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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 
програм: 

    Међународна економија 
Финансије, банкарство и осигурање 

      

Назив предмета 
 

УЛАГАЊЕ У ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за финансије, банкарство и осигурање 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

ME-01-2-025-1 

FB-01-2-006-1 
изборни II 3+1 6 

Наставник Проф. др Витомир Старчевић 

Сарадник  

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема условљености  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета проучавања је да студенте који га слушају уведе, упути и оспособи адекватним 

сазнањем о хартијама од вриједности које заокупљују све већу пажњу учесника у привредним и 

финансијским процесима и упозна их са свим елементима, условима и, уопште, укупном 

проблематиком улагања у хартије од вриједности.  
Исходи учења : 

Разумијевање значаја и улоге хартија од вриједности као предмета трговања са порастом тржишне 

оријентације у привређивању.  
Садржај предмета: 

1. Улога и значај финансијског система код улагања у ХОВ. 

2. Функција финансијских тржишта у процесу улагања у ХОВ.  

3. Финансијске институције и њихов значај у процесу пружања услуга при улагању у ХОВ. 
4. Улога финансијских посредника на финансијском тржишту у вези улагања у ХОВ.  

5. Улагање институционалних инвеститора у хартије од вриједности на финансијском тржишту. 

6. Елементи микроструктуре секундарних тржишта у функцији улагања у ХОВ. 

7. Утицај трансакционих трошкова, ризика негативне селекције и моралног хазарда на улагање у  

    ХОВ.  
8. Први колоквијум        

9. Улагање у хартије од вриједности на тржишту новца.  

10. Улагање у хартије од вриједности на тржишту капитала. 

11. Улагање у хартије од вриједности у условима ризика. 
12. Диверзификација ризика улагања у ХОВ.  

13. Модели заштите од ризика при улагању у ХОВ.   

14. Улагање у хартије од вриједности на домицилним берзама.  

15. Други колоквијум       
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Методе ( и облици)  наставе и савладавање градива: 

Предавања: За сваку тему припремају се адекватне теоријске презентације и објашњења кроз  

практичне примјере. На крају сваке обрађене теме предвиђена је дискусија са студентима.  
Вјежбе: Вјежбе се одвијају практичнo како би се студенти упознали са правилима и терминологијом 

куповине и продаје хартија од вриједности на финансијској берзи.  

Литература: 

Основна литература: 
Шошкић Б. др Дејан, Живковић Р. др Бошко, (2011), Финансијска тржишта и институције, Центар за 

издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд.  

Додатна литература: 

Шошкић др Дејан, (2013), Хартије од вредности:управљање портфолиом и инвестициони фондови, 

Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд.  

Mishkin S. Frederic, Eakins G. Stanley, (2005), Финансијска тржишта и институције, (превод), Мате 

д.о.о., Загреб.    

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из сваке од наведених активности. 

Похађање наставе 5 Колоквијум  40 Завршни испит 50 
Активност на настави 5 Семинарски рад - Лабораторија - 
Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Витомир Старчевић 

Датум овјере: 15.11.2016. 

 

 


