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Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Пословна информатика
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија Основне академске студије
Назив предмета Управљање инвестицијама
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ

Циљ предмета је упознаванје студената са методама оцене економско-финансијске и друштвене ефикасности 
инвестиција и информационом подлогом која је неопходна инвеститорима у поступцима инвестиционог одлучивања.
Препознавање предности и недостатака појединих метода оцене ефикасности инвестиционих захвата, како би се у 
пракси оцене ефикасности инвестиционих захвата изабрала она метода или комбинација метода која ће дати најбоље 
резултате.Студенти ће бити у могучности да вреднују ефикасност и рангирају инвестиционе идеје сходно изабраном 
инвестиционом критеријуму.

Садржај предмета

Пројектно планирање и инвестициона анализа: Појам инвестиционих пројеката, Класификација инвестиционих 
пројеката, Садржај инвестиционог програма, Појам и квантифицирање детерминанти новчаних токова, Критеријуми 
ефикасности пројектованих улагања, Методи оцене економске ефективности инвестиционих пројеката: Класификација 
метода оцене ефективносит инвестиционих пројеката.Дисконтни методи.Ннедисконтни методи.Инжењерски 
методи.Посебни случајеви примене дисконтних метода, Компонента ризика у инвестиционој анализи.Анализа 
осетлјивости и модерни приступи квантифициранју ризика.

На вежбама ће се детаљније разјашњавати појмови који се помињу на предавањима и разрађивати студије 
случаја које су везане за теме које се обрађују на предавањима.

Литература
Мета, М., Управљање инвестицијама, Универзитет у Новом Пазару, 2015.
П. Јовановић, Управљање инвестицијама, Факултет организационих наука, Београд, 2007.
Марић Б., Управљање инвестицијама, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2011.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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предавања
практична настава
колоквијуми
семинари
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Спецификација предмета за књигу предмета
Пословна информатика

Основне академске студије
Управљање инвестицијама

Циљ предмета је упознаванје студената са методама оцене економско-финансијске и друштвене ефикасности 
инвестиција и информационом подлогом која је неопходна инвеститорима у поступцима инвестиционог одлучивања.
Препознавање предности и недостатака појединих метода оцене ефикасности инвестиционих захвата, како би се у 
пракси оцене ефикасности инвестиционих захвата изабрала она метода или комбинација метода која ће дати најбоље 
резултате.Студенти ће бити у могучности да вреднују ефикасност и рангирају инвестиционе идеје сходно изабраном 
инвестиционом критеријуму.

Садржај предмета

Пројектно планирање и инвестициона анализа: Појам инвестиционих пројеката, Класификација инвестиционих 
пројеката, Садржај инвестиционог програма, Појам и квантифицирање детерминанти новчаних токова, Критеријуми 
ефикасности пројектованих улагања, Методи оцене економске ефективности инвестиционих пројеката: Класификација 
метода оцене ефективносит инвестиционих пројеката.Дисконтни методи.Ннедисконтни методи.Инжењерски 
методи.Посебни случајеви примене дисконтних метода, Компонента ризика у инвестиционој анализи.Анализа 
осетлјивости и модерни приступи квантифициранју ризика.

На вежбама ће се детаљније разјашњавати појмови који се помињу на предавањима и разрађивати студије 
случаја које су везане за теме које се обрађују на предавањима.

Литература
Мета, М., Управљање инвестицијама, Универзитет у Новом Пазару, 2015.
П. Јовановић, Управљање инвестицијама, Факултет организационих наука, Београд, 2007.
Марић Б., Управљање инвестицијама, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2011.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода.
Оцена знања (максимални број поена 100)


