Студијски програм : Финансије, рачуноводство и банкарство, Менаџмент бизниса и логистике, Пословна
информатика и е-бизнис, Туризам и угоститељство.
Назив предмета: Финансијски менаџмент
Наставник: др Тихомир В. Тасић проф.
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање и усавршавање знања студената из области начела финансијске политике, њених
правила, финансијске анализе и текућег финансијског планирања, финансијског управљања обртним
средствима, финансијског планирања и оцене ефикасности инвестиција, процене вредности капитала и
имовине и пројектовања новчаних токова.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: изврши процену различитих извора
дугорочног финансирања; развије алтернативне политике структуре капитала; процени однос између
ризика и приноса; процени опсег у коме се може кретати цена акција компаније; доноси стратешких
одлука; управља обртним капиталом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Финансијска политика; Плански биланс успеха и плански биланс стања; Планирање дугорочних улагања и
финансијска оцена ефиаксности улагања; Управљање основним средствима; Управљање сопственим
капиталом, дугорочно позајмљеним капиталом и дугорочним резервисањем; Управљање краткорочним
финансијским обавезама; Управљање готовином; Управљање расподелом нето добитка; Анализа
остварења финансијског резултата и имовинског положаја предузећа; Процена вредности предузећа.
Практична настава
Правила финансирања, ликвидност и мерење ликвидности; Девизно тржиште; Самофинансирање;
Специфични облици финансирања; Појам и врсте ризика и дејства левериџа, Управљање дугорочним
пласманима;Управљање залихама;Управљање потраживањима од купца; Управљање обавезама из
комерцијалних односа; Методе управљања готовином; Мере за успешно пословање предузећа после
санације; Циљеви и разлози процењивања предузећа ; Метод нето садашње вредности; Тржишни и
ликвидациони метод.
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Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
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