Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: Основне академске студије – Пословна економија –
модул 1 – Финансије, банкарство и осигурање – модул 2 – Пословна економија и предузетништво
Назив предмета: Финнасијска тржишта и институције
Наставник/наставници: Добарџић Ш. Елдин, Гавриловић Д. Милан
Статус предмета: обавезан, друга година, четврти семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање теоријских и практичних знања из области финансијских тржишта и институција; усвајање знања у
области развоја финансијског тржишта, функција, структуре и облика регулативе финансијског тржишта, са улогом и
значајем хартија од вредности, врстама и правилима тргововања хартијама од вредности; разумевање везе и интеракције и
међусобне зависности између финансијских тржишта, финансијских институција и финансијских инструмената.
Сагледавање улоге и утицаја државе и њене економске политике као и монетарне политике на функционисање финансијског
тржишта и финансијских институција.
Исход предмета
Оспособљеност студентата за разумевање: структуре финансијског тржишта, његових сегмената и финансијских
инструмената; утицаја законске регулативе и институција на функционисање финансијског система и финансијских тржишта,
специфичности примарног (емисионог) и секундарног финансијско тржишта; главних економских модела који описују цену
финансијске активе; специфичности функционисања најбитнијих финансијских институција, банака, осигуравајућих
друштава, пензионих, инвестиционих фондова и инвестиционих банака на емисионом тржишту.
Садржај предмета
Теоријска настава
Место и улога финансијских система у тржишној привреди. Повезаност и међусобни утицај финансијског и реалног сектора
привреде. Анализа финансијских тржишта. Појам, улога и развој финансијских тржишта. Подела и врсте финансијских
тржишта–тржиште новца, тржиште капитала, девизно тржиште. Берзе и берзански послови. Основне карактеристике
савремених финансијских тржишта. Сврхе и циљеви законског регулисања финансијских тржишта и надзор над радом
финансијских тржишта. Ефикасност финансијских тржишта.Учесници на финансијским тржиштима. Централна банка (мере,
инструменти и циљеви), Банке, Осигуравајуће компаније, Пензиони фондови. Инвестициони фондови. Управљање
финансијским институцијама (ризик каматне стопе, тржишни ризик, кредитни ризик, ризик девизног курса, оперативни
ризици, ризик ликвидности, управљање активом и пасивом, адекватност капитала. Финансијски деривати. Фундаментална и
техничка анализа.
Практична настава
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Анализа случајева из праксе. Припрема колоквијума и
испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Ex catedra; интерактивни метод, предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима. Вежбе се изводе као:
аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и анализирају карактеристични примери; показне, кроз
представљање студија случаја и дискусионе кроз анализу и дискусију студија случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
40
практична настава
10
усмени испит
10
колоквијум–и
30
..........
семинар–и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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