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Наста.тема НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

1
Појам, правила и принципи пословних финансија 
Појам економско финансијке политике предузећа, принципи економске политике, правила 
финансијек политике: хоризонтална правила, вертикална правила финансирања  

2
Облици финансирања
Заједничка улагања, кредитирање: појам, врсте кредита, каматна стопа, факторинг, 
форфетинг, лизинг, франшизинг 

3
Извори финансирања и цена капитала
Дугорочни извори финансирања: рочни, нерочни извори, обвезнице: појам, врсте, 
вредности 

4
Извори финансирања и цена капитала
Акције: појам, врсте, вредности, финансијски показатељи, дивиденде акције, операције са 
акцијама 

5
Извори финансирања и цена капитала
Краткорочни извори финансирања: добављачи, укалкулисане обавезе, краткорочни 
кредити: обезбеђени и необезбеђени 

6

Цена капитала
Појам и разлике тржишта новца и тржишта капитала, функције тржишта капитала, 
финансијски посредници, појам цене капитала: цена дугорочног дуга, цена од емисије 
акција, акумулираног добитка, амортизације 

7
Финансијска анализа финансијских извештаја
Појам и врсте анализе, Рацио анализа: показатељи ликвидности, показатељи активности 

8
Финансијска анализа финансијских извештаја, Рацио анализа
Показатељи финансијске структуре, показатељи рентабилности, показатељи тржишне 
вредности, показатељи ризика и левериџа 

9

Финансијска анализа финансијских извештаја, Извештаји о токовима финансијских 
средстава:
Појам и састављање извештаја: у окупним пословним средствима, токовима нето обртних 
средстава, токовима готовине и укупним новчаним токовима 

10
Управљање нето обртним средствима
Појам и значај нето обртних средстава, рентабилност и ризик, методе финансирања 
обртних средстава 

11
Управљање готовином
Трошкови у вези са готовином, вишкови готовине, модели управљања готовином: Баумолов 
и Милер-Оров модел, готовински циклус, менаџмент стратегије готовине,  

12
Управљање купцима
Кредитни стандарди и анализа, кредитни услови, наплата потраживања, 

13
Управљање залихама
Појам и врсте залиха, стварање залиха, трошкови залиха, менаџмент залиха, оптимална 
величина поруџбине, моменат пласирања поруџбине 

14
Финансијско управљање инвестицијама
Временска вредност новца, динамичке и статичке методе управљања инвестиционим 
пројектимаметоде, метод нето садашње вредности и интерне стопе приноса 

15
Финансијско управљање инсветсицијама
Метод повраћаја и рачуноводствене стопе приноса, инвестиције и ризик, инвестиционе 
одлуке у условима неизвесности и ризика 


