
 
Студијски програм: Основне академске студије 

Назив предмета: Финансијска тржишта 

Наставник: доц. др Никола Илић 

Статус предмета: Изборни предмет (трећа година, VI семестар) 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положен испит из предмета Основи економије 

Циљ предмета: Предмет обухвата економску анализу финансијских тржишта и понашања учесника на 

њима. Разумевање функционисања финансијских тржишта омогућава правницима разумевање суштине 

финансијског посредовања (повезивања штедње и инвестиција),  као и усвајање основног економског 

инструментаријума који могу да користе при анализи позитивних правних прописа и аргументацији 

током анализе правних проблема до којих долази приликом трансакција на финансијским тржиштима. 

Предмет је оријентисан на финансијска тржишта, пре свега на тржишта капитала. Такође, објашњава и 

улогу државе у савременој привреди, будући  да  се бави регулацијом финансијских тржишта, односно 

регулацијом финансијског система; Предмет има за циљ да студенти разумеју основе механизме који 

делују у финансијском систему и на финансијским тржиштима, како би могли да схвате економске 

ефекте које на тим тржиштима стварају позитивни правни прописи, односно правни институти. 

Исход предмета: упознавање  са сврхом  финансијских  тржишта,  њиховим  значајем  за функционисање 
реалног сектора, односно целокупног привредног живота једне земље, као и значајем за привредни раст; 
стицање  основних знања  о  економској  сврси  финансијских  инструмената  и механизма који се користе 
на финансијским тржиштима; стицање знања  о  основним  врстама  финансијских  тржиштима, као и о 
механизмима који на њима делују и о последицама деловања тих механизма; стицање основних знања о 
пословању банака, инвестиционих институција и осигуравајућих друштава, њиховим циљевима и 
пословним стратегијама, као и најзначајнијим проблемима са којима се они суочавају; овладавање 
модерном финансијском терминологијом; разумевања међузависности права и економије, оспособљава 
студенте да схвате економски значај прописа при обликовању понашања учесника на финансијским 
тржиштима; олакшава запошљавање у области финансијских делатности и скраћује основну обуку која 
следи након запошљавања, тиме што полазнике учи да препознају и разумеју када и зашто долази до 
одступања базичних концепција економске теорије од стварност. 

Садржај предмета: 1. Увод: појам и економски значај финансијског сектора и тржишта; 2. Економска 
анализа кредитно-депозитних финансијских инструмената; 3. Тржиште капитала; 4. Економска анализа 
инвестиционих финансијских инструмената; 5. Тржиште акција; 6. Економска анализа пословања 
банака; 7. економска анализа пословање инвестиционих институција; 8. Економска анализа пословање 
осигуравајућих друштава; 9. Економска анализа регулације финансијског тржишта. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30  

Методе извођења наставе: предавања уз power-point презентације, семинарски радови (есеји), 

консултације, разматрање судских пресуда, студијска посета једној од комерцијалних банака. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена  поена 

настава-предавања 10 Завршни испит 50 

колоквијуми 20   

успешно одбрањен семинарски рад 10   

остале активности по оцени 
испитивача 

10   

 
 


