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Обавезна 

литература 

Беговић, Б. 2021. Увод у финансијска тржишта,  

Београд: Правни факултет Универзитета у Београду 

Додатна 

литература 

Шошкић, Д., Живковић, Б. 2011. Финансијска тржишта и институције,Београд: 
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Испитна 

питања 

I питање 

1. Основни појмови финансијских тржишта 

2. Основне функције финансијских тржишта  

3. Финансијска тржишта, привредни раст и глобализација 

4. Асиметрија информација на финансијским тржиштима: негативна селекција 

5. Асиметрија информација на финансијским тржиштима: морални хазард  

6. Депозити као финансијски инструмент: основне одлике и проблеми  

7. Кредити као финансијски инструмент: основне и одлике и проблеми 

8. Обвезнице као финансијски инструмент: основне и одлике и проблеми 

9. Емисија обвезница: покровитељи и одређивање цене 

10. Средства обезбеђења пласмана  

11. Тражња за (зајмовним) капиталом и њени фактори 

12. Понуда (зајмовног) капитала и њени фактори 

13. Формирање каматне стопе на тржишту 



14. Формирање цене обвезница на тржишту  

15. Ризици пласмана зајмовног капитала 

16. Обвезнице и секурититзација 

17. Могућности за финансирање инвестиционих пројеката 

18. Власнички финансијски инструменти (акције) и инвестициони пројекти 

19. Акције и негативна селекција: извор проблема и њихова решења 

20. Акције и морални хазард: извор проблема и њихова решења 

21. Врсте и приноси акција 

22. Деривати: фјучерси и форварди 

23. Деривати: опције 

24. Деривати: свопови 

25. Примарно и секундарно тржиште акција  

26. Посредници на тржишту акција  

27. Ефикасност тржишта акција  

28. Билансна и унутрашња вредност акција  

29. Унутрашња вредност и цена акција 

30. Диверзификација портфеља и ризици пласмана на тржишту акција 

II питање 

31. Банкарско пословање     

32. Биланс стања банке 

33. Биланс успеха банке и његова веза са билансом стања 

34. Управљање ризицима у бакарском пословању: кредитни ризик  

35. Управљање ризицима у бакарском пословању: тржишни ризици  

36. Управљање активном и пасивом као управљање ризиком ликвидности 

37. Управљање ризицима у банкарском пословању: остали ризици 

38. Мерење успешности банкарског пословања 

39. Видови осигурања и њихове економске карактеристике 



40. Пословање осигуравајућих друштава 

41. Биланс стања и биланс успеха осигуравајућих друштава 

42. Управљање ризиком солвентности у пословању осигуравајућих друштава 

43. Управљање ризиком ликвидности у пословању осигуравајућих друштава 

44. Мерење успешности пословања осигуравајућих друштава 

45. Пословање инвестиционих фондова  

46. Врсте инвестиционих фондова 

47. Пословање институционалних инвеститора: осигуравајућа друштва  

48. Пословање институционалних инвеститора: пензиони фондови 

49. Циљеви регулацију финансијских тржишта 

50. Методи регулације финансијских тржишта 

51. Основна ограничења регулације финансијских тржишта 

52. Економска и правна и основа регулације банкарског пословања 

53. Сврха адекватности капитала банака и његово мерење 

54. Контрола адекватности капитала: базелске препоруке 

55. Контрола адекватности капитала у Србији 

56. Економска и правна основа регулације осигурања  

57. Основни механизми регулисања осигурања 

58. Економска и правна основа регулације тржишта хартија од вредности 

59. Механизми и установе регулације тржишта хартија од вредности 

60. Интернационализација регулација финансијских тржишта 

 


