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Услов: завршене основне студије економско-финансијског усмерења 
Циљ предмета Циљ овог предмета је да развије разумевање функција различитих 
финансијских тржишта институција, инструмената, природа глобалних финансијских 
тржишта, структуре различитих националних финансијских система и улоге које играју 
банке и други финансијски посредници и учесници. Кандидати ће такође схватити улогу 
тржишта у одређивању цена, уз развијање објашњења и основне рационалности 
регулисања финансијских тржишта.  
Исход предмета По завршетку овог програма кандидати ће бити у стању да: објасне улогу 
коју имају финансијска тржишта, институције и инструменти; дао објасне карактеристике 
устројства кључних тришта хартија од вредности, да објасне ефекте структуре тржишта на 
механизма утврђивања цена, тха анализирају улогу трансформације средстава у менаџмент 
ликвидности и ризика; да опишу примарне карактеристике банка и да разликују њихову 
улогу у односу на небанкарске институције и да разматрају и објашњавају разлоге државне 
интервенције у сфери функционисања финансијских тржишта и институција. Поред тога 
кандидати ће стећи и когнитивне способности које нису специфичне за сам предмет попут: 
схватања како се финансијске институције развијају током времена, и свести да нема 
јединственог метода решавања проблема у пословном окружењу. 
Садржај предмета Теоријска настава:Овај модул се фокусира на: 1.Tеорију и праксу 
функционсања различитих типова финансијских тржишта и институција, 2.Tржишну 
eфикасност, тржишта новца и капитала, 3.Инвестиционе фондовe (заједнички, пензиони, 
хеџ, индустрију фондова), 4. Деривативне производе и менаџмент ризика, 5. Финансијске 
иновације и корпоративне финансије, 6. Портфолио анализу, менаџмент портфолија и 
мерење финансијских перформанси. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, 
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Литература :  
1. Љутић Б. Ж. (2007) Банкарско и берзанско пословање: Инвестициони приступ. Београд: 
Магистар бизнис администрације – MBA Press Inc.  
2. Љутић Б. Ж. (2008) Корпоративни финансијски менаџмент. Београд: Магистар бизнис 
администрације – MBA Press Inc. 
3. Foley B. J. (1998) Tržište kapitala. Zagreb: Mate. 
4. Mishking F. S., Stanley E. G. (2005) Financijska tržišta i institucije. Zagreb: Mate. 
4. Зборници студија случајева. 
Број часова активне наставе Остали 

часови Предавања: 
15x3=45 

Вежбе: 
15x2=30 

Други облици наставе: 
Семинари и студије 
случајева укључени у 
вежбе 

Студијски истраживачки рад: 
(припреме за завршни рад) 

Методе извођења наставе: предавања са доказима основних теоријских постулата и 
примерима за емпиријску анализу. Рад у групама на студијама случајева. Вежбе за 
савладавање метода анализе. Семинарски радови и презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања        15 писмени испит  
практична настава        15 усмени испит   55 
семинар-и        15   
 


