Студијски програм: Поштанско-логистички системи
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Финансије
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета
Предмет омогућава студентима да стекну основна знања из области Финансија и овладају
методологијом и терминологијом из ове области.
Исход предмета:
Очекује се да студент може да уради примену и анализу основних финансијских појмова и категорија.
Предмет нуди изузетне могућности за креативан самостални рад како из теоријских тако и из
практичних области. Након положеног испита студент зна осн. релевантне финансијске појмове и
категорије из области монетарних, банкарских, берзанских, пословних, јавних, међународних финансија
итд. разуме их и објашњава и може да демонстрира своје знање на конкретним примерима и
ситуацијама код правних лица и предузетника, на нивоу привреде, у окружењу итд, као и сазнања и
вештине неопходне за успешно финансијско управљање.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Монетарне финансије: Новац, новцана маса и новцана равнотежа; Инфлација, дефлација, девалвација,
ревалвација, депресијација, апресијација;
Банкарске финансије: НБС; Пословно банкарство; Инвестиционо банкарство; Платни промет;
Пословне финансије:
Правила, облици и извори финансирања; Цена капитала; Показатељи
ликвидности;
Показатељи
активности;
Показатељи
финансаијске
структуре;
Показатељи
рентабилности; Показатељи тржишне вредности; Ризик и левериж; Токови вредности средстава;
Управљање нето обртним средствима; Управљање готовином; Управљање купцима; Процена
вредности имовине (методи, извештаји); Финансијска анализа успешности пословања;
Берзанско пословање: Финансијска тржишта и инструменти; Берзански посредници – брокери, дилери ;
Берзанско и ванберзанско пословање;
Јавне финансије: Јавни приходи ; Јавни расходи; Буџетски систем и буџетска политика; Буџетска
начела; Извршење буџета; Порески систем и пореска политика; Порези, доприноси, таксе,
парафискалитети; Јавни зајмови у теорији и пракси;
Осигурање: Посредници и заступници у осигурању; Актуарство и ревизија;
Међународне финансије и девизно пословање: Међународни документарни акредитив; Међународна
банкарска дознака; Међународни инкасо.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
Аудиторне вежбе, пројектни радови, реферати, тестови, колоквијуми, семинарски радови, домаћи
задаци, консултације.
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