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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 

програм: 

Финансије, банкарство и 

осигурање 

      

Назив предмета РАЧУНОВОДСТВО ИНСТРУМЕНАТА ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА  

Катедра којој 

предмет припада 
Kaтедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

FB-01-2-005-1 Изборни 
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Наставник Проф. др Рајко Радовић 

Сарадник мр Биљана Станивук 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема условљености  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је да студентима понуди базична знања и концепте које омогућавају што ефикасније 

разумјевање проблематике рачуноводства инструмената финансијских тржишта. 

Исходи учења : 

Проучавањем датог садржаја студент стиче знања и упознаје се са начином  књиговодствене 

евиденције интрумената финансијских тржишта,  чиме се оспособљава за ефикасније управљање 

рачуноводственим проблемима овога типа. 

Садржај предмета: 

1. Увод у предметне обавезе,  

2. Појмовно одређење рачуноводства инструмената финансисјких тржишта,  

3. Начела  и принципи рачуноводства инструмената финансијских тржишта,  

4. Рачуноводство хартија од вриједности које нису финансијски инструменти,  

5. Рачуноводство новчаних хартија од вриједности,  

6. Рачуноводство хартија од вриједности којима се врши трансфер плаћања,  

7. Рачуноводство финансијских инструмената које су предмет берзанске трговине,  

8. Рачуноводство финансијских инструмената које нису предмет берзанске трговине,  

9. Рачуноводство финансиских деривата,  

10. Рачуноводство финансијских инструмената са фиксним приносом,  

11. Рачуноводство финансијских инструмената без приноса,  

12. Рачуноводство финансијских инструмената са промјењивим приносом,  

13. Рачуноводство финансијских инструмената које гласе на доносиоца. 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: Настава се изводи у облику предавања, семинарских радова, тестова и примјера из 

праксе 

Вjежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира и увjежбава и на часовима вjежби. 

Литература: 

1. Trading and Capital-Markets Activities Manual, Јанuary, 2009. година 

2. Lawrence S. Ritter, William L. Silber, Gregory F. Udell, Принципи новца, банкарства и 

финансијска тржишта, 2009. година 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног учешћа у наставном 

процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на писменом 

дијелу испита. 
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Похађање наставе 5 Колоквијуми 50 Завршни испит 30 

Активност на настави 5 Семинарски 10 Лабораторија  
 

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Рајко Радовић 

Датум овјере: 14.11.2016. 

 


