
Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство 

Назив предмета: Пoсловно планирање 

Наставник: мр Јовица М. Цветковић, предавач. 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Стицање теоријских и практичних знања, способности и вештина у области стратегијског, тактичког и 

оперативног планирања и политике предузећа, оспособљавање за успешно решавање проблема у пословној 

пракси предузећа, интерних и екстерних ограничења на тржишту и будућег развоја; сагледавање концепта 

интегралног планирања у предузећу. 

Исход предмета  

Оспособљеност за израду стратешких, тактичких и оперативних планова и вођење стратешке и текуће 

политике у предузећу, овладавање инструментима и техникама планирања и политике предузећа, 

способност идентификовања фактора пословања предузећа и тржишног окружења, разумевање основа 

израде бизнис плана предузећа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Планирање – прва фаза менаџмента. Повезаност планирања и политике предузећа. Eлементи, принципи 

инструменти и технике планирања и политике предузећа. Фактори пословања и раста предузећа. 

Стратегијски и тактички приступ планирању и политици материјала; Радне снаге и средстава за рад. 

Планирање и политика производње; Маркетинга и финансија. Планирање и политика инвестиција у 

предузећу и научно-истраживачког рада. Контрола извршења планова у предузећу. 

Практична настава 

Израда планова елемената и фаза процеса репродукције. Обучавање за израду бизнис плана предузећа. 

Анализа примене теоријских решења у пракси предузећа. Савладавање техника прогнозирања промена у 

екстерним и интерним факторима пословања у дужем и кратком року. Овладавање техникама финансијског 

планирања и политике. 
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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, 

индвидуални рад, примена метода искуственог учења и интердисциплинарног приступа, вежбе 

иновативности и креативности 

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   

 


