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Студијски програм/студијски програми : Корпоративно управљање
Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Назив предмета: Корпоративне финансије
Наставник: Љубиша П. Милачић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ:7
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање специјализованих знања из области финансиja и финансијског пословања
компанија.
Исход предмета
Савладавањем градива предмета студенти стичу теоријска и  пре свега практична знања из
области финансија и финансијског пословања. Уважавањем теоријских, научних и
практичних знања, студенти се оспособљавају за анализу и синтезу, као и стварање
професионалног мишљења, посебно код финансијске анализе.. Такође, студенти ће добити и
знања о томе шта је предмет изучавања науке о финансијама, месту, значају и улози коју
финансијска функција има у предузећу, који су циљеви и задаци финансијске функције у
предузећу, колики укупан обим средстава  предузеће треба да има, коју врсту средстава
предузеће треба да прибави, како потребна средства треба да буду финансирана и друго, а
све са циљем коришћења стечених знања из ове области у професионалном раду.
Садржај предмета
 Појам корпоративних финансија
 Финансијска функција предузећа,
 Циљеви финансијске политике, финансијска анализа и текуће финансијско планирање
 Пословни ризик, финансијски ризик комбиновани ризик
 Финансијско управљање обртним средствима, финансијски аспекти капиталних

улагања,
 Финансијско планирање и оцена ефективности инвестиција, инвестиционе одлуке у

условима ризика, извори финансирања и цена капитала.
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Др Војин Бјелица, др Божидар Раичевић, др Станко Радмиловић, др Благоје Бабић, др Марко
Радичић, Финансије, Stylos, Нови Сад, 2001.
Др Драган Красуља, Др Милорад Иванишевић, Пословне финансије, Економски Факултет
Београд,2006.
Др Горан Анђелић, Основе финансијског менаџмента, Футура, Нови Сад, 2007.
Број часова  активне наставе (недељно)
Предавања:
4

Вежбе:
3

Други облици наставе: Студијски истраживачки
рад:

Остали
часови

Методе извођења наставе
Настава ће се изводити уз активно учешће студената у дискусијама, индивидуалном и
групном раду. Студенти ће одабрати проблем истраживања који ће бити предмет њиховог
самосталног или групног истраживачког рада..

Оцена  знања
Максимални број поена Минимални број поена

Активност у току предавања 10 0
Колоквијум I 20 10
Колоквијум II 20 10
Семинарски рад 20 10
Испит 30 21


