Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство(Модул: Финансије, банкарство и осигурање)
Назив предмета: Финансијска тржишта
Наставник: др Предраг Д. Радовановић проф.
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ изучавања предмета је овладавање основним појмовима и категоријама из области савремених
финансијских тржишта. Студенти ће бити упознати са кључним темама које омогућавају разумевање
финансијских тржишта, као што су: каматни механизам, структура каматних стопа, структура и функције
финансијских тржишта,финансијске институције на финансијским тржиштимa и управљање финансијским
институцијама, уз посебан осврт на управљање ризиком.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студенти ће бити упознати са финансијским системом, понашањем и
структуром каматних стопа, најзначајнијим сегментима финансијског тржишта и најзначајнијим
институцијама које учествују на финансијским тржиштима. Студенти ће, такође, бити у стању да
демонстрирају разумевање значаја управљања ризиком у финансијским институцијама као и значаја заштите
од ризика финансијским дериватима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у финансијска тржишта, финансијски систем, основе финансијских тржишта, тржишта новца, тржишта
капитала, тржишта акција, хипотекарна тржишта, девизно тржиште, најзначајније финансијске институције
на финансијским тржиштима, њихове карактеристике и функције, управљање финансијским институцијама,
управљање ризиком и заштита од ризика финансијским дериватима.
Практична настава:
Каматне стопе, понашање каматних стопа, ризична и рочна структура каматних стопа, основе финансијских
тржишта, примарна и секундарна тржишта, учешће банака на финансијским тржиштима, штедионице и
кредитне задруге, осигуравајућа друштва и пензиони фондови, финансијске компаније, финансијски
конгломерати, инвестиционе банке, брокерске куће, инвестициони фондови.
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Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случајева, израда и презентација
семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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