
5.2.а Књига предмета – ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Редни 

 број 
Шифра Назив 

Ужа научна, уметничка 

односно стручна област 
Сем. П В ДОН 

Остали 

 час. 
ЕСПБ 

1.  TP0001 
Методе и технике 

струковног истраживања  

Теоријска и примењена 

математика 
I 3 2 0 0 5 

2.  FP0002 Управљање финансијама 
Пословна економија и 

менаџмент 
I 3 2 0 0 5 

3.  FP0003 
Корпоративно 

финансирање 

Пословна економија и 

менаџмент 
I 3 2 0 0 5 

4.  TP0005 
Електронско пословање и 

његова примена 

Информатика, информациони 

системи и квантитативне 

методе у економији 

I 3 2 0 0 5 

5.  FP0010 
Монетарно и девизно 

пословање 
Финансије и рачуноводство I 3 2 0 0 5 

6.  FP0011 
Израда и имплементација 

бизнис плана 

Пословна економија и 

менаџмент 
I 3 2 0 0 5 

7.  FP0004 
Анализа финансијских 

извештаја 
Финансије и рачуноводство II 3 2 0 0 5 

8. FP0014 
Регулатива пословања 

банака 
Финансије и рачуноводство II 3 2 0 0 5 

9. FP0015 
Рaзвој финансијских 

тржишта 

Пословна економија и 

менаџмент 
II 3 2 0 0 5 

10. FP0012 
Управљање јавним 

сектором 

Пословна економија и 

менаџмент 
II 2 2 0 0 4 

11. FP0013 Инвестициона улагања Економска теорија и политика II 2 2 0 0 4 

12. FP0010 Стручна пракса Финансије и рачуноводство II 0 0 0 6 3 

13. FP0011 СТИР Све области II 0 0 0 2 3 

 

 

Предмети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм : Финансијско пословање 

Назив предмета: Методе и технике струковних истраживања 

Наставник/наставници: Др Бојана Јокић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета 

Студенти ће научити основне појмове и циљеве статистичких анализа у струковном истраживању фи-

нансијског пословања; различите статистичке методе истраживања; врсте и методе истраживања; истра-

живачке технике; да израђују и читају статистичке извештаје из којих се виде подаци о стању струке фи-

нансијског пословања на микро и макро нивоу. 

Исход предмета  

Основни исход је да студенти овладају реализацијом истраживања која подразумева прикупљање, обра-

ду и анализу података као и закључивање о одређеној проблематици. Очекивани исход је да студенти 

могу практично да повежу и користе резултате истраживања из области струке управљања финансиј-

ским институцијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни појмови струковног истраживања финансијском пословању. Статистичко тржишна  

истраживања у финансијском пословању. Врсте истраживања. Методе струковног истраживања и 

дизајнирање истраживања. Истраживачке технике. Прикупљање података, планирање и писање 

извештаја. 

Практична настава  

Вежбе, други облици наставе, студијско-истраживачки рад. 

Литература  

Основна литература: 

1. Граховац, Ј., Вујошевић Јаничић, М. (2017). Стручна и научна комуникација. Универзитет у 

Београду, Математички факултет 

Шира литература: 

1. Жижић, М., Ловрић, М., Павличић, Д.  (2014), Методи статистичке анализе, Економски факултет, 

Београд, 2014. 

2. Садл, М. (2014), Пословна статистика, Економски факултет, Љубљана, 2014. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Основни метод  извођења наставе  је метод наставниковог усменог излагања кроз 

објашњавање, описивање  и образложење, кроз  методе разговора  тзв. дијалошка метода 

између наставника и студената, метода показивања и студентски семинарски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 
 

 

семинар-и 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 

 
Предмети 

 



Студијски програм : Финансијско пословање, Трговинско пословање 

Назив предмета: Електронско пословање и његова примена 

Наставник/наставници: др Соња Раденковић, др Марко Савић, др Никола Павловић 

Статус предмета: обавеѕан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студентима пружи неопходна знања у области примене информационих технологија у 

пословању. Студенти ће се упознати са основним концептима и инфраструктуром електронског пословања, 

софтверским аспектима електронског пословања и електронске трговине, Идентификовати основне проблеме 

управљања електронским пословањем са фокусом на сигурност и заштиту података. 

Исход предмета  

Изучавањем предмета студенти стичу основна знања о моделима електронскот пословања и електронског плаћања. 

Студенти су оспособљени за увођење и коришћење програмских решења за електронско пословање у маркетингу, 

трговини, финансијским институцијама  и другим привредним организацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Суштина и релевантност електронског пословања. Допринос електронског пословања унапређењу пословних 

финкција компаније. Инфраструктура електронског пословања. Организационе форме у електронском пословању. 

