Студијски програм:
Пословна економија и предузетништво (180 ЕСПБ); Финансије банкарство и осигурање (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТA
Наставник: Шљивић Славољуб
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан III семестар, одслушана настава из предмета и успешно реализоване предиспитне
обавезе
Циљ предмета: Савладавање од стране студената основних појмова
из области савремених
финансијских тржишта
Исход предмета:
Након положеног испита студент зна да објасни шта је то финансијско тржиште, који су сегменти,
институције и инструменти финансијског тржишта, разуме основне елементе фунционисања тржишта
(ефикасност и регулисање савремених финансијских тржишта) и овладао је основне методе процене
ризика и приноса хартија од вредности којима се тргује на финансијском тржишту.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Основе финансијског система. Место и улога финансијских система у тржишној
привреди. Повезаност финансијског и реалног сектора привреде. Анализа финансијских тржишта. Појам,
улоге и развој финансијских тржишта. Подела и врсте финансијских тржишта. Берзе и берзански
послови. Основне карактеристике савремених финансијских тржишта. Сврхе и циљеви законског
регулисања финансијских тржишта. Основне форме регулисања. Ефикасност финансијских
тржишта.Учесници на финансијским тржиштима. Пензиони фондови. Инвестиционе компаније. Акције.
Обвезнице. Изведени финансијски инструменти. Тржиште новца, Тржиште капитала. Девизно тржиште.
Тржишта финансијских деривата. Примарна и секундарна тржишта.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Анализа случајева из праксе.
Посета неким од финансијских тржишта (Београдска Берза, ПИО фонд и др.). Припрема колоквијума и
испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература:
[1]. Савић Ј., Квргић Г., (2013), Финансијсака тржишта, Висока школа за пословну економију и
предузетништво, Београд.
Теоријска настава:3
Практична настава: 3
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим
студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и на терену: (1) као аудиторне, где
се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају карактеристични примери из праксе; (2)
као, дискусионе за за анализу и дискусију студија случаја из праксе; и (2) као показне, за увид у рад
финансијских тржишта;
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
колоквијум-први
колоквијум-други

Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена 50
Завршни испит
20
усмени испит
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Поена 50
50

