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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Одсјек заједничких основа 

      

Назив предмета 
ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-015-4 Обавезни I 4+3 8,5 

Наставник Проф. др Спасоје Тушевљак 

Сарадник Сузана Стевановић 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема условљености  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ изучавања предмета јесу активности у предузећу које се рефлектују директно или индиректно 

на финансије предузећа, тачније на финансијску снагу, која подразумјева: трајну способност 

плаћања, финансирања, инвестирања, повећања имовине власника, и задовољавања интереса 

учесника у предузећу. 

Исходи учења : 

По завршетку круса, студент има основне спознаје о главним економским категоријама. Кроз 

предмет Принципи економије, студент је упознат са уводним лекцијама из економске методологије, 

микроекономије, макроекономије и свјетске привареде, које уводе студенте у студиј економије као 

науке. 

Садржај предмета: 

1) Предузеће и финансије предузећа. 

2) Финансирање, структура капитала и процјена вриједности. 

3) Финансијска политика и правила финансирања. 

4) Финансијска тржишта.  

5) Модалитети финансирања предузећа. 

6) Финансијска анализа предузећа. 

7) Финансијско планирање. 

8) Финансијско планирање. 

9) Инвестициони пројекти. 

10) Финансијске стратегије и тактике. 

11) Реструктуирање предузећа. 

12) Санација предузећа. 

13) Процјена вриједности предузећа. 

14) Методе процјене вриједности предузећа. 

15) Операције на финансијским тржиштима и оптимизација финансијске структуре. 

Методе наставе и савладавање градива: Ex-chatedra предавања. На крају сваке теме предвиђена је 

дискусија. Вјежбе се изводе тако да се прво подсјећамо основних питања са предавања. 

Предавања: Теоријска и практична настава. На крају сваке теме предвиђена је дискусија као и 

расправа о текућим сазнањима и новостима везаним за дату тему 

Вjежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира и увjежбава и на часовима вjежби. 

Литература: 

Основна литература:  

Др Јован Родић, (2004), Пословне финансије са процјеном вриједности предузећа, Економика, 
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Београд. 

Др Спасоје Тушевљак, (2004), Процјена вриједности предузећа, Савремена администрација, Београд. 

Додатна литература: 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Реализација 3 колоквијума са по 20 поена (укупно 60 поена). 

Прелазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи најмање 55 поен.  

Завршни испит се полаже из два дијела: писмено и усмено. Писмени дио испита траје 2 сата и 15 

минута током којих студенти темељно обрађују тематске цјелине кроз израду адекватних задатака. 

Похађање наставе 5 Колоквијуми 60 Завршни испит 30 

Активност на настави 5 Семинарски  Лабораторија  

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Спасоје Тушевљак 

Датум овјере:  

 

 

 


