Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: Основне академске студије – Пословна економија и предузетништво
Назив предмета: Основи финансијског менаџмента
Наставник/наставници: Шљивић С. Славољуб
Статус предмета: обавезан, друга година, четврти семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема
Циљ предмета
Овладавање основним теоријским и знањима и вештинама из области финансијског менаџмента, односно управљањем
компанијама свих облика, а посебно управљањем финансијским токовима у смислу прикупљања, инвестирања, финансирања
пословних процеса као и управљања ризицима. Стицање знања из области управљања обртним средствима, укупним
капиталом, као и обрачуну резултата пословања, утврђивању нето добити и његовом расподелом.
Исход предмета
Усвојена теоријска и практична знања и оспособљеност студента за разумевање основних категорија из области управљања
финансијским средствима и финансијским токовима, с посебном пажњом на компаније са мањем бројем власника, као и
поседовање специфичних знања везаних за доношење разних финансијских одлука, управљање капиталом, ресурсима свих
облика, као и управљањем ризиком у свим пословним процесима, као и знањима из области финансијске анализе и
управлаља приходима, расходима и добити.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, задаци и циљеви финансијског менаџмента, функције финансијског менџмента основни садржај временске димензије
новца, ризик и принос, анализа финансијских извештаја с посебним нагласком облике привредних друштава, као што су
предузетнича друштва, командитна друштва, ортачка друштва једночлана деоничка друштва или и деоничка или акционарска
друштва са малим бројем чланова, анализа новчаних токова и финансијско планирање, извори финансирања с посебним
нагласком на краткорочне изворе, управљање обртним средствима, управљање готовином у хартијама од вредности
(утрживим) управљање потраживањима, залихама репроматеријала и готових производа, управљање са нетодобити
користеће правила политике дивиденди.
Практична настава
Повезивање раније стечених знања из других области са темама из финансијског менаџмента и разјашњавање сложених
теоријских проблема из теоријске наставе, решавање хипотетичких примера из области временеске димензије новца,
анализа хипотетичких примера фианнсијских извештаја и доношење одлука на основу утврђеног стања, решавање
хипотетичких примера ненаплаћених примера и управљања дугорочним дуговима, акцијама и осталим хартијама од
вредности.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Предавања су аудиторна и интерактивна, а изводе се са мањим групама студената. Током
предавања студенти се максимално активирају у смислу да дају своје мишљења и ставове везане за теме које су на дневном
реду на предавањима. Вежбе се изводе такође у мањим групама стим да им се студенти деле по групама и који решавају
хипотетичке задатке из области управљања новчаним токовима, управљањем команијама, доношењу разних финансијских
одлука као и предвиђања ризика и њихово елеминисање или ублажавање.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
15
писмени испит
40
практична настава
15
усмени испт
колоквијуми
30
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