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Циљ предмета 

Стицање теоријских знања и практичних вештина студената у домену портфолио селекције и инвестиционе 

активности финансијских институција. Студенти ће бити упознати са механизмима и регулаторним оквиром 

формирања фондова средстава за инвестирање, ризицима који су иманенти инвестиционој активности, као и 

стратегијама управљања инвестиционим портфолијом. Анализираће се релевантни аспекти улагања 

финансијских средстава у различите инвестиционе алтернативе, укључујући и одговарајућа законска решења 

и регулаторна ограничења. Стечена знања представљају основ за економско-финансијску евалуацију 

потеницјалних инвестиционих алтернатива у покушају одређивања оптималног инвестиционог портфолија на 

међународном финансијском тржишту и финансијском тржишту Републике Србије. 

Исход предмета 

Савладавањем овог програма, студенти ће бити оспособљени да разумеју специфичности и значајност 

инвестиционе активности финансијских институција у зависности од делатности којом се баве. Такође, стећи 

ће основна знања о законском уређењу потенцијалних инвестиционих алтернатива, што ће довести до 

њиховог оспособљавања да на конкретним примерима изврше портфолио анализу и изаберу најприкладнију 

портфолио стратегију. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Принципи функционисања тржишта на којима послују финансијске институције, формирање фондова за 

инвестирање, законска и професионална регулатива формирања и пласмана средстава, идентификовање 

ризика који прате инвестициону делатност финансијских институција, стратегије управљања портфолијом, 

анализа инвестиционих алтернатива, портфолио селекција 

 

Практична настава: 

Вежбе, други облици наставе. израда семинарских радова, решавање конкретних проблемских ситуација, 

израда два колоквијума 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Предавања и вежбе, консултације за припремање испита и израду семинарских 

радова, решавање практичних задатака, интерактивни облици наставе и презентације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава          усмени испит 50 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 5   

 

 

  


