
Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство, Менаџмент бизниса и логистике, Пословна 

информатика и е-бизнис. 

Назив предмета: Увод у финансије 

Наставник: др Тихомит Тасић, проф. 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Главни циљ предмета је упознавање студената са основним теоријских и систематизованим практичним 

знањима у области пословних, монетарних, јавних и међународних финансија, као и овладавање применом 

ових знања у пословању. 

Исход предмета  

Савладавањем градива предмета студенти ће бити оспособљени за темељно разумевање основних појмова 

из области финансија, разумевање процеса финанијског планирања, овладаће основним методама и 

техникама финансијске анализе, процене ризика, биће оспособљени за решавање конкретних проблема у 

пракси и за доношење релевантних пословно-финансијских одлука, као и за праћење и примену новина у 

финансирању предузећа уз непоходну употребу информационо-комуникационих технологија.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод; Финансијски извештаји и базични финансијски показатељи; Капитално буџетирање и ризик; 

Дугорочно финансирање предузећа; Краткорочно финансијско планирање и контрола; Технике финансијске 

анализе; Централна банка, пословне банке; Осигуравајућа друштва и друге финансијске институције; Увод у 

јавне финансије  

Практична настава 

Финансијска функција у предузећу и њена улога; Правила финансирања (хоризонтална и вертикална); 

Облици финансирања предузећа; Финансијско планирање и контрола; Основе финансијске оцене и 

рангирања инвестиционих пројекта; Карактеристике финансијских и девизних тржишта; Системи девизних 

курсева; Начела банкарског пословања и врсте и облици банкарских послова; Основе система животног и 

неживотног осигурања; Јавни приходи и јавни расходи;  

Литература  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

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  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит / 

практична настава 5 усмени испит 45 

колоквијум 1 30 ..........  

колоквијум 2 /   

семинар-и 15   

 