ЕРП системи. Маркетиншка стратегија новог дигиталног доба. Фазе развоја интернет присуства. Четири стуба 

интернет маркетинга. Основе ЦРМ-а. Суштина и реални домети електронске трговине. Модели електронске 

трговине. Форме електронске трговине. Суштина и релевантност електронског банкарства. Технологије 

електронског банкарства. Облици самоуслужног банкарства. Електронски новац. Електронска финансијска 

тржишта и берзе. Криптовалуте.  Системи за електронски платни промет. FEDWIRE, SWIFT. CHIPS. TARGET 

систем. Модели електронског пословања у осигурању. Суштина и релевантост електронске јавне управе. 

Инфраструктура е-владе. Будућност електронске управе.  

Практична настава  

Часови вежби прате садржај и структуру предавања и укључују: анализу случајева из праксе, креативне радионице, 

примену нових приступа мерењу перформанси пословања у условима дигиталне трансформације, вежбе уз 

коришћење Интернета, обучавање за коришћење и развој савремених информационих технологија у пословању. 

Литература  

Основна литература: 

1. Раденковић, С. Д. (2018). Електронско пословање и његова примена. Висока економска школа струковних 

студија Пећ у Лепосавићу. ИСБН: 978-86-84345-67-9 

Допунска литература: 

1. Денић, Н. М.,, Раденковић, С.Д. (2019). Електронско пословање, Природно-математички факултет. Универзитет 

у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. ИСБН: 978-86-80795-40-9  

2. Ustundag, A., Ceviksan, E. (2018). Industry 4.0: Managing the Digital Transformation. Springer Series. ISBN: 978-3-

319-57870-5 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Практична настава прати теоријску уз 

примену интерактивних, групних и дидактичких метода, симулације различитих облика понашања у пословним 

ситуацијама.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 
 

 

семинар-и 10   

Предмети 



Студијски програм : Финансијско пословање 

Назив предмета: Управљање финансијама 

Наставник/наставници: Михајловић М. Виолета 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем 

трајању. 

Циљ предмета: 

Стицање теоријско-аналитичких и примењених знања из области пословних финансија и  овладавање 

проблематиком везаном за инвестиционо и финансијско одлучивање. Развијање аналитичког начина 

размишљања и стицања способности за практичан рад на пословима којима се баве финансијски 

менаџери и финансијски саветници води ка успешном решавању проблема као и ефикасности 

извршавања конкретних задатака у финансијском пословању привредних друштава. Да студентима 

омогући увид у то како менаџери користе технике вредновања новца ради ефикаснијег новчаног тока, 

како одређују најбоље начине обезбеђивања дугорочних средстава и да им презентује процес којим 

они успешно управљају обртним средствима. 

Исход предмета  

Један од основних исхода је да студент стиче знања из области пословних финансија која 

представљају основна знања за даље студирање. Знања су везана за систем финансијског управљања у 

предузећу, финансијску политику и правила финансирања, финансијско планирање, контролу и 

финансијску анализу предузећа, финансијско управљање обртним средствима у предузећу, 

реструктуирање и санацију предузећа. Стечена знања су основ за бављење финансијским и 

економским проблемима у будућем усавршавању и занимању студента. Посебан исход је разумевање 

механизама доношења финансијских одлука, а једна од полазних  претпоставки је анализа приноса и 

ризика која за сваког појединца зависи од склоности према ризику и финансијског предвиђања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Финансије и финансијска функција. Финансијско планирање. Управљање обртним средствима. Упра-

вљање новчаним средствима – готовином. Управљање потраживањима од купаца. Управљање залиха-

ма. Управљање обртним средствима и финансијска консолидација. Финансијска анализа. Трошкови 

финансирања. Извори финансирања и цена капитала. Санација предузећа. Хартије од вредности. Про-

цена вредности предузећа. Финансијска контрола. 

Практична настава: 

 Решавање задатака, активно учествовање студената у дискусијама и анализама студија случајева, 

израда и анализа семинарских радова. 

Литература  

Основна литература: 

Тодоровић, М., Иванишевић, М., 2017, Пословне финансије, Економски факултет у Београду,  

ISBN 978-86-403-1532-6 

Допунска литература: 
Scott Besley, Eugene F. Brigham, 2015, Пословне финансије – ЦФИН, Дата Статус, Београд 
ISBN 9788674782187   

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Комбинација различитих облика рада који укључују теоријска излагања, решавање задатака, 

дискусије на изложену тему, разраде студија случајева 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 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 

 
Предмети 

  



Студијски  програм : Финансијско пословање 

Назив предмета: Корпооративно финансирање 

Наставник/наставници: др Борис Сиљковић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5,0 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета: да се студентима омогући разумевање важних области корпоративног финансирања: како 

прибавити и како инвестирати средства.Студенти се упознају са праксом доношења одлука у корпоративном 

облику финансирања т.ј. правилима финансирања како пословати са сопственим и/или  позајмљеним капиталом  

које се искристалисало у теорији и пракси корпоративног финансирања. 

