
NAZIV PREDMETA FINANCIRANJE PODUZETNIKA 

Kod DRF033 Godina studija 2. 

Nositelj/i predmeta 
Petra Jakaša, predavač Bodovna vrijednost 

(ECTS) 
5 

Suradnici 
Mr.sc.Stjepan Laća 

Način izvođenja nastave 
(broj sati u semestru) 

P S V T 

30 - 30 - 

Status predmeta 
Obvezan predmet Postotak primjene e-

učenja  
30% 

OPIS PREDMETA 

Ciljevi predmeta 

 Razumjeti kreditni proces s aspekta kreditoprimca i kreditora.  

 Ovladati tehnikama procjene kreditne sposobnosti. 

 Strukturirati i pripremiti kreditni zahtjev poduzetnika. 

Uvjeti za upis 
predmeta i ulazne 
kompetencije 
potrebne za 
predmet 

Nema preduvjeta  

 

Očekivani ishodi 
učenja na razini 
predmeta (4-10 
ishoda učenja)  

1. Identificirati izvore financiranja.  

2. Obrazložiti kreditni proces i važnost financijskih izvještaja u kreditnom procesu.  

3. Sastaviti adekvatno strukturiran kreditni zahtjev poduzetnika.  

4. Samostalno koristiti tehnike procjene kreditne sposobnosti i rizika kreditnog 
odobrenja. 

5. Analizirati svrhu i specifičnosti financiranja putem leasinga. 

6. Analizirati dostupne izvore financiranja poduzetnika 

Sadržaj predmeta 
detaljno razrađen 
prema satnici 
nastave  

Tjedan Oblik nastave Tema 

1. 

Predavanja 
Pojam i vrste izvora financiranja. Vlastiti izvori 
financiranja (kapital i quasi kapital). 

Vježbe 
Primjeri bilance i bruto bilance (struktura i 
kvaliteta kapitala, iznos i pouzdanost quasi 
kapitala). 

2. 

Predavanja 
Tuđi izvori financiranja (obveze, krediti, vrste 
kredita, vrste kamatnih stopa). 

Vježbe 
Primjeri bilance i bruto bilance (bilančna 
struktura obveza, bilančna struktura kreditnih 
obveza po ročnosti i valutnoj usklađenosti). 

3. 
Predavanja 

Kreditni proces u bankama, opis kreditnog 
procesa, sudionici kreditnog procesa. 

Vježbe Primjeri kreditnog procesa iz prakse. 

4. 

Predavanja Financijski izvještaji u kreditnom procesu. 

Vježbe 
Financijski izvještaji kao temelj ocjene kreditne 
sposobnosti; utjecaj kvalitete financijskih 
izvještaja na ocjenu kreditne sposobnosti. 

5. Predavanja 
Dodatne računovodstvene / financijske 
informacije u kreditnom procesu. 



Vježbe 
Pregled i priprema dokumentacije za kreditni 
zahtjev. 

6. 

Predavanja Priprema kreditnog zahtjeva. 

Vježbe 
Formiranje adekvatnog kreditnog zahtjeva, 
analiza poslovanja, simulacija efekata traženog 
kredita, argumentiranje kreditnog zahtjeva.   

7. 

Predavanja 
Projektni zadatak (case study) 1 – priprema 
kreditnog zahtjeva 

Vježbe 
Projektni zadatak (case study) 1 – priprema 
kreditnog zahtjeva 

8. 
Predavanja 1.kolokvij 

Vježbe Primjeri kreditnih zahtjeva iz prakse. 

9. 
Predavanja Analiza izvora financiranja 

Vježbe Preuzimanje podataka za potrebe analize  

10. 

Predavanja Slobodni novčani tok. 

Vježbe 
Procjena budućih osnovnih novčanih tokova 
poduzeća. 

11. 
Predavanja Trošak kapitala i duga. 

Vježbe Primjeri izračuna. 

12. 
Predavanja 

Izračun terminalne vrijednosti poduzeća u 
procesu procjene rizika financiranja. 

Vježbe Primjer izračuna. 

13. 

Predavanja 
Primjer izračuna vrijednosti poduzeća u svrhu 
financiranja.  

Vježbe 
Izrada modela za izračun vrijednosti poduzeća u 
svrhu financiranja. 

14. 
Predavanja Vježba za kolokvij 

Vježbe Vježba za kolokvij 

15. 
Predavanja 2.kolokvij 

Vježbe Analiza 2.kolokvija   
 

Vrste izvođenja 
nastave: 

 predavanja 

☐ seminari i radionice   

 vježbe   

☐ on line u cijelosti 

mješovito e-učenje 

☐ terenska nastava 

☐ samostalni  zadaci   

☐ multimedija  

☐ laboratorij 

☐ mentorski rad 

☐       (ostalo upisati)   

Obveze studenata 

Pohađanje nastave (min 50% predavanja i 100% vježbi za izvanredne studente, 
70% predavanja i 100% vježbi za redovne studente), sudjelovanje u raspravama, te 
polaganje ispita.  

