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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Смјер: Финансије, банкарство и 

осигурање 

       Смјер: Пословна информатика 

      

Назив предмета 
 

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за финансије, банкарство и осигурање 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-037-5 

PE-03-1-054-5 Обавезни 6 4+2 7,0 

Наставник Проф. др Витомир Старчевић 

Сарадник Сузана Стевановић 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема - 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ наставе из овог предмета је да студенте уведе у тајне ове дисциплине и омогући им правилан 

приступ изучавању финансијских тржишта, јер потреба за изучавањем финансијских тржишта расте 

са порастом тржишне оријентације у привређивању. На нашим просторима постепено прихватање 

елемената тржишне оријентације у пословању и транзиције својинских облика предузећа у 

привреди, намеће потребу за познавањем одређених тржишних категорија.  

Исходи учења : 

Разумијевање значаја насталих промјена посљедњих деценија на свјетским финансијским 

тржиштима у домену развоја нових финансијских инструмената, глобализације и интеграције 

тржишта на којима се одвијају финансијске трансакције.  

Садржај предмета: 

1. Врсте финансијских тржишта.    

2. Тржиште новца. Есконтно тржиште.  

3. Ломбардно тржиште. Девизно тржиште. 

4. Тржиште капитала. Хипотекарно тржиште.  

5. Банкарско тржиште. Тржиште институционалних инвеститора.  

6. Тржиште берзанских посредника. Тржиште краткорочних хартија од вриједности. 

7. Тржиште обвезница.  

8. Тржиште акција.         

    Колоквијум 1.  

9. Тржиште фјучерса и форворда.  

10. Тржиште опција и своп послова.  

11. Финансијске берзе. Принципи и методи трговања на финансијској берзи.  

12. Хеџинг трансакције, берзански индекси и извјештаји на финансијској берзи.  

13. Централни регистар хартија од вриједности.  

14. Карактеристике брокерско-дилерских друштава. Послови брокерско-дилерских друштава.  

      Заштита инвеститора на финансијској берзи.  

15. Београдска и Бањалучка берзa.      

      Колоквијум 2.   

 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 анализом наставних садржаја и извођењем практичних примјера, а сврха 
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је поступно упознавање студената са тржишном економијом.     

Литература: 

Основна литература: 

Вуњак М. др Ненад, Ковачевић Д. др Љубомир, (2009), Финансијска тржишта и берзе, „Пролетер“ 

а.д. Бечеј, Економски факултет Суботица, НУБЛ-Независни Универзитет Бања Лука, Чигоја Београд, 

Суботица.  

Додатна литература: 

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

за издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд. 

Mishkin S. Frederic, (2006), Монетарна економија, банкарство и финансијска тржишта, ДАТА 

СТАТУС, Београд.   

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: 18.01.2016. 

 

 


