
 
 
 

МЕНАЏМЕНТ ВРЕДНОСТИ 
План рада на предмету 

 
 
 
Модул: Пословна анализа и консалтинг (изборни) 
Година: III 
Семестар: Пролећни  
Фонд часова: 30П+30В 
ЕСПБ: 5 
 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 
  

• Оспособљавање студената да користе алате и инструметне за анализу створене вредности и 
процену вредности предузећа. 

• Оспособљавање студената да обрачунавају и тумаче различита рачуноводствена и економска 
мерила створене вредности у контексту менаџмента вредности предузећа.  

• Оспособљавање студената да вреднују различите опције пословне стратегије на нивоу предузећа 
и на нивоу пословне јединице. 

 
 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
 

По завршетку учења предмета Менаџмент вредности, студент ће бити у стању да: 

• разуме и објасни парадигму стварања вредности полазећи од традиционалног приступа анализи 
створене вредности, због тога што ће знати или умети да: 

o обрачуна и тумачи различита традиционална, односно рачуноводствена мерила 
створене вредности – различите категорије рачуноводственог добитка и његова изведена 
мерила, EPS, ROA, ROE и друге 

o идентификује ограничења рачуноводствених мерила створене вредности у процесу 
мерења и управљања вредношћу предузећа 

 

• разуме и користи савремена економска мерила перформанси, због тога што ће знати или умети 
да: 

o обрачунава мерила MVA, EVA, CFROI, TSR, SVA, SV 
o користи горе наведена мерила у њима сагласном моделу вредновања предузећа 
o препозна недостатке и предности ових мерила у односу на традиционална, односно 

рачуноводствена мерила 
o обрачуна и процени цену капитала 
o идентификује утицај цене капитала и структуре капитала на вредност предузећа 

 

• анализира и управља процесом стварања вредности на нивоу предузећа, због тога што ће знати 
или умети да: 

o идентификује и решава главне изазове у процесу стварања вредности који се одвијају на 
релацији предузеће – пословна јединица 
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o користи различите портфолио матрице у сврху анализе и управљања пословним 
портфолиом предузећа: матрицу раст/учешће, матрицу атрактивност гране/снага 
посла, матрицу родитељства, матрицу профитабилност гране/конкурентска позиција 
посла, матрицу раст/принос 

o идентифиује главне изазове и могућности стварања вредности применом различитих 
опција стратегије диверсификације 

o идентификује изворе синергије у процесима мерџера и аквизиција и процењује њену 
вредност 

o идентификује и анализира изворе стварања вредности у пословном и финансијском 
реструктурирању предузећа 

 

• анализира и управља процесом стварања вредности на нивоу пословне јединице, због тога што ће 
знати или умети да: 
o анализира финансијски утицај конкурентских сила које обликују конкурентску 

структуру гране и утицај окружења стратегијске групе на профитабилност пословне 
јединице и њен пословни ризик 

o идентификује главне покретаче вредности током животног циклуса гране и животног 
циклуса производа 

o идентификује и формулише различите генеричке стратегијске опције са највећим 
потенцијалом стварања вредности за власнике 

 

 
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

1.  Део I: Менаџмент заснован на вредности: 
концепт, настанак и развој 

• Императив стварања вредности 

• Концепт менаџмента заснованог на 
вредности 

• Настанак и развој мерења и 
менаџмента заснованог на вредности 

Део I: Менаџмент заснован на вредности: 
концепт, настанак и развој 

• Дискусија на кључне теме коју биле 
предмет предавања: императив 
стварања вредности, концепт 
менаџмента заснованог на вредности, 

настанак и развој мерења и менаџмента 
заснованог на вредности 

2.  Део II: Мерење и анализа створене вредности 
и основе вредновања 

• Општи оквир за процену и оцену 
кретања тржишне вредности акције 

• Основе традиционалног приступа 
анализи створене вредности и 
краткорочног вредновања акција 

Део II: Мерење и анализа створене вредности и 
основе вредновања 

• Дискусија на кључне теме које су биле 
предмет предавања: идентификовање 
фактора утицаја на вредност предузећа 
из општег, конкурентског и интерног 
окружења на примерима из реалне 
пословне праксе 

• Задатак: Анализа и процена 
краткорочног кретања ТSR 

3.  • Ограничења традиционалног 
приступа анализи створене 
вредности на основу 
рачуноводствених мерила 
перформанси (ограничења 
рачуноводственог добитка, EPS, ROA, 
ROE) 

• Дискусија на кључне теме које су биле 
предмет предавања 

• Анализа примера из праксе 
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• Принципи стварања вредности 

4.  • Оригинални концепти MVA и EVA 
(и прилагођавање финансијских 
извештаја за потребе обрачуна EVA) 

• Релативна EVA метрика 
 

• Задатак: обрачун показатеља MVA и 
EVA 

5.  • Модел вредновања заснован на EVA 

• Критика MVA и EVA и мерила 
перформанси заснованих на 
њиховом усавршавању (вишак 
приноса и вредност будућег раста, 
FGV) 

 

• Задатак: процена вредности предузећа 
на основу модела вредновања заснован 
на EVA 

6.  • CFROI и TSR 

• SVA и SV 

• Свеобухватна оцена традиционалних  
и вредносних мерила перформанси 

• Задатак: обрачун показатеља SVA и SV 
 

7. • Цена капитала 

• Утврђивање цене капитала на 
тржиштима у развоју 

• Цена капитала, структура капитала и 
вредност предузећа 

• Задатак: обрачун цене капитала 

• Задатак: обрачун цене капитала на 
тржиштима у развоју 

8.  Део III: Стварање вредности на нивоу 
предузећа 

• Стварање вредности у односу 
предузећа и његових пословних 
јединица 

• Портфтолио матрице раст/учешће и 
атрактивност гране/снага посла 

• Портфолио матрица родитељства и 
стил контроле 

• Дискусија на кључне теме које су биле 
предмет предавања 

• Анализа примера из праксе предузећа 
са сложеним пословним портфолиом 

• Задатак: конструкција порфтолио 
матрице раст/учешће и матрице 
родитељства на примеру предузећа из 
реалне пословне праксе 