 

Praćenje rada 
studenata (upisati 

Predavanja 1 
Istraživanj
e 

      Praktični rad       



udio u ECTS 
bodovima za svaku 
aktivnost tako da 
ukupni broj ECTS 
bodova odgovara 
bodovnoj vrijednosti 
predmeta): 

Eksperimentalni 
rad 

      Referat       
Auditorne 
vježbe  

1 

Esej       
Seminars
ki rad 

 
Samostalno 
učenje  

1 

Kolokviji 1 
Usmeni 
ispit 

      
Konzultacije  i 
završni ispit 

1 

Pismeni ispit  Projekt       
Pripreme za 
vježbe 

 

Ocjenjivanje i 
vrjednovanje rada 
studenata tijekom 
nastave i na 
završnom ispitu 

 

Ocjena (u postotcima) formira se temeljem svih pokazatelja koji opisuju razinu 
studentskih aktivnosti prema relaciji: 





N

1i
ii AkOcjena (%)  

ki- težinski koeficijent za pojedinu aktivnost, 

Ai - postotni uspjeh postignut za pojedinu aktivnost, 

N - ukupan broj aktivnosti. 

 

KONTINUIRANA PROCJENA 

Pokazatelji kontinuirane provjere 
Uspješnost 

Ai (%) 

Udjel u ocjeni 

ki (%) 

Nazočnost i aktivnost na nastavi (pred. + vježbe) 50 - 100 
Uvjet 

pristupanja  

Prvi kolokvij 50-100 50 

Drugi kolokvij 50-100 50  

ZAVRŠNA PROCJENA 

Pokazatelji provjere - završni ispit 

(prvi i drugi ispitni termin) 

Uspješnost 

Ai (%) 

Udjel u ocjeni 

ki (%) 

Praktični ispit (pisani) 50 - 100 50 

Teorijski ispit (usmeni)  50 - 100 50 

Pokazatelji provjere - popravni ispit 

(treći i četvrti ispitni termin) 

Uspješnost 

Ai (%) 

Udjel u ocjeni 

ki (%) 

Praktični ispit (pisani) 50 - 100 50 

Teorijski ispit (usmeni)  50 - 100 50 



 

ODNOS POLUČENOG USPJEHA I PRIPADNE OCJENE 

Postotak Kriterij Ocjena 

od 50% do 
61% 

zadovoljava minimalne kriterije dovoljan (2) 

od 62% do 
74% 

prosječan uspjeh s primjetnim 
nedostatcima 

dobar (3) 

od 75% do 
87% 

iznadprosječan uspjeh s ponekom 
greškom 

vrlo dobar (4) 

 od 88% do 
100% 

izniman uspjeh izvrstan (5) 

Obvezna literatura 
(dostupna u 
knjižnici i putem 
ostalih medija) 

Naslov 
Broj 

primjeraka 
u knjižnici 

Dostupnost 
putem ostalih 

medija 

Nastavni materijali   MOODLE 

Dopunska literatura  

 

1. Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S., Žager, L., Analiza financijskih izvještaja, 
Masmedia, Zagreb, 2008. 

2. Jakovčević, D. (2000): Upravljanje kreditnim rizikom u suvremenom bankarstvu, 
TEB, Zagreb 

3. Greuning, H.; Brajović Bratanović, S. (2006.): Analiza i upravljanje bankovnim 
rizicima, Mate, Zagreb 

4. Vidučić, Lj. (2008): Financijski menadžment, RRIF – plus, Zagreb 

 

Načini praćenja 
kvalitete koji 
osiguravaju 
stjecanje utvrđenih 
ishoda učenja 

 Evidencija pohađanja nastave i uspješnosti izvršenja ostalih obveza studenata 

(nastavnik). 

 Ažuriranje detaljnih izvedbenih planova nastave - DIP (nastavnik). 

 Nadzor izvođenja nastave (zamjenik pročelnika Odjela za nastavu i 

međunarodnu suradnju, pročelnici odsjeka). 

 Kontinuirana provjera kvalitete svih parametara nastavnog procesa u skladu s 

Akcijskim planovima (zamjenik pročelnika Odjela za osiguravanje kvalitete). 

 Semestralno provođenje studentske ankete sukladno „Pravilniku o postupku 

studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu“ (UNIST, Centar 

za unaprjeđenje kvalitete) 

Ostalo (prema 
mišljenju 
predlagatelja) 

      

 


