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I  Регулација и  инфраструктура финансијског тржишта 

1. Основна функција финансијског система 

2. Системи  са доминантно директним и системи са доминантно индиректним финансирањем 

3. Значај финансијских тржишта 

4. Појам и типологија финансијских тржишта 

5. Структура финансијских тржишта 

6. Измјењено окружење регулације финансијских тржишта 

7. Регулација финансијског тржишта 

II  Регулаторни и надзорни органи 

1. Комисија за хартије од вриједности   

2. Централна банка 

3. Саморегулаторне организације 

III Учесници на финансијском тржишту и њихова заштита 

1. Финансијски и нефинансијски учесници 

2. Емитент и инвеститори 

3. Институционални инвеститори 

- Инвестициони фонд 

- Пензионии фондови 

- Осигуравајућа друштва 

- Банке 
- Остале институције 

4. Брокерско-дилерско друштво 

5. Рејтинг агенције  

6. Ревизорске куће  

7. Берза  

8. Централни регистар  

9. Финансијске кризе 

10. Манипулације на тржишту 

11. Повлашћене информације и њихова злоупотреба 

12. Равноправност учесника 

13. Средства заштите инвеститора 

14. Информисаност инвеститора 

15. Конфликт интереса 

16. Одговорност емитента 

17. Спорови, финансијски омбудсман, арбитража 

18. Пословна етика на финансијском тржишту 
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IV  Финансијски инструменти и процеси 

1. Хартије од вриједности 

- Обичне акције 

- Приоритетне акције 
- Конвертибилне приоритетне акције 

- Права и варанти 

- Карактеристике инструмената дуга 
- Државне обвезнице 

- Хипотекарне хартије од вриједности  – хартије са залогом у некретнинама (Mortgage 

Backed Securities – МBS) и друге хартије са залогом активе 

- Вредновање хартија од вриједности са залогом у хипотеци и других МBS 

- Обвезнице предузећа (корпоративне обвезнице) 

- Конвертибилне обвезнице 

- Муниципалне обвезнице 

- Дубоко дисконтоване обвезнице 

- Отворени фондови 

- Затворени фондови 

2. Инструменти тржишта новца 

- Власнички (корпоративни) инструменти 
- Инструменти дуга 

- Инструменти хипотекарног тржишта 

- Права и варанти 
- Појам и врсте деривата 

- Деривативна тржишта и инструменти 

- Форварди тржишта и инструменти 
- Фјучерси 

- Опције  

- Свопови 

3. Примарни пласман 

- Секундарно тржиште 

- Клијенти берзанксог поредника 

- Налози 

- Short sale и маргинска трговина 
- Модели утврђивања цена хартија од вриједности  на тржишту капитала 

- Закључница 

- Књижење хартија од вриједности , клиринг и салдирање 

- Берзанско извјештавање 

4. Ванберзанско трговање 

5. Преузимање 

V  Финансијска анализа 

1. Финансисјка анализа 

2. Инструменти финансијског извештавања 

3. Основе анализе финансијских извештаја 

4. Основни финансијски показатељи 

5. Читање извештаја са финансијских тржишта 

6. Берзански индекси и индикатори коњунктуре  

7. Порески апсекти пословања на финансијским тржиштима 

8. Инвестициони ризици – однос ризика и приноса 

9. Основи анализе приноса и ризика и портфолио менаџмента 

10. Хеџинг 
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Фонд часова и предавачи 
 

ОБЛАСТ Фонд часова Предавачи 

I   Регулација и  инфраструктура финансијског тржишта 7 Дејан Ерић 

Бранко Васиљевић 

Небојша Јовановић 
Предраг Дедеић 

Милко Стимац 

II  Регулаторни и надзорни органи 3 Небојша Јовановић 

Предраг Дедеић 
Милко Штимац 

III Учесници на финансијском тржишту и њихова заштита 10 Дејан Ерић 

Бранко Васиљевић 

Небојша Јовановић 

Предраг Дедеић 

IV  Финансијски инструменти и процеси 10 Бошко Живковић 

Бранко Васиљевић 

Дејан Ерић 
Исмаил Мусабеговић 

Александра Брадић 

Саша Стефановић 

V Финансијска анализа 10 Бошко Живковић 
Дејан Ерић 

Бранко Васиљевић 

Хасан Ханић 
Александра Брадић 

Саша Стефановић 

Теоријски дио (укупно): 40  

Практични дио на берзи: 10  

 

  

Литература: 

1. Комисија за хартије од вредности Републике Србије "Финансијско тржиште – институције, 
процеси, анализа, регулатива", Београд, 2005. 

2. Верољуб Дугалић и Милко Штимац "Берзанско пословање", Стубови културе, Београд, 2006 

3. Дејан Ерић "Финансијска тржишта и инструменти", Чигоја штампа, Београд, 2003 

4. Небојша Јовановић "Хартије од вредности", Нолит, Београд, 2003 

 

Законска и подзаконска регулатива: 
1. Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник РС, бр. 92/06 од 22.09.2006.) 

- Правилник о условима и поступку емисије хартија од вриједности (СГ РС, бр. 29/07 од 

18.04.2007.) 

- Правилник о регистру емитената хартија од вриједности код Комисије за хартије од 

вриједности Републике Српске (СГ РС, бр. 29/07 од 18.04.2007.)  

- Правилник о извјештавању и објављивању информација од стране емитената хартија од 

вриједности који су предмет јавне понуде (СГ РС, бр. 29/07 од 18.04.2007.) 

- Правилник о условима и поступку издавања дозволе берзанском посреднику за обављање 

послова са ХОВ (СГ РС, бр. 119/06 од 08.12.2006. ) 
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- Правилник о допунама правилника о условима и поступку издавања дозволе берзанском 

посреднику за обављање послова са хов (СГ РС, бр. 26/07 од 05.04.2007.) 
- Правилник о условима и поступку стицања звања и добијања дозволе за обављање послова 

брокера, инв. савјетника и инв. менаџера (СГ РС, бр. 119/06 од 08.12.2006. ) 

- Правилник о трговању хартијама од вриједности (СГ РС, бр. 11/07 од 20.02.2007. ) 
- Правилник о пословању берзанских посредника (СГ РС, бр. 26/07 од 05.04.2007. ) 

- Правилник о обављању кастоди послова (СГ РС, бр. _____ од 23.03.2007.) 

- Правилник о адекватности капитала, изложености ризику, посебним резервама и ликвидности 
брокерск (СГ РС, бр. _____ од 30.03.2007. ) 

- Правилник о извјештавању и објављивању информација о пословању са хартијама од 

вриједности (СГ РС, бр. 10/07 од 15.02.2007. ) 
- Правилник о надзору над учесницима на тржишту хартија од вриједности (СГ РС, бр. _____ од 

09.02.2007. ) 

2. Закон о преузимању акционарских друштава (СГРС, бр. 64-II/02 од 14.10.2002.) 

3. Закон о предузећима (СГ РС, бр. 97/04 од 15.07.1998.)  

4. Закон о банкама Републике Српске (СГ РС, бр. 44/03 од 14.06.2003.)  


