ДРУГА ГОДИНА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Студијски програм: ОАС МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ
Назив предмета: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Наставник/наставници: др Владан Вучић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Упис на другу годину студија
Циљ предмета
Савладавање основа и принципа управљања финансијама. Овладавање основним финансијским појмовима и
категоријама и способност целовитог сагледавања значаја и улоге финансијског менаџера.
Исход предмета
У току извођења овог предмета, студенти ће стећи следеће способности: способност да разумеју анализе
финансијских извештаја, способност да разумеју комплексност понашања трошкова, способност разумевања
финансијске функције, система управљања финансијама у предузећу, функционисања финансијског тржишта.
Садржај предмета
Теоријска настава
I Систем управљања финансијама, (Финансијска функција у предузећу, Задаци и циљеви управљања финансијама); II
Финансијска тржишта, (Финансијска тржишта и учесници на финансијским тржиштима, Фактори и учесници на
финансијским тржиштима, Фактори развоја финансијског тржишта, Модалитети финансијског тржишта,
Инструменти и учесници финансијског тржишта, Институционално и привредно окружење и финансијско пословање
предузећа, Монетарно-кредитни систем, Банкарски систем – врсте банкарских послова, врсте кредита и врсте
банкарских услуга); III Политика инвестирања, (Политика инвестирања, Појам инвестирања, Појам пројеката,
Методи процене инвеститционих пројеката); IV Политика фиансирања и Политика дивиденди, (Политика
финансирања, Правила финансирања, Почетно финасирање, Краткорочно финансирање, Дугорочно финансирање,
Краткорочно задуживање, Дугорочно задуживање, Оптимална структура капитала); V Финансијско планирање и
анализа (Финансијско планирање, Појам и врсте финансијских послова, Финансијска анализа, Анализа средстава и
извора средстава, Анализа расхода и прихода, Анализа прилива и одлива, Управљање обртним средствима)
Практична настава: Вежбе, колоквијуми, домаћи задаци
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Број часова активне
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
наставе
Методе извођења наставе
(1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални испит, (2) усмени испит,
(3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) присуствовање предавањима и
вежбама, (2) полагање 2 колоквијума, (3) израда семинарског рада/студије случаја
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
40
колоквијум-и
40
..........
семинар-и/студије случаја
10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

