Студијски програм: Пословна економија и менаџмент (модул Mенаџмент у бизнису, модул
Управљање финансијама и ризиком)
Назив предмета: Инвестициони менаџмент
Наставник: др Радовановић Д. Предраг, проф.
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ изучавања предмета је омогућити студентима да овладају основним појмовима и
категоријама из области инвестиција и менаџмента инвестиција, те да стечена знања користе у
пракси и утврђивању економске ефективности и финансијске прихватљивости инвестиција и
упознају процедуре и методе управљања инвестиционим пројектима у предузећима.
Исход предмета
Након положеног испита студенти ће знати да објасне шта су то инвестиције, како се врши
њихово вредновање и доношење одлуке о инвестирању. Менаџмент инвестиција подразумева
познавање различитих аспеката инвестиција у приватне и јавне компаније, инвестиција у реалну
имовину али и у хартије од вриједности. Након положеног испита студенти би требали овладати
основним елементима менаџмента инвестиција.
Садржај предмета
Теоријска настава
Историја и развој инвестиционог менаџмента; Анализа капацитета у инвестиционом програму;
Методе и њихова примена при оцени и управљању инвестиционим пројектима; Методе и модели
оцене инвестиционих улагања; Рачуноводствени стандард оцене инвестиционих пројекта;
Процена резидуалне вредности инвестиције и управљање пројектима; Финансирање инвестиција.
Практична настава
Анализа тржишта приликом израде инвестиционог програма; Основни принципи вредновања
инвестиција; Greenfield инвестиције; Инвестиције у компаније са негативном зарадом;
Инвестиције у младе и почетничке компаније; Инвестиције у приватне компаније; Аквизиције и
преузимања; Инвестиције у реалну имовину; Инвестиције у осталу имовину; Основни елементи
инвестиција у хартије од вриједности; Софтверска подршка у инвестиционом одлучивању.
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

5

усмени испит

колоквијум

30

..........

семинар-и

15

поена

45

