
12 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

4 2

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

усмени испит 50

40

нема

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Обученост у стратешком финансијском инжењерингу, финансијском планирању и финансијској 

анализи, менаџменту инвестирања у капитал, краткорочним и дугорочним финансијским 

инструментима.

Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Теоријски наставни 

садржај излаже се методом “ex catedra” уз подршку рачунарских презентација, други део 

предавања изводи се “case study” методом, односно анализом карактеристичних случајева и 

примера који илуструју теоријски садржај. Семинарски рад је обавезан за све студенте. 

Семинарски рад обухвата припрему израде, презентацију и јавну одбрану семинарског рада 

чиме се вежба примена технике креативности, а кроз теме семинарских радова обрађује се 

целокупни теоретски садржај предмета. Настава ће бити пропраћена примерима из светске 

литературе. Студенти ће активно пратити нова сазнања из научних публикација.

Стицање знања из области садржаја и значаја теорија и праксе савременог финансијских 

инструмената, финасијског менаџмента, националног и међународног банкарства и  

националних и међународних финансијских тржишта.

Садржај предмета

Савремени финансијски систем, Финансијске теорије, Краткорочни финансијски инструменти, 

Дугорочни финансијски инструменти, Деривати, Алтернативни финансијски инструменти, 

Асиметричност информација, Изазов финансијских криза

Спецификација предмета за књигу предмета

Часови ће се одржавати кроз предавања, панел дискусије, дискусије, консултације, есеје и 

семинарске радове.

Препоручена литература

Kosowski, R., Netfci, S. N., Principles of Financial Engineering, Academic Press; 3rd edition, 2014

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

L. Ackert, R. Deaves, Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and Markets, Cengage 

Learning, 2009.

B. S. Bernanke, T. F. Geithner, Firefighting: The Financial Crisis and Its Lessons, Penguin Books, 

2019.

H. K. Baker, G. Filbeck, V. Ricciardi, Financial Behavior: Players, Services, Products, and Markets, 

Oxford University Press, 2017

Cuthbertson, K., Nitzsche, D., O'Sullivan, N., Derivatives: Theory and Practice, Wiley, 2019

Пословна економија

Суад Н. БећировићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

Пројектни задатак

Докторске академске студије

Финансијски инжењеринг

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