Исход предмета Основни исход је да студенти овладају познавањем  разних традиционалних и савремених 

видова корпоративног финансирања.посебан исход је да студенти буду упознати са разнм ризицима и видовима 

традиционалних(историјских) и савремених интерних и екстерних извора финансирања.  посебно место у томе 

заузима савремено тржите капитала, новчано тржиште и савремени банкарски производи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Облици организације пословања, Организација и основни циљеви  корпорације-предузећа. Корпоративно 

управљање.Финансијски положај корпорације.Окружење предузећа, Тржиште новца. Тржиште капитала. 

Инвестицоне банке. Пословне банке. Корпоративне финансије.Теоројски приступи у финансирању предузећем. 

Оперативни модел финансирања и акумулација предузећа.Средства, технике и управљање корпоративним 

финансијама.Финансирање удруживањем средстава..Финансирање из обавеза.Компензаторско 

финансирање.Финансирање санације. Асигнација. Консигнација. Компензација као облик међусобноих плаћања  

Практична настава :  

Вежбе, други облици наставе , Студијско истраживачки рад 

Литература  

Основна литература: 

1. Тодоровић, М., Иванишевић, М. (2017), Пословне финансије, Центар за издавачку делатност , Економсkи 

факултет, Београд , ИСБН: 978-86-403-1532-6 

Допунска литература: 

1. Beslay, S., Brigham, F. E. (2015), Пословне финансије, Дата статус, Београд, ИСБН: 9788674782187  

2. Ристић., К.,  Ристић, Ж. (2014), Пословне и предузетничке финансије, Етно стил, Београд. ИСБН: 978-86- 6347-

031-6 

Број часова  активне наставе 
Теоријска настава: Теоријска 

настава: 45 часа 

Практична настава: Практична 

настава:30 часа 

Методе извођења наставе 

Основни метод извођења наставе за предмет ,,Копроративно финансирање'' је усмено излагања кроз причање, 

објашњавање, описивање  и образложење, кроз методе разговора тзв. дијалошка метода између наставника и 

студената, метода показивања и студентски семинарски рад. Кориштени методи су:   метода показивања, метода 

усменог излагања, метода разговора,  текст – метода, метода утврђивања градива и метода демонстрације 

семинарских радова са студентима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 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 

Предмети 

 

 



Студијски програм : Финансијско пословање 

Назив предмета: Анализа финансијских извештаја 

Наставник/наставници: Мирјана Мрваљевић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета 

Разумевање теоријско-методолошке основе целине процеса редовног финансијског извештавања, чији је 

примарни циљ обезбеђење финансијских информација корисних за одлучивање од стране бројних интерних и 

екстерних корисника: инвеститора, кредитора, менаџмента, купаца, добављача, запослених, јавности, итд. 

Савладавањем овог предмета студенти стичу способност аналитичког мишљења, самосталног расуђивања и 

решавања конкретних проблема из домена управљања и одлучивања 

Исход предмета  

Савладавањем предмета студенти стичу одговарајуће компетенције и требали би да буду оспособљени да 

анализирају и интерпретирају финансијско-рачуноводствене извештаје.  

Намера је да студенти разумеју релевантност квалитативних информација и финансијских показатеља, да буду 

оспособљени да исте примењују у управљачке сврхе и да, ка рачуноводству оријентисани студенти, стекну 

неопходну исходишну основу која ће им кроз даљу надоградњу рачуноводствених знања омогућити да се 

појаве у улози креатора пословне политике и управљачког менаџмента . 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Систем финансијског извештавања. Професионални и регулаторни оквир. Финансијски извештаји као основа 

за финансијску анализу. Корисници финансијских информација. Квалитет извештавања. Општа анализа. 

Контрола и ревизија као врста аналитичког испитивања. Методе анализе финансијских извештаја. Финансијска 

анализа. Инструменти финансијске анализе. Анализа средстава и извора, остварених резултата. Рацио анализа 

финансијских извештаја. Анализа пословног и финансијског левериџа. Анализа тржишних показатеља. Вред-

новање финансијске позиције и стратегије предузећа. Анализа стања и токова нето обртног капитала. Анализа 

новчаних токова. Анализа залиха. Анализа финансијских обавеза. Анализа нето имовине. Специфичност 

финансијског извештавања банака.  

 

Практична настава  

Вежбе се изводе кроз примере израде финансијских извештаја предузећа и оцене и анализе истих. Посебно се 

кроз праксу указује на специфичност финансијског извештавања и анализа финансијских извештаја банака. 

