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Табела 5.2.Спецификација предмета 

Студијски програм: Мастер академске студије  - Пословна економија и предузетништво   

Називпредмета:  Пословне финансије 

Наставник: Беслаћ С. Милан, Барјактаровић Р. Миљана 

Статуспредмета: изборни, прва година, други семестар 

Број ЕСПБ: 7  

Услов: нема 

Циљ предмета: 

Основни циљ изучавања овог предмета је усвајање знања, о начинима управљања и решавања међусобно повезаних 
проблема у вези са финансијама компанија свих облика власништва. Посебна пажња се посвећује начинима, методама и 
другим облицима, планирања, фиансирања и инвестиционог одлучивања са основним задатком да се постигне 
максимизација циљне функције сваког облика привредног друштва. Изучавањем предмета студенти ће добити одговоре: 
који обим средстава је оптималан за сваки облик привредног друштва; на који начин и којом брзином сваки облик предузећа 
треба да расте и да се развија; каква је структура капитала најпожељнија код различитих облика привредних друштава; на 
који начин предузреће планира и остварује своју финансијску и тржишну позицију; каква је успешност планирања и 
реализације новчаних токова; које начине и савремене методе прикупљања краткорочних и дугорочних новчаних средстава 
предузеће користи, као и који су начини и методе оцене исплативости одређених инвестиционих и других пројеката итд. 

Исход предмета: 

Усвојена знања о суштини и значају управљања новчаним токовима, значају пословних финансија у управљању 
компанијама свих облика,  планирању, анализи и доношењу одлука о новчаним токвима, примени одређених техника 
управљања обртним капиталом, анализи и доношењу одлука о финансирању, инвестирању, управљању имовином и одлуке 
о дивидендама. Стечена знања ће омогућити студентима да критички могу оценити поједине облике и динамику 
финансирања, да анализирају и процењују разне врсте и облике ризика пословања, да знају суштину коришћења и 
управљања и могу утврдити вредност и потенцијале разних хартија од вредности, да  знају да анализирају и тумаче и 
финансијске извештаје и да на основу њих доносе валидне одлуке у циљу обезбеђеља циљне функције предузећа, његовог 
раста и развоја. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Појам, значај и развој пословних финансија, облици привредних друштава и њихова улога у укупном привредном сиситему, 
временска димензија новца са аспекта задуживања и пласирања новчаних срестава, коришћење савремених техника и 
технологија приликом управљања обртним средствима и остваривања максимизације пословних циљева, Управљање 
краткорочним и дугорочним финансијским средствима, Управљање ризицима и приносима хартија од вредности, 
планирање, анализа и одлучивање о дугорочним дуговима и акцијским капиталом, анализа добити његова расподела и 
дивидендна политика, анализа, планирање и одлучивање о структури капитала - теорија и пракса, планирање инвестиција 
и оцена инвестиционих пројеката, лизинг ифакторинг. 

Практична настава 

Израда организационих шема за различите облике привредних друштава и утврђивањњ функција поједниних 

организационих делова, Решавање простих и сложених задатака из области укамаћивања и дисконтовања и оцењивање 
користи од позајљивања и пласираних новчаних средстава, решавање студија случаја везано за управљање токовима 

новчаних средстава уз оцену успешности, а у функцији максимизације циљне функције раличитих облика привредних 
субјеката, решавање задатака из области анализе финансијских извешатаја, утврђивање финансијског резултата, 

утврђивања нето добити и његове расподеле, решавање задатака из области политике дивиденди. 

Литература: 

 1. Тодоровић, М., Иванишевић, М. Пословне финансије, ЦИД, Економски факултет, Београд, 2018. године 

2.  Беслаћ М.,  Корпоративне финансије, Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд. 2018. године. 

3.  Sott B., Eugene F., Пословне финансије – ЦФИН, Дата Статус, 2015. године. 
4.  Marjore Corman A.,  Преговарање, Дата Статус, 2008. године 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:  45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе; Настава на предмету се изводи кроз (1) предавања, односно преношење систематских сазнања 
из литературе, и (2) практичан рад студената кроз: (а) дискусију случајева из праксе, (б) семинарске радове на задату тему и 
(ц) групне презентације пројеката од стране студентских тимова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 10 усмени испт  

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    

 
 


