
 
 
 

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА 
План рада на предмету 

 
 
Модул: Финансије, банкарство и осигурање; Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање; 
Пословна анализа и консалтинг, Економија и финансије 
Година: 2,3,4 
Семестар: Пролећни   
Фонд часова: 60П+30В 
ЕСПБ: 7 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 
 
Циљ предмета јесте освајање основних знања о инструментима (обвезница, акција, форвард, фјучерс, 
опција, своп), институцијама (финансијски посредници, берза, ванберзанско тржиште) и процесима 
(емисија, секундарни промет, информациона асиметрија) на савременим финансијским тржиштима. 
Уз то, студенти имају прилику да науче и основне елементе о теорији тржишта и алате 
инвестиционе математике. 
 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
 
Након завршеног курса студент би требало да разуме значај финансијских тржишта и институција и 
да препознаје информациону асиметрију и мере за њено превазилажење. Студент ће знати основне 
карактеристике финансијских инструмената, тржишта и институција. Разумеће процесе вредновања 
финансијских инструмената и бити у стању да компетентно анализира и тумачи основне процесе на 
савременим финансијским тржиштима.  

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

ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

Улога финансијских тржишта и институција и структура финансијског система;  

Финансијска структура и ефикасност финансијских тржишта;  

Каматне стопе;  

Тржиште новца и девизно тржиште;  

Тржиште обвезница;  

Хипотекарно тржиште;  

Тржиште акција;  

Тржиште форварда и фјучерса;  

Тржиште опција;  

Депозитне финансијске институције;  

Инвестициони фондови;  

Посредници на финансијским тржиштима; 

Институционални инвеститори;  

Микроструктура тржишта 



IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
Настава се изводи кроз предавања и вежбе према наведеној структури предмета. На предавањима се 
објашњавају методологија и концепти по областима, коришћењем примера из праксе кроз дискусију са 
студентима. Вежбе су усмерене на примере и задатке којима се разјашњавају области са предавања, 
дискусију, презентације и самостално излагање студената. Израда есеја или, након положеног испита, 
семинарског рада за 2 ЕСПБ студентима омогућава детаљније изучавање изабраних области. 
 
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. Прецизније, 
студент може стећи максимално 100 поена на предиспитним активностима са пондером 0,5 и 100 
поена на завршном испиту са пондером 0,5. Коначна оцена се изводи као пондерисани збир оцене са 
предиспитних активности и оцене са завршног испита. На пример, ако је оцена са предиспитних 
активности 80, а са завршног испита 60, коначна оцена се изводи на следећи начин: 
80*0,5+60*0,5=40+30=70, што даје коначну оцену 7. Потребан услов за позитивну коначну оцену је 
положен завршни испит (51 бод).  
 
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:  

Активност у току предавања  До 10 

Вежбе – израда задатака на часовима и домаћи задаци До 10 

Есеј До 10 

Решавање истраживачког проблема и презентација До 20 

Колоквијум (питања на заокруживање и допуну, задаци, мини 
есејско питање) 

До 70 

 
Форме надокнаде предиспитних активности – Пројекат и презентација (70), проширени есеј (30), за оне 
студенте који из објективних разлога нису могли да реализују те активности током семестра. 
 
Завршни испит: 

Финални испит се одржава у писаној форми. Структура испита обухвата: 1. део – питања на 
заокруживање и допуну која носе 30 бодова; 2. део - задатке који носе 50 бодова; 3. део – есејско питање које 
носи 20 бодова. 

У суми, испит носи максимално 100 бодова. Минимални број бодова освојен на испиту мора бити 51, 
при томе на сваком делу испита (1., 2., 3.) мора бити остварен позитиван број бодова.  
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VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
др Дејан Шошкић, редовни професор 
E-mail: dejan.soskic@ekof.bg.ac.rs 
Време пријема: Среда 12,00-14,00 
Kабинет - 623 
 
др Ирена Јанковић, ванредни професор 
E-mail: irena.jankovic@ekof.bg.ac.rs 
Време пријема: Уторак 13,00-15,00 
Kабинет - 229 
 
 