Литература  

Основна: 

1. Кнежевић, Г., Станишић, Н., Миздраковић, В. (2019), Анализа финансијских извештаја, Универзитет 

Сингидунум, Београд, ИСБН: 978-86-7912-651-1   
2. Родић, Ј., Андрић, М., Вукелић, Г., Вуковић, Б. (2017), Анализа финансијских извештаја- друго допуњено и 

иѕмењено издање, Београд, ИСБН: 978-86-7233-364-0 

Допунска: 

3.  Лукач, Д., (2016), Анализа финансијских извештаја -практичан прилаз, МНГ Центар, Београд”  

4.  Професионална и Законска регулатива финансијског извештавања - Савез рачуновођа и ревизора Србије, 

превод и тумачења 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Интерактивни метод. Презентација 

материје. Анализа случајева из праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 

 

Предмети 

 



Студијски програм : Финансијско пословање 

Назив предмета:  Монетарно и девизно пословање 

Наставник/наставници: Др Михаило Дедовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5  

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних студија у трогодишњем трајању 

Циљ предмета Циљ је разумевање монетарног пословања које подразумава утицај новца на привредна 

кретања, монетарних агрегата који детерминишу тај процес и новчане масе као збир готовог новца у 

оптицају и депозитног новца. Такође треба разумети основне принципе девизног пословања са којима се 

регулишу финансијски односи са иностранством. 

Исход предмета  Студенти се теориски и практично оспособљавају да разумеју основе принципе и 

законитости на којима се темељи монетарни сектор економије, као ни девизни систем кога чине 

инструменти и мере утврђене законским прописима једне земље, а који су усаглашени са међународним 

аранжманима и протоколима. То стечено знање ће им омогућити да се приближе и прилагоде потребама 

тржишта рада. Значајан исход је да се студенти упознају са могућностима приступања земаља у транзицији 

ЕУ међу којима је и наша, која је отворила велики број поглавља и користи предприступне фондове ЕУ.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Факторинг и форфетинг. Процена вредности хипотеке на непокретност. Основни правци пореске реформе 

у Србији. Оснивање и улога Нове Развојне Банке земаља БРИКС-а. Врсте налога у берзанском трговању. 

Европска Централна Банка. Лобирање и корупција. Инвестирање у животно осигурање. Преваре и њихова 

превенција. Начела и инвестиционе стратегије у вођењу портфолиа клијената. Сузбијање корупције и 

прања новца у нашој земљи. Шта чека Србију до уласка у ЕУ? Процес отварања поглавља и предприступни 

фондови ЕУ. 

 Практична настава  

Практични примери факторинга и форфетинга. Пример процене вредности хипотеке на непокретност. 

Примери употребе налога ѕа берзанско трговање. Практични примери лобирања,превара,корупције и прење 

новца, и борбе против њих. Примери инвестиционих стратегија у вођењу портфолиа клијената. Практични 

примери отварања и затварања поглавља, као и начини коришћења предприступних фондова ЕУ. 

Литература  

Основна литература: 

1. Дедовић,М.,(2015), Монетарне и јавне финансије, Висока економска школа струковних студија Пећ 

у Лепосавићу, ИСБН 978-86-84345-59-4. 

Допунска литература: 

1. Живковић,А., Кожетинац,Г., Поповић,С., (2019), Монетарна економија, Економски факултет у 

Београду, ИСБН 978-86-403-1579-1. 

2. Шошкић,Д., Живковић,Б., (2019), Финансијска тржишта и институције, Економски факултет у 

Београду, ИСБН 978-86-403-1118-2.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе Наставни процес се реализује кроз интерактиван однос наставника и студената. 

Подстиче се непосредно укључивање студената, њихова креативност кроз дискусије и дебате, као и учешће 

у пројектима кроз афирмацију тимског рада.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  30 

практична настава  усмени испт  30 

колоквијум-и  20 ..........  

семинар-и  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 

Предмети 



Студијски програм : Финансијско пословање 

Назив предмета: Израда и имплементација бизнис плана 

Наставник/наставници: Јелена Петковић- Димитријевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Завршене основне струковне студије у трогодишњем трајању 

Циљ предмета 

Савладавање од стране студената основних техника израде, примене и ажурирања бизнис плана као 

водича за успешно пословање. Познавање намене бизнис плана, начина прикупљања информација, при-

мене, мерења прогреса и разлога пропасти бизнис планова је неопходно за све оне који не било који на-

чин учествују у независној или корпоративној предузетничкој активности. Имплементација бизнис 

планова у привредној пракси. 

