
20. Финансијски менаџмент и рачуноводство 
Студијски програм : ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ И РАЧУНОВОДСТВО  
Наставник: Ризнић Т, Дејан 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Потребна знања из области економике пословања, тржишне економије и организације 
Циљ предмета: Упознавање студената са финансијским менаџментом и рачуноводством 
Исход предмета: Теориско и практично проучавање управљања финансијама са финансијским 
рачуноводством 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Финансијска функција у предузећу, Финансије као научна дисциплина и управљачки концепт, развој 
пословних финансија, однос финансијске функције и осталих функција у предузећу. Систем и структура 
управљања финансијама у предузећу, организација финансијске функције, финансијска политика. 
Институционално и привредно окружиње и финансијско пословање предузећа – монетарно кредитни систем 
– девизни систем – банкарски систем – остале финансијске организације – односи предузећа и банака. 
Финансијска тржишта – фактори развоја и инструменти финансијског тржишта (хартије од вредности), 
учесници на финансијском тржишту.  Политика инвестирања – финансијски циљеви и инвестирање . 
Политика финансирања, појам и правила финансирања, оптималана структура капитала предузећа, почетно – 
краткорочно и дугорочно финансирање – задуживање.  Политика дивиденди - појам и облици, фактори 
политике, менаџери и одлуке о дивидендама. Финансијско планирање – као базична активност управљања – 
финанскјско планирање и контрола – врсте финансијских планова, буџетирање. Финансијска анализа, 
предмет финансијске анализе, биланс као подлога финансијске анализе расхода и прихода, извештај о 
новчаним токовима, пословни и финансијски ризик. Управљање обрним средствима. Управљање 
ликвидношћу – могућности сагледавања и управљања ликвидношћу, планирање новчаних токова. 
Појам и значај рачуноводства, (  књиговодство – рачуноводствено планирање и надзор – рачуноводствена 
финансијска анализа и информисање, нормативно регулисање рачуноводства – законска регулатива и 
интерна рачуноводствена регулатива. Биланси, биланс стања, биланс успеха,основне билансне промене, 
рашчлањавање биланса и књижење на рачунима, састављање биланса стања и биланса успеха на основу 
рачуна. Књиговодствене промене дефиниција рачуна и класификација, облици – врсте рачуна. 
Књиговодствена документа – појам и улога – облик и садржина – класификација – контрола. Пословне књиге 
– дневник – главна књига – аналитичка евиденција – начела за вођење пословних књига, инвентарисање и 
закључивање пословних књига. Организација рачуноводства – организација обраде података, организација 
рачуноводствене службе, рачуноводствене информације. Утврђивање финансијског резултата на основу 
прихода и расхода . Стратегијско и савремено управљање финансијама и финансијски маркетинг. 
Практична настава:  
Израда финансијских извештаја и финансијска анализа. 
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Број часова  активне наставе: 4 Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Теоријска настава фронталног типа уз практичне примене у оквиру 
групног, индивидуалног и комбинованог метода наставе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 40 
колоквијум-и 30 ..........  
семинарски  рад 10   
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