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Пун назив предмета ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ТРЖИШТА
Катедра Економски факултет, Пословне финансије и финансијска тржишта

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS

ИПб 01 Изборни VIII 5
Наставник/ -ци доц. др Милан Радовић
Сарадник/ - ци

Фонд часова/ наставно оптерећење (седмично) Индивидуално оптерећење студента (у сатима семестрално) Коефицијент студентског
оптерећења So1

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So
2 2 0 2*15*1,72 2*15*1,72 0*15*1,72 1,72

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
X*15 + Y*15 + Z*15  = W

30 + 30 + 0 = 60 h

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
2*15*1,72 + 2*15*1,72 + 0*15*1,72 = T

51,6 + 51,6 + 0 = 103,2 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално

60 h + 103,2 h = 163,2 h = Uopt

Исходи учења

1) Упознавање са функционисањем финансијских тржишта
2) Упознавање са инструментима тржишта новца
3) Упознавање са инструментима тржишта капитала
4) Упознавање са позицијом и улогом централних банака, комерцијалних банака и ризицима пословања комерцијалних банака
5) Међународни монетарни систем

Условљеност Новац, институције и тржишта, Инвестициони менаџмент

Наставне методе
У току извођења наставе на предмету биће комбиновани различити облици рада који укључују теоријско излагање тема (предавања),
рјешавање задатака, анализе примјера из пословне праксе (студије случајева), дискусије, индивидуалне и групне презентације. Сви облици
рада  подразумијевају активно учествовање студената.

Садржај предмета по
седмицама

1.Разлози за проучавање финансијских институција и тржишта
2.Финансијска тржишта, појам, улога, учесници
3.Каматне стопе и понашање каматних стопа
4.Централна банка и монетарна политика
5.Тржишта новца
6.Тржишта капитала
7.Тржишта акција и хипотеза ефикасног тржишта
8.Тест
9.Девизна тржишта
10.Банке и управљање банкама
11.Комерцијалне банке
12.Осигуравајућа друштва и пензиони фондови
13.Инвестиционе банке
14.Капитал за пословне подухвате (јоинт вентуре)
15.Заштита од ризика путем финансијских деривата

Обавезна литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Ф.Мишкин Финансијске институције и тржишта, Мате, Загреб- одабрана попглавља 2005.
3-65, 150-185, 215-239, 241-265,
267-289, 311-337, 339-359, 376-
386, 401-422

Допунска литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Др Милан Радовић Корпоративно управљање тржиштом капитала,  Суботица, Бања Лука, И.
Сарајево 2018. 51-103

Соња Брајовић Анализа управљања банковним ризицима, Мате, Загреб 2006. 101-111, 135-166, 167-172, 182-
183, 249-258

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат
Предиспитне обавезе

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10 10%
нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10 10%

нпр. студија случаја – групни рад
нпр. тест/ колоквијум 0-15 15%

                                           нпр. тест/ колоквијум 0-15 15%
нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе

нпр. практични рад
Завршни испит

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 0-50 50%

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

УКУПНО 100 100%
Web страница http://ekofis.ues.rs.ba/sr-yu/i-ciklus-studija/nastavni-planovi/sp-ekonomija.html

Датум овјере 628/19 22.3.2019.
* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно

1Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин:
а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све
предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и објашњење.
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење.