Исход предмета  

Основни исход је да студенти разумеју да се само уз добро испланиране активности, од којих је израда 

бизнис плана кључна, може доћи до успеха у пословању и осигурати потребна додатна средства. Посе-

бан исход је да студенти овладају знањима колико ова важна алатка одређује и утиче на развојну поли-

тику предузећа и на све друге функције унутар предузећа: проширење производног асортимана, раст 

продајне мреже, освајање нових тржишта и слично. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Иновације и предузетништво. Информациона технологија и информације. Предузетнички процес. Појам 

и релевантни аспекти пословног плана. Формално незаобилазни  делови пословног плана. Оперативни 

план. Техничко-технолошка анализа. Анализа организационих и кадровских аспеката. Анализа локације 

Анализа заштите животне средине и заштите на раду. Маркетинг план. План продаје. План набавке. 

Финансијски план. Инвестициона улагања. Извори финансирања. Обрачун резултата пословања. 

Синтетички финансијски извештаји. Финансијска анализа 

Практична настава  

Практичан пример израде оперативног плана. Практичан пример израде маркетинг плана. Практичан 

пример израде финансијског плана. Практичан пример израде бизнис плана 

Литература: 

Основна литература: 

1. Пауновић, Б., Зиповски. Д., 2016 год. Пословни план-водич за израду , ЦИД Економски факул-

тет,   Београд, ISBN 978-86—403-1475-6 

Допунска литература: 

1.  Пауновић, Б., 2014 год,, Предузетништво и управљањем малим предузећем, ЦИД Економски 

факултет, Београд. ISBN 978-86—403-1355-1 

2. Peterson S., Jaret P., Findlay Schenck B., 2008 god. Business Plans, Mikro knjiga  

ISBN 978-86-7555-313-7 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава:30 

Методе извођења наставе 

Ех-катедра, интерактивни метод, анализа случајева из праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

Предмети 

 



Студијски програм: Финансијско пословање 

Назив предмета: Управљање јавним сектором 

Наставник/наставници: Др Бобан Дашић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета 

Основни циљ овог предмета je упознавaње студената са знaњима потребним за управљање у jaвном сектору. Поред развиjања 

општих способности, овај предмет има за циљ и развиjање способности аналитичког мишљења и самосталног просуђивања у 

комплексним ситуациjама кoje прате менаџмент у јавном сектору како на централном тако и на локалном нивоу. 

Исход предмета  

Савладавaњем предмета студент стиче следеће предметно-специфичне способности (компетенциjе): тeмељно познавање и 

разумевање система управљања у jавном сектору; способност решавања конкретних проблема у области менаџмента јавног 

сектора уз употребу стручних метода и поступака; способност повезивања основних знања из различитих области менаџмен-

та јавног сектора и њихова примена; способност праћења и примена новина; способност развоjа вештина и спремност у 

употреби знања у менаџменту јавног сектора, како на централном тако и на локалном нивоу; способност употребе информа-

ционо-комуникационих технологиjа у овладавању знањима у оквиру ове области (е-управа). 

Садржај предмета 

Појам, улога и задаци јавног сектора. Еволуција развоја (настанак) јавног сектора. Реформа јавног сектора. Јавни сектор у 

Републици Србији и у међународном тржишном окружењу. Организовање и функционисање јавних и државних органа у 

области јавне управе. Јавно овлашћење, јавни интерес и заштитна политика друштвене заједнице. Улога и значај правне 

науке и законодавства у организовању јавног сектора. Законска регулатива, пословни обичаји и морал у јавном сектору. 

Основне функције организовања јавног сектора. Управљање, развој и савремени концепти управљања у јавном сектору. 

Појам организације и системски приступ  управљању јавним сектором. Стратегијско планирање и контрола јавног сектора. 

Управљање људским ресурсима у јавном сектору. Појам, улога и значај јавних предузећа. Оснивање и пословање јавних 

предузећа у Р. Србији. Приватизација јавних предузећа у Р. Србији. Менаџмент у јавном сектору. Менаџмент у јавним 

услугама. Организација управне и извршне власти у Р. Србији. 

Литература  

Основна литература 

1. Костадиновић, С., Костадиновић, Р., 2008, Управљање јавним сектором, ВШСС за менаџмент у саобраћају, Ниш, ISBN 

978-86-82791-39-3.  

2. Штиглиц, Џ., 2013, Економија јавног сектора, треће издање, Економски факултет, Београд, ISBN: 9788640312912. 

Допунска литература 

1. Влада Републике Србије, 2017, Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за 

период 2017–2020. године, "Службени гласник РС", број 51 од 25. маја 2017. 

2. Ловре, И., 2015, Анализа ефикасности у јавном сектору (докторска дисертација), Едуконс, Нови Сад.  

