
Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство 

Назив предмета: Управљање породичним бизнисом 

Наставник: др Стојановић Р. Жика, проф. 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Упознавање са карактеристикама, предностима и недостацима породичног и малог бизниса, факторима из 

окружења који утичу на породични и мали бизнис, претпоставкама за започињање сопственог бизниса и 

примену менаџмент функције за успешно обављање пословних активности. 

Исход предмета  

Оспособљеност за примену кључних знања за успешно вођење и покретање породичног бизниса, да се 

препознају и реализују предузетничке идеје, да се демонстрирају практична знања непоходна за вођење 

сопственог бизниса 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Породица и њена улога у друштвено-економском окружењу. Билансирање породичних финансија. 

Дефинисање породичног предузетништва. Породица као заједница инвеститора и планирање породичних 

инвестиција. Породични посао, могућност развоја породичног предузетништва и одлука о отпочињању и 

престанку породичног посла. Методологија пословних банака у анализи кредитних СББ захтева. Кредити и 

алтернативни извори финансирања породичног посла. Породично предузетништво у ЕУ. Рурално 

предузетништво и предузетништво од куће. Стратегије породичних фирми. Правна регулатива и облици 

организације породичног бизниса. Одлике менаџмента у породичном бизнису. Планирање и организовање 

породичног бизниса. Валоризација резултата породичног бизниса. Извори финансирања  породичних 

послова. Механизам институција за подршку развоја МСП. Примери успешног породичног пословања. 

Практична настава 

Дефинисање и методологија изучавања међузависности породице и пословања. Значај породичног 

пословања. Породица и бизнис у економији и друштву: рационални економски агент. Јавна и приватна 

сфера економског и друштвеног живота: тржиште, држава и домаћинство. Породично пословање и 

друштвено-историјско наслеђе, глобализација, транзиција и родност у Србији. Дефинисање и динамика 

породичних предузећа. Предности и недостаци породичних предузећа.  Избор организационе форме, студије 

случајева и процедура анализе породичног предузећа. Интеграција чланова породице у бизнис. 

Финансирање и планирање токова готовине. Пореско планирање и награђивање власника. Мотивација 

запослених ван круга породице. Стратегије наслеђа. Ризик и осигурање. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, студије случајева, писани радови, решавање практичних задатака, менторски рад, 

индивидуални рад, примена метода искуственог учења и интердисциплинарног приступа. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 45 

практична настава 5 усмени испит / 

колоквијум 1 30 .............  

колоквијум 2 /   

семинар-и 15   

 


