
 

Испитна питања из предмета Финансијски менаџмент 
 

(школска 2017/2018)* 

 
 

1. Улога финансијског менаџмента  

2. Предмет изучавања финансијског менаџмента  

3. Одлука о инвестирању и одлука о управљању имовином  

4. Одлука о финансирању  

5. Циљ предузећа  

6. Организација функције финансијског менаџмента  

7. Временска вредност новца  

8. Камата и каматна стопа  

9. Сложена камата (камата на камате)  

10. Ликвидациона вредност насупрот вредности континуираног пословања  

11. Књиговодствена вредност насупрот тржишној вредности  

12. Тржишна вредност насупрот стварној вредности хартије од вредности  

13. Дефинисање ризика и приноса  

14. Диверсификација и њен утицај на ризик портфолија  

15. Укупан ризик портфолија  

16. Системски ризик као компонента укупног ризика  

17. Несистемски ризик као компонента укупног ризика  

18. Методе процене вредности предузећа  

19. Сврха и корисници анализе финансијских извештаја  

20. Биланс стања  

21. Биланс успеха  

22. Оквир за финансијску анализу  

23. Основне врсте показатеља у финансијској анализи  

24. Односи ликвидности  

25. Односи финансијске полуге (задужености)  

26. Односи покрића  

27. Односи активности  

28. Пословни циклус и циклус готовине  

29. Односи профитабилности  

30. Дефиниције финансијских средстава  

31. Извештај о току средстава  

32. Значај извештаја о изворима и употреби средстава  

33. Амортизација у рачуноводственом смислу  

34. Амортизација у финансијском смислу  

35. Сврха извештаја о токовима готовине  

36. Токови готовине из пословних активности  



37. Токови готовине из активности инвестирања  

38. Токови готовине из активности финансирања  

39. Директна метода састављања извештаја о токовима готовине  

40. Индиректна метода састављања извештаја о токовима готовине 
41. Финансијско планирање  
42. Финансијски планови  

43. План прихода од продаје  

44. План трошкова производње и набавке  

45. Планови осталих издавања  

46. План трошкова управе и администрације  

47. План трошкова продаје  

48. План капиталних улагања  

49. Планирани биланс успеха  

50. Планирани биланс стања  

51. Значај менаџмента обртног капитала  

52. Дефинисање обртног капитала  

53. Управљање готовином и тржишним хартијама од вредности  

54. Мотиви за држање готовине  

55. Управљање потраживањима од купаца  

56. Кредитна политика  

57. Кредитни стандарди и услови кредитирања  

58. Кредитна анализа  

59. Управљање залихама  

60. Сировине и материјал  

61. Недовршена производња  

62. Готови производи  

63. Трошкови залиха  

64. Трошкови прибављања залиха  

65. Трошкови држања залиха и трошкови недостатка залиха  

66. Класификација залиха са становишта контроле и управљања  

67. Just – in – time систем управљања залихама  

68. Банкарски кредити као извори краткорочног финансирања  

69. Једнократни кредити  

70. Кредитна линија  

71. Револвинг кредит као извор краткорочног финансирања  

72. Продаја потраживања од купаца (факторинг)  

73. Форфетинг  

74. Појам и карактеристике капиталних издатака  

75. Врсте капиталних издатака  

76. Изражавање финансијских користи - традиционални приступ  

77. Изражавање финансијских користи - савремени приступ  

78. Процена токова новца инвестиционог пројекта  



79. Нето преостала (резидуална) вредност инвестиционог пројекта  

80. Економски век пројекта  

81. Методе процене и избора инвестиционих пројеката  

82. Фактори стварања вредности (приноса пројекта)  

83. Општи трошкови капитала предузећа  

84. Пословна полуга  
85. Финансијска полуга  

86. Укупна полуга  

87. Појам и функција тржишта капитала  

88. Примарно и секундарно тржиште капитала  

89. Обвезнице и њихова својства  

90. Приоритетне акције и њихова својства  

91. Обична акција и њене карактеристике  

92. Банкарски кредити као извори дугорочног финансирања  

93. Споразум о револвинг кредитима као извор дугорочног финансирања  

94. Дугорочни зајмови осигуравајућег друштва  

95. Финансирање опреме  

96. Финансирање закупом  

97. Карактеристике конвертибилних хартија од вредности  

98. Појам и карактеристике варанта  

99. Појам и мотиви реструктурирања предузећа  

100. Унапређивање продаје и економије пословања  

101. Побољшани менаџмент и учинак информације  

102. Преноси богатства и порески разлози  

103. Добици левериџом и хипотеза о охолости  

104. Стратешке аквизиције (куповине) које обухватају обичне акције  

105. Преузимање, јавне понуде и одбране  

106. Продаја и ликвидација корпорације  

107. Реструктурирање власништва – приватизација  

108. Санирање компаније  

109. Добровољно поравнање  

110. Правни поступци и ликвидација компаније  

111. Реорганизација компаније  

112. Договорено поравнање  
 
 

*Напомена: Испитна питања за студенте са студијских прогама (Финансије и банкарство, 

Менаџмент у бизнису и Туризам и угоститељство) који су предмет слушали у школској 

2017/2018. години. 