3. СИГМА, ОЕЦД, ЕУ, 2015,  Принципи јавне управе,  СИГМА. Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Рад са студентима одвија се у виду теоријских предавања, вежби, консултација, преко дискусије и разговора, израде и 

анализе семинарских радова. Теоријска настава допуњава се практичним примерима за сваку наставну јединицу, како би се 

стечена знања могла лакше применити у пракси и даљем раду. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 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 

 
Предмети 

 



Студијски програм : Финансијско пословање  

Назив предмета: Инвестиционо улагање 

Наставник/наставници: др Бојан Јокић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању 

Циљ предмета је да се студенти упознају са циљевима инвестирања, ризицима које доноси 

инвестирање, средствима са фиксним приносом као и са безризичним средствима.  

Исход предмета: Основни исход је да студенти овладају техникама формирања цене финансијских 

средстава и стопе приноса. 

Посебан исход је овладавањем индексима инвестиционих улагања и техникама повећања приноса 

портфолија и односа ризика и приноса. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава 

Управљање инвестиционим улагањем капитала,утврђивање и формирање стратегије раста и 

развоја.Имплементација инвестиционе политике предузећа.Управљање улагањем капитала као фактор 

пословног успеха.Модел управљања динамиком пословног успеха предузећа.Унапређење пословања 

инвестиционим улагањем у раст и развој. Формирање стопе приноса: финансијски приноси и безризична 

средства. Индекси инвестиционих улагања. Акције, финансијски деривати и алтернативна улагања. 

Повећање приноса портфолија.Оцена успешности улагања у односу на циљеве.Диверсификација 

улагања и однос ризика, приноса на националном и глобалном нивоу.  

Практична настава  

Практичан пример израде оперативног плана. Практичан пример израде маркетинг плана. Практичан 

пример израде финансијског плана. Практичан пример израде бизнис плана 

Литература: 

Основна литература: 

1. Paunovic,B.,Dimitraki,Z.,2016,Poslovni plan-Vodic za izradu,Ekonomski fakultet u Beogradu,ISBN 

978-86-403-1475-6 

Допунска литература: 

2. Mark,F.,Medi,H.,Veenu,J.,2016,Cambridge IGCSE-Bussines studies, ISBN 978-1-107-68025-8 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:45 часа Практична настава:30часа 

Методе извођења наставе 

Ех-катедра, интерактивни метод, анализа случајева из праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 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 

 

Предмети 

  



Студијски програм : Финансијско пословање 

Назив предмета: Регулатива пословања банака  

Наставник/наставници: др Борис Сиљковић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета 

Овај предмет има за циљ да упозна студенте са конкретним оквирима банкарских регулатива у 

развијеним и економијама у транзицији. У предмету се изучавају сви битни аспекти банкарског 

регулисања у развијеним земљама САД, Великој Британији, Јаану и ЕУ и промена њихових регулатива у 

контексту актуелних процеса дерегулације, глобализације и интернационализације пословања банака 

Исход предмета  

Да студенти стекну разумевање о разноврсним регулатива у банкарству развијених и економија у 

транзиција, са посебним освртом на развој банкарских регулатива региона Балкана.Значајан акценат је 

дат на разумевању банкарских стандарда и регулативе у Европскојунији где постоји ја сан консензус око 

тога дајепотребна јака посвећеност сталној конвергенцији регулаторних стандарда у циљу стварања 

безбеднијих банкарских система.Конкретно, крајњи исход предмета је да се студентима приближи развој 

и промене регулатива развијених економија наспрам регулативи банака у Србији, Црној Гори и 

Реублици Српској. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни појмови, карактеристике и значај банака и  банкарске регулативе. Теоријси аспекти и концепт 

банкарске регулативе. Ефективност и ефикасност банкарске регулативе.Регулаторни оквири банака 

развијених економија.Банкарски систем Велике Британије. Банкарски систем Немачке. Банкарски 

систем Француске. Банкарски систем САД. Регулаторни оквир банака САД.Универзално банкарство 

САД. промене банкарске регулативе  САД. пруденционо регулисање банака у САД.Дуални банкарски 

сектор САД. Регулаторни оквир банкарског система САД у 21 веку. Регулаторни оквир банака у Великој 

Британији. промене у банкарском окружењу и регулативи Велике Британије током историје.Сличности 

банкарских регулатива у Великој Британији и Јапану..Регулатива европског система централних банака. 

Међународни аспекти банкарске регулативе. Међународни конвергенција и стандарди банкарског 

капитала-Базел I, Базел II и Базел III.Изазови система банкарске регулативе у условима светске 

економске кризе. Развој система банкарске регулативе у посткризном периоду. Регулатива Централне 

банке Црне Горе.Регулатива централне банке Србије.. 

