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Студијски програм: Пословна економија и предузетништво (120 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво студија 

Назив предмета:  ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

Наставник :  Гавриловић Милан 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ:8 

Услов: Уписан II семестар, одслушана настава из предмета и успешно реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета:  

Усвајање основних знања о финансијским институцијама (банке, штедионице и кредитне задруге, 

осигуравајуће компаније, пензиони фондови, финансијске компаније, инвестицоне банке, инвестициони 

фондови, брокерске куће), и стицање додатних знања везаних за нове трендове у развоју индустрије 
финансијских институција у свету и код нас, као и за моделе мерења и управљања кредитним и тржишним 

ризицима  (управљање ризицима каматне стопе, девизног курса ликвидности као и оперативним и другим 

нефинансијским ризицима).   

Исход предмета: 
Након положеног испита студент поседује теоријска и практична знања и вештине којима је  оспособљен да 

ради на различитим пословима у банкама, у домену комерцијалног иинвестиционог банкарства; у 

небанкарским финансијским институцијама које управљају различитим ризицима којима су изложене на 

тржишту;  у институцијама које су задужене за креирање регулативе и супервизију банака иинституцијама 

задуженим за надзор над небанкарским финансијским институцијамакојепослују на тржиштукапитала. 

Садржај предмета: 
Теоријска настава: 

Преглед финансијског система; Централна банка и вођење монетарне политике (структура централних 

банака, мере, инструменти и циљеви); Индустрија финансијских институција (структура, банке, штедионоце 
и кредитне задруге, осигуравајуће компаније, пензиони фондови, финансијске компаније, инвестиционе 

банке, инвестициони фондови, брокерске куће); Управљање финансијским институцијама (ризик каматне 

стопе, тржишни ризик, кредитни ризик, ризик девизног курса, оперативни ризици, ризик ликвидности, 

управљање активом и пасивом, адекватност капитала, хеџинг финансијским дериватима, секјуритизација). 

 

Практична настава: 

Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Студијски истраживачки рад, приказ, 

анализа и дискусија примераизпраксе. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и 

анализа њених резултата. 

Литература: 

[1]. Mishkin, F, S. Eakins,  (2005), Finansijska tržišta i institucije, Mate, Zagreb. 

[2]. Saunders A, M. M. Cornett,  (2013), Financial institutions management: A Risk Management Approach, 

McGraw-Hill/Irwin.  
[3]. Rose, P., S. Hudgins, (2012), Bank Management and Financial Services, McGraw-Hill/Irwin.  

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе:  
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама 

студената у слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања и 

аналазирају карактеристични примери изпраксе;  (2) као  показне, за представљање  реализованих 
практичних примера; и (3) као, дискусионе где се анализирају и дискутују примери изпраксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 40 Завршни испит  Поена 60 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   

 


