
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми :Економија 
Врста и ниво студија: Академске студије, други ниво (мастер) 
Назив предмета: Микроструктура финансијских тржишта 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Маринковић, Т. Срђан 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета 
Упознавање са теоријом и техником финансијског трговања, као и начином функционисања 
разних модалитета финансијских тржишта. 
Исход предмета  
Вештина одабира и имплементације разних стратегија трговања. Способност анализе 
финансијског тржишта, инструмената. Способност анализе експлицитних трансакционих 
трошкова, утицаја сопственог трговања на услове реализације и пропуштених прилика за 
трговање. Знања су неопходна у пословима инвестиционог консалтинга и портфолио 
менаџмента. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Процедуре у финансијском трговању: налози, блок трговање; Модел координације; 
Аутоматизација, степен континуитета и информациона обележја тржишта; Посредници и 
финансијско тржиште: брокери, дилери, специјалисти; Перформансе финансијских тржишта: 
трансакциони трошкови, ликвидност, волатилност; Стратегије трговања; Информациона 
ефикасност финансијских тржишта и концепт асиметричних информација; Информационе 
детерминанте концепта ликвидности, Ликвидност и цена финансијске активе; Поремећаји на 
финансијском тржишту. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Типови налога на Београдској берзи; Анализа конкретних облика брокерских тржишта (групна 
дискусија); New York Stock Exchange versus NASDAQ, аукција благајничких записа Народне 
банке Србије (студије случаја); 
Систем упаривања налога – метод преовлађујуће цене и метод континуираног трговања, Инфо-
сервиси Београдске берзе, Брокерско-дилерска друштва на финансијском тржишту Србије, 
Трансакциони трошкови на финансијском тржишту Србије, Ликвидност Београдске берзе 
(студије случаја); анализа транспарентности Београдске берзе (групна дискусија); анализа 
конкретних стратегија трговања, ограничена рационалност економских учесника, дефиниција 
ликвидности тржишта/активе (групне дискусије); Регулативни одговор на злоупотребу 
инсајдерске информације (студија случаја). 
Литература  
Срђан Маринковић, Микроструктура финансијских тржишта, Економски факултет, Ниш, 2007. 
(основна) 
Бранко Васиљевић, Основи финансијског тржишта, Завет, Београд, 2006. (допунски текст) 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

60 
Вежбе: 
 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

- 

Остали 
часови 

 

Методе извођења наставе 
Предавања, семинари, групне дискусије, студије случаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 писмени испит  
практична настава  усмени испит 50 
колоквијум-и 25 ..........  
семинар-и 10   
 
 