Практична настава :  

Вежбе, други облици наставе , Студијско истраживачки рад. Овладавање знањима о примени института 

разноврских банкарских регулатива у развијеним економијама и економијама у транзицији 

Литература  

Основна литература: 

1. Рачић, Ж. (2018). Банкарство, Нови САД, ИСББ: 978-86-7203-141-62018 

Допунска литература: 

2. Chen  H. (2018).The regulation and supervison of banks, . Palgrave Macmillan, ИСБН: 13- 978-

1138291881 

3. Лазар Седларевић, (2014). Изазови система банкарске регулативе у условима светске економске 

кризе, Банкарство, УБС, Београд,  
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 часа Практична настава: 30 часа 

Методе извођења наставе 

Интерактивно. Припрема студената на основу унапред дате литературе и задате теме. Презентација 

материје. Постављање питања и разговор о датој теми. Анализа практичних примера 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 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 

Предмети 



Студијски програм:  Финансијско пословање 

Назив предмета:  Развој финансијских тржишта 

Наставник/наставници: Др Жељко Девић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Завршен одговарајући студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању. 

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање и продубљивање  системских знања студенaта о основним карактеристикама и 

елементима финансијског система, са посебним тежиштем на анализи савремених тенденција на развијеном 

финансијском тржишту. Поред разматрања улоге, функција, чинилаца и регулативе финансијских тржишта у 

глобалном контексту, посебна пажња ће се усмерити на детаљнију анализу савремених берзи као специфичног и 

организованог облика финансијског тржишта који је изложен сталним променама. 

Исход предмета  

Основни исход  је да студенти стекну адекватно теоријско и практично познавање кључних функција и структу-

ре финансијског система. Осим ширег сагледавања функционисања финансијских тржишта и њихових 

економских импликација, студиозно ће се опсервирати сваки од елемената финансијског система. У том смислу 

битан исход представља и разумевање савремених специфичности  берзанског функционисања, као и пословања 

специјализованих институција на финансијском тржишту и трговања широким спектром савремених 

финансијских инструмената. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Анализа финансијског система; Савремени елементи финансијског система; Развојни аспекти финансијског 

тржишта; Берза као посебан вид финансијског тржишта; Берзанско пословање у Србији; Савремена регулатива 

финансијских тржишта; Специјализоване финансијске институције;  Банкарски сектор у Србији; Финансијски 

инструменти; Тржиште новца; Тржиште капитала; Девизно тржиште; Тржиште финансијских деривата; 

Примарна и секундарна финансијска тржишта; 

Практична настава  

Компаративна анализа финансијског тржишта; Студије о берзанским пословима; Берзанска пракса у развијеним 

земљама; Анализа Београдске берзе; Регулативна пракса финансијских тржишта; Пословање специјализованих 

финансијских институција;  Савремена банкарска пракса у Србији; Развој и пословање недепозитних 

финансијских институција; Трговина обвезницама на финансијским тржиштима; Трговина акцијама на 

финансијским тржиштима; Трговина финансијским дериватима; 

Литература  

Основна литература: 

1. Шошкић, Д., Живковић, Б., (2019), Финансијска тржишта и институције,  Центар за издавачку делатност 

Економског факултета, Београд, ISBN: 978-86-403-1118-2; 

Допунска литература: 

1. Мирјанић, Б., (2019), Финансијска тржишта, Београдска пословна школа, ISBN: 978-86-7169-439-1; 

2. Јеремић, З., (2016), Финансијска тржишта и финансијски посредници, Универзитет Сингидунум, Београд, 

ISBN: 978-86-7912-634-4; 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Наставне активности са студентима обухватају теоријска предавања, практичне вежбе, као и консултације, 

тематске дискусије, израду и презентирање семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

Предмети  



Студијски програм:  Финансијско пословање 

Назив предмета:  Стручна пракса 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: За успешно праћење потребно је основно познавање општих економских и менаџментских 

дисциплина.. 

Циљ предмета 

Повезивање знања стечених на настави са захтевима практичних задатака из различитих области финан-

сијског пословања, оспособљавање за реализовање конкретне финансијске проблематике у пословним 

системима. 

Исход предмета  

Оспособљеност студената за реализацију практичних задатака у конкретним пословним системима у 

области финансија. Посебан исход је да се студенти у стању да повежу стечена знања из предметних 

области струке финансијског пословања.. 

