
 

 

Студијски програм: ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Назив предмета: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 

Шифра предмета: ОН4ФМ 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Циљ предмета: Упознавање студената са начинима на које савремене компаније прикупљају 
финансијска средства, са техникама за њихово алоцирање и доношење одлука у области финансија, и у 

вези са тим, њиховом оспособљавању да у каснијој каријери доприносе креирању нове вредности за 

власнике; упознавање са приступима у доношењу одлука у финансијским организацијама и 

компанијама, и то у вези са инвестирањем, финансирањем и управљањем имовином (активом); 

овладавање знањима, методама и техникама, као и специфичним вештинама које су у динамичном 

пословном амбијенту од критичног значаја приликом доношења многих пословних, посебно 

финансијских одлука. 
Исход предмета:  Након савладавања предмета, студенти ће разумети улогу и место финансијског 

менаџмента у савременим предузећима; биће у стању да идентификују основне проблеме у управљању 

финансијским средствима, да разумеју и квантификују временску димензију новца, да овладају 

техникама одређивања вредности хартија од вредности; такође биће у стању да анализирају основне 

финансијске извештаје и на основу тога да, самостално и у оквиру тиму, доносе закључке и одлуке, да 

их на одговарајући начин презентује и затим на компетентан начин, уз коришћење стручне 

аргументације, заступају. Студенти ће бити оспособљени да самостално расуђују о основним 

принципима финансијског менаџмента и да припремају одговарајуће одлуке на оперативном и 

тактичком нивоу. 

 

Садржај предмета:  

• Улога и циљеви финансијског менаџмента 

• Пословно, пореско и финансијско окружење 

• Временеска димензија новца 

• Анализа финансијских извештаја 

• Анализа рациа ликвидности, солвентности и профитабилности 

• Анализа средстава, анализа готовинског тока 

• Финансијско планирање 

• Анализа управљања обртним капиталом, коефицијенти обрта 

• Краткорочно финансирање 

• Технике капиталног буџетирања 

• Оперативни и финансијски левериџ 

• Анализа структуре капитала 

• Политика дивиденди 
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Методе извођења наставе 
Еx цатедра; интерактивни метод; анализа случајева из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и 50   

семинар-и 10   

 

 

 


