогу финансијског тржишта и вредновање финансијских инструмената на 

финансијском тржишту, познају могућности обезбјеђивања средстава на финансијском тржишту и 
анализирају утицај структуре и цијене капитала и дивидендне политике на вриједност предузећа 

Условљеност 
Нема условљености, али су потребна основна предзнања из Финансијског рачуноводства и 
Финансијске математике 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета и начином рада и оцјењивња. Уводна разматрања 
(Пословне финансије и друге научне дисциплине, Власничка теорија пословне фирме, Теорија 
ентитета пословне фирме), Основни показатељи финансијске анализе 
2. Пословни и финансијски ризик и дејство левериџа 
3. Извјештаји о новчаним токовима (директни и индиректни метод за састављање извјештаја) 
4.  Планирање новчаних токова (динамички и билансни метод за планирање новчаних токова) 
5. Први колоквијум  
6. Методе финансирања обртних средстава, Управљање готовином, Оптимални однос готовине и 
краткорочних хартија од вриједности 
7. Управљање потраживањима од купаца, Управљање залихама 
8. Основни елементи плана капиталних улагања 
9. Нето садашња вриједност, Интерна стопа приноса,  Конфликт између нето садашње вриједности 
и интерне стопе приноса, Инвестиционо одлучивање у условима неједнаког економског вијека 
пројекта, рационирања капитала и инфлације, Период повраћаја, Рачуноводствена стопа приноса  
10. Други колоквијум 
11. Обвезнице, Преференцијалне акције, Обичне акције,  
12. Краткорочни извори финансирања, Цијена појединачних извора финансирања, Просјечна 
цијена капитала 
13. Међузависност приноса и ризика на улагање у хартије од вриједности, Додата тржишна 



         

вриједност и додата економска вредност 
14. Традиционална теорија структуре капитала, Теорија структуре капитала Modigliani-ја и Miller-а, 
Остале теорије структуре капитала,  Дивидендна политика 
15. Лизинг, Конвертибилне хартије од вриједности, Варанти за куповину обичних акција  

 
Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Тодоровић, М., Иванишевић, 
М.  

Пословне финансије, Економски факултет Београд 2017.                    - 

Иванишевић, М. Пословне финансије, Економски факултет Београд. 2012.  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Gitman, L. J., Zutter, C. J., 
Principles of Managerial Finance, Pearson series in 
finance 

2014.  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/вјежбама 5 5 

активност на настави 5 5 

тест/колоквијум 60 60 

Завршни испит 

завршни испит (усмени) 30 30 

УКУПНО 100 100  

Датум овјере 29.09.2020. 


