
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул) 
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Финансијске институције 
Наставник (за предавања) Проф. др Љубица Николић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Александар Мојашевић 
Наставник/сарадник (за ДОН) 
Број ЕСПБ  8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Изборни 

Услов 
Циљ 
предмета 

Циљ предмета Финансијске институције је да омогући студентима да схвате значај 
финансијских институција и њихову улогу у повезивању штедње и инвестиција између 
суфицитних и дефицитних привредних субјеката на националном и међународном плану, са 
освртом на националну регулативу и међународне стандарде у овој области. 

Исход 
предмета 

Студент ће по окончању предавања и испуњењу предиспитних и испитних обавеза бити 
оспособљен да: 

- препозна значај и објасни улогу финансијских тржишта у савременој тржишној привреди;
- опише и разликује надлежност домаћих и страних финансијских институција;
- развије и унапреди аналитички приступ у изучавању финансијских тржишта и

финансијских институција;
- развије и унапреди критички приступ законским решењима у овој области;
- процени положај и развијеност финансијских институција код нас;
- предложи мере за унапређење функционисања домаћих финансијских институција као

одговор на промене у савременом глобализованом свету.
Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Улога финансијских тржишта и институција (појам институција, функција финансијских 
институција и трижишта, регулација финансијског система); Структура финансијског система 
(хартије од вредности, врсте финансијских тржишта, врсте финансијских институција); Теорија 
финансијске структуре (карактеристике финансијске структуре, утицај ризика негативне 
селекције, утицај ризика злоупотребе, утицај трансакционих трошкова, финансијска структура у 
земљама у транзицији, финансијске кризе); Теорија ефикасности финансијских тржишта 
(рационална очекивања у финансијском систему, форме ефикасности тржишта); Глобално 
финансијско тржиште (глобализација, преглед светских тржишта, главна тржишта акција и 
обвезница, главна тржишта роба и деривата); Каматне стопе (изражавање каматних стопа, 
теорија стопа, терминска структура каматних стопа); Тржиште новца, капитала и девизно 
тржиште (дефиниција и функција тржишта новца, учесници на тржишту новца, финансијски 
инструменти на тржишту новца, појам и улога тржишта капитала, појам и улога девизног 
тржишта); Тржиште обвезница (основна својства обвезница, принос обвезнице, ризици улагања, 
типологија обвезница, цене обвезница, краткорочна и дугорочна равнотежа на тржишту 
обвезница, промене равнотеже каматне стопе); Хипотекарно тржиште (примарно тржиште 
хипотека, секуритизација, секундарно тржиште хипотека, хипотекарно тржиште у земљама у 
транзицији); Тржиште акција (појам и врсте акција, принос акције, примарно тржиште акција, 
секундарно тржиште акција, цена и вредност акција); Тржиште форварда и фјучерса 
(карактеристике форварда и флучерса, вредновање фјучерса, фјучерс стратегије); Тржиште 
опција (карактеристике и врсте опција, позиције опционих трансактора, опције на фјучерсе, 
фактори утицаја на вредност опција, опционе стратегије); Депозитне институције (инвестиционо, 
универзално и комерцијално банкарство, брокерска делатност банака, банке и инвестициони 



фондови, штедионице, штедно кредитна удружења и уније); Инвестициони фондови 
(карактеристике, врсте, организација, приходи, проспект, извештај, котације); Посредници на 
финансијским тржиштима (појам, врсте и функције, брокерска делатност, дилерска делатност, 
инвестиционо банкарство); Институционални инвеститори (индивидуални и институционални 
инвеститори, врсте и основна обележја институционалних инвеститора, основне врсте 
осигуравајућих друштава, пензијски фондови као институционални инвеститори); Основни 
елементи микроструктуре секундарних тржишта (дефиниција и типологија секундарних 
тржишта, основне берзанске операције, основне и специјалне трансакције, берзански налози, 
откривање цена хартија). 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

На вежбама се студенти подстичу на критичку дискусију о функционисању и законском 
регулисању финансијских институција. Поред тога, студентима се сугерише израда презентације 
и/или семинарског рада на одабрану тему из датог предмета. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1      

Методе 
извођења 
наставе 

Вербално излагање материје; Визуелни прикази (коришћење табела, образаца, графикона и сл.) 
на табли или помоћу видео-бима; Постављање и решавање хипотетичких примера и проблема; 
Дискусија (питања, одговори и полемика); Подстицање студената да се активно укључујују у 
процес савладавања материје и стицања знања и да се путем семинарских радова укључују у 
процес научно-истраживачког рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 


