
Студијски програм: МСС- Пословна економија у туризму 

Назив предмета: Финасијска тржишта и институције 

Наставник/наставници: др Мирјана Илић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање специфичних знања и вештина карактеристичних за финансијска тржишта и 
институције и примена стечених функционалних знања у пракси. Способност уочавања и анализирања 
разлика између тржишта новца и тржишта капитала, са посебним освртом на анализу тржишних 
сегмената у развијеним земљама и земљама у развоју.  
Исход предмета  
Након одслушаног и положеног испита из овог предмета  студент ће бити способан да: 
 разуме кључне појмове и функционисање глобалних финансијских тржишта; 
 препознаје ефекте глобализације на финансијска тржишта; 
 разуме улогу финансијских тржишта и институција у развоју туризма и хотелијерства; 
 препозна карактеристике финансијске структуре у тржишној привреди Србије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам и развој финансијских тржишта. Концепти тржишта новца и тржишта капитала. Основне 
карактеристике и функционисање финансијских тржишта., Тржиште обвезница и хипотека. Форвард и 
фјучерс тржиште. Финансијске структуре. Каматне стопе. Депозитне финансијске институције. 
Инвестициони фондови. Посредници на финансијским тржиштима.  Микроструктура тржишта (берза, 
берзански индекси, ванберзанско тржиште, акцијска тржишта). Тржиште новца и капитала у земљама у 
транзицији и развијеним тржишним економијама. Финансијска тржишта у условима глобалне 
економске кризе. Савремене методе мерења ризика на тржишту капитала у Србији. Глобализација 
финансијског тржишта. Стратегије управљања пословним портфолиом на туристичком тржишту. 
Међузависност појединачних предузећа туристичке привреде и финансијских институција. Утицај 
трговинских политика на финансијска тржишта. Осигуравајуће компаније и принципи њиховог 
инвестирања. Утицај глобалне економске кризе на Српску привреду и њено превазилажење.  
Практична настава  
Студентски истраживачки рад у вези са могућностима улагања на одговарајућа финансијска тржишта и 
анализирање извештаја међународних берзи, презентованих индикатора и извођење одговарајућих 
закључака и презентација задатих тема. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Интерактивна дискусија, студија случајева, учествовање у креативним радионицама и презентација 
резултата, израда семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит / 

практична настава 5 усмени испит 60 

колоквијум 1x10=10   

семинарски рад 20   

 