Садржај предмета 

Од априла 2019. године Школа је, у оквиру Erasmus+ пројекта „Creating Theory-to-Practice Centres for 

Innovation and Employment“ основала иновациони и стартап центар (енг. Theory-to-Practice (T2P) Centre) 

у коме се организују три групе активности сарадње са привредом, у којима студенти реализују своју 

стручну праксу. Прва група активности односи се на решавање  конкретних студија случаја из области 

финасија у предузећима која имају сарадњу са иновационим и стартап центром. Друга група активности 

односи се на развој финансијског плана конкретне пословне идеје за коју се прави бизнис план, а коју ће 

иновациони и стартап центар подржати преко различитих фондова. Трећа група активности односи се на 

обављање стручне праксе из области финансија у бизнис центрима у иностранству, на високим школама 

и Универзитетима са којима Школа има успостављену међуинституционалну сарадњу. За обављање 

стручне праксе студентима на финансијским пословима надлежан је наставник стручне праксе на финан-

сијским пословима. У договору са њим се одређује тачно место и трајање обављање стручне праксе. 

Стручна пракса се може обављати једном недељно са одговарајућим фондом часова или у блоку у пери-

одима школске године када се не обавља настава. Програмски задаци стручне праксе односе се на све 

врсте наставних активности из области финансијског пословања: примењених пословних финансија, 

премењеног банкарског пословања, примењених јавних финансија, пореског система, примењеног оси-

гурања и др. На завршетку стручне праксе студент је обавезан да уради писани рад из стручне праксе 
финансијских послова са дефинисаном структуром и садржајем из проблематике обављања праксе, који 
јавно презентује пред наставником стручне праксе. 

Број часова  активне наставе Остала настава: 90 часова рада 

Литература 

У договору са наставником. 

Методе извођења наставе 

Наставне активности са студентима обухватају теоријска предавања, практичне вежбе, као и 

консултације, тематске дискусије, израду и презентирање семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Начин полаггања испита Одбрана писаног рада 

 

Предмети 

  



 
Студијски програм:  Финансијско пословање 

Назив предмета:  Стручно истраживачки рад (СТИР) 

Наставник/наставници: Сви наставници са студијског програма у оквиру група 

стручних и стручно–апликативних предмета 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: За успешно праћење потребно је познавање општих економских и менаџментских дисциплина, 

као и познавање метода и техника струковног истраживања 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за писање, објављивање и презентацију истраживачког рада. Стручно 

истраживачки рад треба да у потпуности припреми студента за израду завршног рада. Циљ ове 

активности је да студенту омогући свеобухватно сагледавање практичних проблема и задатака у 

изабраној ужој области и олакша дефинисање циљева истраживања и конкретног садржајазавршног 

рада. 

Исход предмета  

Очекује се да је студент може јасно и прецизно да формулише предмет и циљеве истраживања и тему 

завршног рада; оспособљавање студента за самостално коришћење литературе, примену одговарајуће 

методологије, идентификацију, анализу и истраживање проблема, те формулисање препорука за решење 

конкретног проблема на бази резултата анализе и истраживања. Такође, очекује се да је студент након 

положеног испита усвојио теоријско знање и стекао искуство неопходно за дефинисање и планирање 

истраживачког рада, самостално или тимско истраживање, примену и објављивање резултата 

истраживања. 

Садржај предмета 

Студент у сарадњи са наставником (ментором) посећује одговарајућу институцију (установу) или 

предузеће које се бави пословима из области која је предмет истраживања, и у сарадњи са њиховим 

стручњацима идентификује потенцијалне практичне проблеме чије решавање може бити предмет 

завршног специјалистичког рада. На основу тога студент израђује приступни рад на изабрану тему, који 

садржи преглед литературе из изабране области, идентификацију проблема који се решава, опис метода 

за решавање проблема, закључке и предлог садржаја завршног рада. У зависности од теме, део стручног 

истраживачког рада може се обавити на терену: у јавним предузећима и установама, органима локалне 

самоуправе, привредним друштвима, локалним и државним агенцијама, осталим организацијама и 

институцијама, туристичким организацијама и агенцијама, хотелским и ресторатерским предузећима 

итд. 

Број часова  активне 

наставе 
Остала настава: 75 часова рада 

Литература 

Научне и стручне монографије, уџбеничка литература, научни и стручни часописи, зборници радова са 

конференција, пројектна документација, студије и остала грађа која је у вези са предметом истраживања 

Методе извођења наставе 

Самосталан рад студента на изради приступног рада уз редовне консултације са изабраним наставником 

(ментором). Наставник даје упутства студенту, упућује га на одређену литературу и усмерава га у циљу 

израде квалитетног приступног рада. Поред консултација са наставником, студент обавља консултације 

и са стручњацима из институција и предузећа које се баве проблематиком из области теме завршног 

рада. По потреби, део активности се спроводи на терену. Завршени приступни рад студент предаје 

наставнику на преглед и оцену. По успешном завршетку стручног истраживачког рада студент 

пријављује специјалистички рад са предложеном темом. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена  Завршни испит  поена 
Стручно истраживачки 

рад и израда приступног 

рада 
60 

Усмени испит (усмена одбрана 

стручно истраживачког рада)  
40 

 
Предмети 


