
 

Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање(240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија 

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА 

Наставник: Гавриловић Милан 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ:7 

Услов:  УписанV семестар; Изабран предмет; Одслушана настава и положене предиспитне обавезе  

Циљ предмета:  

Упознавање студената са теоријским и практичним знањима из области фондова, врстама фондова и 

њиховим значајем за област економије, здравственог и пензијског осигурања, инвестиционог улагања са 

посебним освртом на инвестиционе фондове који улажу у власничке ХоВ, дугорочне ХоВ као и са 

ризицима код пословања свих врста фондова.  

Исход предмета:  

Након положеног испита студент  зна шта су фондови, усвојио је основне појмове који се односе на 

фондове и врсте фондова, разуме ризике који прате њихово пословање и може да демонстрира 

оспособљеност на анализи портфолија пензионих фондова. 

 

Садржај предмета: 
Теоријска настава: 

Шта су фондови. Основни појмови фондова. Шта су то инвестициони фондови. Шта су пензијско- 

инвалидски фондови. Шта су Hedži фондови. Шта су институционални инвеститори. Врсте 

инвестиционих фондова. Фондови који улажу у власничке ХоВ. Фондови који улажу у дугорочне ХоВ. 

Израчунавање криве приноса. Основни индикатори пословања фондова. Имовина фондова. Ризици 

којима су фондови изложени у свом пословању. Статистички показатељи који служе за оцену ризика 

пословања. Социјално осигурање.Типови ризика. Осигуравајуће организације као учесници на 

финансијском тржишту. Пензиони фондови. Портфолио пензијских фондова. Утицај фондова на 

глобализацију финансијских тржишта. Значај и функција инвестиционих банака. 

 

Практична настава: 
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Анализа студија случајева. 

Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2 

Методе извођења наставе:  

Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима и пропраћена су видео 

презентацијама.  Вежбе  се изводе по групама студената у слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се 

даље разрађују  поједине теме са предавања;  (2) као, показне   где се презентују студије случајева 

успешних успешних фондова; (2) као, дискусионе   где се анализирају случајеви  успешних фондова;    

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   

 


