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Теоријска 
настава 

Теоријска настава третира питања, која се односе на циљеве, субјекте и инструменте финансијских 
тржишта, као и питања теоријских концепција и доктринарних погледа  различитих школа на берзе и  
финансијска тржишта. 

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

Активним учешћем на вежбама (што подразумева колоквијуме, семинарске радове и есеје) и  
анализом практичних примера и задатака, студенти треба да се оспособе да разумеју процесе на 
финансијским тржиштима и постану аналитичари и креатори финансијске политике.  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 3       
Методе 
извођења 
наставе 

Током предавања користе се разноврсни облици рада. Предвиђено је активно учешће студената, а на 
крају сваке обрађане теме и  дискусија. На вежбама је укључено понављање градива, анализа 
случајева а понекад и презентација.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит  50 
колоквијуми 30     
семинари 10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА  
БЕРЗЕ И ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА 

 
 
Испитна питања за прелазну оцену 6 су болдована. Из сваке испитне групе питања 
обележено је више од половине датих испитних питања која је потребно савладати за 
добијање прелазне оцене 6. 

 
 

ГРУПА I 
 
1) Шта су финансије? 
2) Шта је финансијска актива? 
3) Шта су финансијски инструменти? 
4) Шта су хартије од вредности? 
5) Шта су финансијска тржишта? 
6) Каква је функција финансијских тржишта? 
7) Шта је новац? 
8) Шта је капитал, а шта инвестиција? 
9) Шта је ризик и каква је повезаност ризика и приноса? 
10) Шта су принос, камата и цена капитала? 
11) Која је сврха економских теорија и модела? 
12) Шта је каматна стопа? 
13) Како се израчунава каматна стопа код дужничких финансијских инструмената? 
14) Шта је фиксна каматна стопа, а шта флуктуирајућа каматна стопа? 
15) Шта је ефективна каматна стопа?  
16) Шта је номинална каматна стопа, а шта реална каматна стопа? 
17) Шта је равнотежна каматна стопа? 
18) Каква је рочна структура каматне стопе? 
19) Каква је ризична структура каматне стопе? 
20) Како се у пракси врши обрачун каматне стопе? 
21) Шта је дисконтна стопа? 
22) Које поделе финансијских инструмената постоје?  
23) Који су основни финансијски инструменти тржишта новца? 
24) Које су основне карактеристике акција?  
25) Које врсте обвезница постоје?  
26) Која је разлика између обвезница и акција?  
27) Какав је значај кредитног рејтинга за пласман обвезница?  
28) Које све државне хартије од вредности постоје?  
29) За које сврхе компаније користе тржишта новца, а за које сврхе тржиште капитала? 
 
ГРУПА II 
 
1) Шта су финансијски деривати?  
2) Шта су форварди? 
3) Шта су фјучерси? 
4) Шта су опције? 
5) Које врсте опција постоје? 
6) Шта су свопови? 
7) Како функционише секјуритизација? 
8) Шта су структурни финансијски производи? 
9) Шта су финансијска тржишта? 



10) Које врсте финансијских тржишта постоје? 
11) Шта је берза? 
12) Које врсте берзи постоје?  
13) Које су основне трансакције на берзама?  
14) Које су основне врсте берзанских налога?  
15) Шта су берзански индекси и који су најважнији берзански индекси? 
16) Која је улога финансијских посредника?  
17) Које институције су финансијски посредници?  
18) Којим пословима се баве банке на финансијским тржиштима? 
19) Којим пословима се баве инвестиционе банке?  
20) Ко су институционални инвеститори?  
21) Шта је инвестициони фонд? 
22) Како функционишу отворени инвестициони фондови? 
23) Како функционишу затворени инвестициони фондови? 
24) Који су специфични инвестициони фондови? 
25) Који су ризици улагања у инвестиционе фондове?  
26) Које су провизије и накнаде код инвестиционих фондова?  
27) Како се израчунавају приноси инвестиционог фонда? 
28) Шта су заједнички фондови новчаног тржишта? 
29) Шта су државни инвестициони фондови? 
30) Шта су пензиони фондови? 
31) Која је инвестициона политика осигуравајућих компанија? 
 
ГРУПА III 
 
1) Шта је портфолио и која је његова сврха? 
2) Које су основне портфолио стратегије?  
3) Како се врши вредновање финансијских инструмената?  
4) Који су основни елементи портфолио теорије?  
5) Која је формула за CAPM и који су њени елементи?  
6) У чему се састоји портфолио менаџмент ? 
7) Како се врши фундаментална анализа финансијских инструмената? 
8) Како се врши техничка анализа финансијских инструмената? 
9) Како се врши вредновање акција? 
10) На чему се базира метод дискотовања дивиденде? 
11) Како се одређује цена акција на бази P/Е рација?  
12) Како се одређује вредност обвезнице?  
13) Како се котирају обвезнице? 
14) Шта је финансијски инжењеринг? 
15) Шта су финансијске иновације? 
16) Шта је хипотеза о ефикасности финансијских тржишта? 
17) Која су ограничења код финансијског одлучивања? 
18) Шта су асиметричне информације? 
19) Шта је морални хазард? 
20) Шта је принципал-агент проблем? 
21) Шта је хеџинг? 
22) Шта су шпекулације на финансијским тржиштима? 
23) Шта су маниплулације на финансијским тржиштима? 
 


