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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 

програм: 

Финансије, банкарство и 

осигурање 

      

Назив предмета СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА 

Катедра којој 

предмет припада 
Kaтедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

FB-01-2-010-2 Изборни II 3+1 6 

Наставник Проф. др Спасоје Тушевљак 

Сарадник   

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема условљености - 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је да студентима понуди базична знања и концепте које омогућавају што ефикасније 

разумјевање проблематике пословних финансија. 

Исходи учења : 

Оспособљеност да се стечена знања самостално користе при организовању финансијске функције, 

при финансијском планирању и при вођењу финансијске политике предузећа. 

Садржај предмета: 

1. Уводне напомене о предмету, Доктринарне  и управљачке контраверзе и финансирање предузећа у 

савременим условима. 

2. Циљ предузећа и најважније одлуке предузећа,  

3. Дејство институционалног сетинга на финансирање предузећа,  

4. Структура капитала и процјена вриједности,  

5. Финансијска политика,  

6. Правила и начела финансирања,  

7. Тржиште новца, Тржиште капитала,  

8. Девизно тржиште, 

9. Финансијска анализа предузећа,  

10. Финансијско планирање,  

11. Инвестициони пројекти,  

12. Финансијске стратегије и тактике,  

13. Дејство финансирања на конкурентност и циљне перформансе предузећа .  

14. Дејство монетарног и финансијског  сетинга на моделе финансириања предузећа.  

15. Ограничења и могућности за креирање стратегија оптимизације финансирања. 

Методе наставе и савладавање градива: 

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

Вjежбе: Практични примјери израде, оцјене, евалуације и избора инвестиционих пројеката 

Литература: 

1. Др Спасоје Тушевљак, Др Јован Родић, Финансије предузећа, Београд-С. Сарајево 

2003. 

2. Др Красуља Драган, Др Иванишевић Милорад, Пословне финансије, Београд, 2000. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног учешћа у наставном 

процесу, позитивно оцијењених колоквијума и семинарског рада и знања показаног на усменом 

дијелу завршног испита. 

Похађање наставе 5 Колоквијуми  40 Завршни испит      40 

Активност на настави 5 Семинарски  10 Лабораторија       - 
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Посебна назнака за предмет: 

- 

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

Датум овјере: 14.11.2016. 

 


