
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм: Управљање материјалним и енергетским токовима 
Врста и ниво студија: Maстер академске студије 
Назив предмета:  РАЗВОЈ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА
Наставник   Јелена Демко-Рихтер   
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ:   4 
Услов:   нема 
Циљ предмета 
Задатак предмета је да омогући студентима да стекну основна знања за разумевање значаја и 
основних принципа израде бизнис плана као методолошке подршке која претходи реализацији 
пословне идеје. Динамичке и углавном непредвидиве промене у глобалном окружењу воде 
неизвесној и мање успешној реализацији многих инвестиционих подухвата, чак и њиховом 
пропадању. Због ограничених и скупих инвестиционих ресурса, пре него што се нека пословна 
идеја реализује  потребно је применити одређену методологију за израду бизнис плана и 
проверити оправданост сваке пословне идеје. 
Исход предмета  
Усвајање основних знања и специфичних вештина које ће повећати компетенције студената у 
припремању студија изводљивости, бизнис планова и осталих форми инвестиционих пројеката. 
Упознавање са основних појмовима из области финансија, инвестиција, управљачког 
рачуноводства, које ће оспособити студенте да кроз примену методологије за израду бизнис 
плана евалуирају неку пословну идеју и оцене оправданост њене реализације, што уједно 
представља основу за доношење одлуке о инвестирању. Након одслушаног предмета, студент 
би такође требао да буде оспособљен да самостално чита и анализира финансијске извештаје, 
као и да израчунава и тумачи финансијске  показатеље успешности пословања. 
Садржај предмета 
Упознавање са основним финансијским извештајима (биланс стања, биланс успеха, извештај о 
токовима готовине); анализа и тумачење основних финансијских показатеља успешности 
пословања -  рацио показатеља ликвидности, солвентности, профитабилности, ефикасности, 
финансијске стабилности. Анализа финансијских извештаја и рацио показатеља у пословању 
конкретног изабраног предузећа. Упознавање са појмом и основним врстама трошкова; 
Амортизација као трошак основних средстава и методе утвррђивања амортизације. Анализа 
тржишта набавке и продаје; Анализа конкуренције, SWOT анализа. Примена метода оцене 
оправданости инвестиционог пројекта – нето садашња вредност, интерна стопа рентабилности, 
време поврата, дисконтовани готовински ток. Анализа преломне тачке пословања; Анализа 
осетљивости. Збирна оцена инвестиционог пројекта.  
Самостална израда и анализа бизнис плана. 
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Број часова активне наставе Остали 

часови 
 
- 

Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: 
- 

Студијски истраживачки 
рад: 

- 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава и анализа бизнис планова из различитих делатности, уз активно учешће 
студената. Самостална припрема пословне идеје и израда бизнис плана од стране студената. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току часова 
предавања и  вежби 

5+5 Усмени  испит 30 

семинарски рад 20   
Колоквијум 1 и 2 40   
 


