
 

Студијски програм : Васпитач деце предшколског узраста 

Назив предмета: Управљање финансијама у образовању 

Наставник: др Милица Ничић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: уписан семестар 

Циљ предмета:  

Стицање релевантних теоријских и практичних знања из области управљања финансијама у образовању. 

Оспособљавање студената за ефикасно управљање финансијским  ресурсима и самостално креирање 

адекватних решења за проблеме у пракси.  

Исход предмета:  

Савладавањем студијског програма студентима  се омогућује темељно познавање и разумевање  основних 

знања о финансијском менаџменту, организацији и улози финансијске функције у образовним 

институцијама,  о финансијском планирању и методама финансијске анализе. Студенти ће умети да читају 

и интерпретирају финансијске извештаје, планирају и контролишу новчане токове; анализирају процену 

ризика, као и  да примењују и прате новине у финансирању образовања. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава  
Циљеви и задаци управљања финансијама; Институционално и привредно окружење и финансијско 

пословање образовних институција; Политика финансирања у образовању; Финансијска функција у 

образовној институвцији; Финансијско планирање, буџетирање и контрола у образовању: Финансијска 

анализа и финансијски извештаји у образовању; Израда буџета образовне институције; Управљање 

трошковима; Ликвидност и солвентност установа образовања; Припрема предлога пројеката за 

финансирање у образовању. 
Практична настава: 

Студије случаја; Примери финансијске анализе образовних институција; Примери припреме предлога 

пројеката за финансирање  у образовању. 
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 Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања, вежбе и консултације. Интерактивна анализа примера из праксе, 

чланака из часописа, са интернета, и сл. Студенти се активно укључују у наставни процес кроз разговор, 

дебате, вежбе и радионице. Практичан рад студената појединачно и у групи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испт  

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 10   

 