 

9. • Портфолио матрица 
профитабилност 
гране/конкурентска позиција посла 
и портфолио матрица раст/принос 

• Задатак: израда портфолио матрице 
профитабилност гране/ конкурентска 
позиција посла 

• Задатак: израда портфолио матрице 
раст/принос 

10. • Стварање вредности путем стратегије 
диверсификације 

• Мерџери и аквизиције – појам, 
мотиви, еволуција и процес 

• Анализа створене вредности путем 
стратегија диверсификације и мерџера 
и аквизиција на примеру предузећа из 
реалне пословне праксе 

11. • Стварање вредности путем М&А и 
њено мерење 

• Извори синергије у М&А и мерење 
вредности синергије 

• Стратегијске алијансе као 
алтернатива М&А 

• Задатак: процена вредности пословне 
синергије 

• Задатак: процена вредности 
финансијске синергије 

12. • Концепт реструктурирања предузећа 

• Пословно реструктурирање и 
вредност предузећа 

• Финансијско реструктурирање и 
вредност предузећа 

• Анализа створене вредности путем 
стратегија пословног и финансијског 
реструткурирања на примеру 
предузећа из реалне пословне праксе 

13.  Део IV: Стварање вредности на нивоу • Дискусија на кључне теме које су биле 
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пословне јединице 

• Анализа конкурентских сила и 
анализа стратегијске групе 

• Стварање вредности током животног 
циклуса гране 

предмет предавања: анализа и процена 
финансијског утицаја конкурентских 
сила на вредност и пословни ризик 
предузећа 

14.  • Раст и принос као водећи покретачи 
вредности 

• Стварање вредности током животног 
циклуса производа 

• Дискусија на кључне теме које су биле 
предмет предавања 

15.  • Стварање вредности применом 
стратегија ниских трошкова и фокуса 

• Стварање вредности применом 
стратегија диференцирања и фокуса 

• Стварање вредности применом 
хибридне стратегије и стратегије 
плавог океана 

• Анализа процеса стварања вредности 
путем примене различитих генеричких 
стратегија на примерима из реалне 
пословне праксе 

 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
Курс подразумева примену комплементарних метода рада на часовима предавања и вежби. На 
предавањима се дају оквири проблема и анализирају објашњавајуће чињенице, док се на вежбама дају 
потребна разјашњења и студије случајева, а настава обавља у интерактивној форми. Конкретно, 
методологија рада на вежбама укључује следеће облике рада:  

• Презентације теорије и релевантних техника од стране наставника 

• Групна дискусија студената, презентовање теорије и техника 

• Анализа случаја из праксе: индивидуална и групна 

• Писање есеја/израда домаћих задатака (опционо) 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 
Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити највише 100 
поена, при чему предиспитне активности у структури коначне оцене носе 50 поена. Коначна оцена се 
изводи као збир оцене са предиспитних активности и оцене са завршног испита. На пример, ако је оцена 
са предиспитних активности 35, а са завршног испита 50, коначна оцена се изводи на следећи начин: 
35+50=85, што даје коначну оцену 9. Потребан услов за позитивну коначну оцену је положени завршни 
испит (више од 25 до максималних 50 поена).    
 
Коначна оцена се изводи према следећој скали: 
51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 
 
Предиспитне активности студената:  
Предиспитна оцена има следеће елементе: а) оцена на колоквијуму и б) оцена за активности на 
часовима. Максималан број предиспитних поена је 50. Поени се могу стећи на следећи начин: 

• колоквијум: 30 поена. У току семестра организује се један колоквијум. Питања на колоквијуму су 
дата у различитој форми: на заокруживање, дописивање, отворена питања, цртање графикона и 
матрица, задатака за израчунавања тражених величина (нпр. обрачун економских мерила 
перформанси); 

• активности на часовима вежби (дискусије, студије случајева, есеји/домаћи задаци): 20 поена. При 
вредновању ових активности узима се у обзир квантитет и квалитет одговора студената. 
Активности се евидентирају на крају часа. Смернице за израду есеја и домаћих задатака као и 
рокове за њихову предају дефинише предметни наставник. 
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Период важења остварених предиспитних поена које студент стекне у школској 2022/2023 је ограничен 
и износи годину дана, дакле до краја маја 2024. године.  
   
Завршни испит: 
Завршни испит представља тестирање основних исхода учења. На испиту су студенти у прилици да 
добију 50 од укупног броја од 100 поена. За полагање испита неопходно је да студент оствари више од 
50% поена на финалном испиту. Финални испит је у усменој форми и конципиран је на следећи начин:  

• два есејска питања која доносе укупно 40 поена (20 поена по питању) 

• један задатак који доноси 10 поена. 
 
 
VI ЛИТЕРАТУРА 
Каличанин, Ђ., Куч, В. (2020). Менаџмент вредности и перформанси предузећа. Економски факултет 
Универзитета у Београду, Београд. 
Испитно градиво чине следећи делови из наведеног уџбеника: I, II, III, IV 
 
 
VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
Др Ђорђе Каличанин, редовни професор 
djordje.kalicanin@ekof.bg.ac.rs 
пријем студената: уторак, 11,30–13,30 
каб. 626 
 
Др Вукашин Куч, доцент 
vukasin.kuc@ekof.bg.ac.rs 
пријем студената: уторак, 12,00–14,00 
каб. 721 


