Студијски програм : ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО, основне академске студије, први ниво
Модул 1: Финансије, банкарство и осигурање, Модул 2: Буџет, порези и царине
Назив предмета: ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
Наставник: Вукасовић Л. Драган
Статус предмета: Обавезни, друга година, четврти семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема
Циљ предмета
Основни циљ предмета је продубљивање и проширивањ финансијских функција, финансијске контроле.
Финансијско планирање, финансијска анализа финансијске контроле.У основи финансије се посматрају
са становишта организовања, планирања и управљања, и кретање капитала до проблематике
монетарног система, макроаспекти финансијског тржишта и њихових институција, као и монетарне
политике и монетарних институција.
Исход предмета
Након положеног испита студент зна да самостално врши финансијску анализу, прати и планира
новчане токове предузећа, разуме улогу финансијског тржишта, вредновање финансијских
инструмената на финансијском тржишту и могућности обезбеђивања средстава на финансијском
тржишту, као и могућности побољшања управљања обртним средствима, и може да демонстрира
примене методе оцене ефективности инвестиционих пројеката, и способност да анализира утицај
структуре капитала, цене капитала и дивидендне политике на вредност предузећа каи и друге
перформансе од битног значаја за унапређење пословања малог и средњег предузећа.
Садржај предмета
Шта су финансије и њихов развој. Финансијски циљеви и финансијска служба предузећа. Проблематика
међународних финансија.Финансијскаидевизнатржиштаусвету. Девизни систем и девизно
тржиште.Развој пословних финансија у оквиру међународних финансија. Финансијска структура и
принципи финансијске политике. Макрофинансијскоокружење као детерминанте финансијске функције
у
предузећу.Функцијемеђународнихпословнихфинансија.
Трансакције
на
финасијским
тржиштима.Финансијскафункцијаулогаизадаци. Организација и облици финансијске функције.
Финансијска политика и правила финансирања.Финансијско планирање и управљање.Финансијска
структура и принципи финансијске политике.Макрофинансијскоокружење као детерминанте
финансијске
функције
у
предузећу.I
парцијални
испит
колоквијум.
Платнипрометуфункцијипословнихфинансија.
Унутрашњи
и
инострани
платни
промет.
Основниаспектифинансија, циљеви, улога, развојсавремених функција финансија.Временска вредност
новца
у
финансијама,
одлукеоинвестицијамаусредства,
принципиинвестирањакапитала,
проценатоковановца. Инфлација и одређивање потребног капитала. Одлуке о финансирању:врсте
финансирања, краткорочно, средњорочно и дугорочно финансирање. Финансирање на бази закупа,
финансијски токови у привреди, алокација средстава, финансијске иновације у промењеном
финансијском окружењу.Политика дивиденди у пракси. Менаџерска улога при одређивања исплати
дивиденди.ЕлектронскопословањеИнтернетумеђународнимфинансијама.Примериизпраксе.II
парцијални испит-колоквијум
Литература
Основна литература:
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, семинарски и домаћи радови, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
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