
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТИТУЦИЈЕ 

Наставник/наставници: др Борис Сиљковић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: – 

Циљ предмета 

Циљ предмета представља изучавање проблематике преко које студенти треба да освоје знања о 

принципима функционисања и основним елементима савремених финансијских тржишта, пружање 

целовитог приказа основних инструмената и услуга које се нуде на финансијском тржишту, упознавање 

студената са карактеристикама глобалног финансијског тржишта, разумевање како функционишу 

финансијска тржишта и институције, упознавање са домаћом праксом и изазовима финансијских 

тржишта земаља у транзицији, упознавање са карактеристикама дужничких и власничких хартија од 

вредности са освртом на рад тржишта капитала и тржишта акција, као и са учесницима, посредницима и 

инвеститорима на финансијском тржишту. 

Исход предмета  

Студенти стичу фундаментално знање и способност да препознају улогу и значај, карактеристике 

финансијских тржишта, инструмената и институција на глобалном нивоу и код нас. 

Студенти се оспособљавају да разликују домаћа и страна финансијска тржишта и институције и њихове 

регулативе у свету и код нас. 

Анализирају и решавају аналитичким приступом релевантне финансијске проблеме на финансијским 

тржиштима и институцијама. 

Студенти се оспособљавају да тумаче процесе на финансијским тржиштима и институцијама, 

спроводе финансијску анализу учесника и посредника на финансијском тржишту, анализирају 

коришћења финансијских инструмената и креирања повољног инвестиционог портфолиа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, значај и улога финансијског тржишта. Подела и врсте финансијских тржишта. Принципи 

функционисања финансијских тржишта. Ефикасност финансијских тржишта. Основна подела 

финансијских институција. Улога и функционисање централне банке на финансијском тржишту. Улога и 

функција пословних банака на финансијском тржишту. Основни облици и форме регулисања 

финансијских тржишта у свету и код нас. Недепозитне институције на финансијском тржишту 

(осигуравајуће компаније, пензиони фондови, инвестицони фондови, финансијске компаније и берзански 

посредници). Појам и врсте финансијских инструмената на финансијским тржиштима. Економска 

анализа пословања инвестиционих институција. Економска анализа кредитно депозитних финансијских 

инструмената на финансијском тржишту. Анализа пословања банака на финансијском тржишту. 

Тржиште капитала. Тржиште акција. 

Практична настава 

Практична настава прати теоријску наставу и обухвата обнављање градива са предавања путем 

практичних примера, дискусија, тестова и одбране семинарских радова. На вежбама се студенти 

подстичу на критичку дискусију о функционисању финансијских тржишта и финансијских институција. 

Студентима се сугерише израда презентације и/или семинарског рада на одабрану тему. 

Литература  

Основна литература 

1. Шошкић, Д., & Живковић Б. (2018). Финансијска тржишта и институције. Центар за издавачку 

делатност. Београд: Економски факултет. 

2. Шошкић, Д. (2021). Хартије од вредности, управаљање портфолиом и инвестициони фондови. 

Центар за издавачку делатност. Београд: Економски факултет. 

3. Ристић, Ж., Комазец, С., & Ристић, К. (2012/2013). Финансиjска тржишта и берзански менаџмент. 

Београд: Етно стил. Електронско издање књиге:  

https://www.kristijanristic.com/wp-content/uploads/2020/05/2.Finansijska-trzista-i-berzanski-

menadzment.pdf 

Додатна литература 

1. Јеремић, З. (2012). Финансијска тржишта и финансијски посредници. Београд: Универзитет 

Сингидунум.  

https://www.kristijanristic.com/wp-content/uploads/2020/05/2.Finansijska-trzista-i-berzanski-menadzment.pdf
https://www.kristijanristic.com/wp-content/uploads/2020/05/2.Finansijska-trzista-i-berzanski-menadzment.pdf


2. Mishkin, F.S., & Eakins, S.G. (2005). Финансијска тржишта и институције, 4. издање. Загреб: Мате. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Усмено предавање, графичка презентација у електронској форми, менторски рад са студентима, анализе 

студије случаја, презентација примера из праксе и презентација семинарских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


