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Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџмент 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: ФИНАНСИЈСКИ ДЕРИВАТИ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Дреновак М. Микица 

Статус предмета (на којим смеровима): Изборни на модулима Финансије, берзе и банкарство и 

Електронско пословање, II семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ изучавања наставног предмета јесте упознавање студената са карактеристикама и специфичностима 

тржишта финансијских деривата. Финансијски деривати имају важну улогу у контроли и трансферу 

тржишног и кредитног ризика и смањивању трошкова пословања. Понуда финансијских деривата и 

ликвидност њихових тржишта указују на то да је одговорним и стручним коришћењем ових инструмената 

данас могуће значајно унапредити перформансе пословања. Стога је од великог значаја да студенти 

разумеју функционисање тржишта финансијских деривата. 

Исход предмета  

Изучавањем наставног предмета студенти усвајају неопходне теоријско-методолошке концепте на основу 

којих се изводе анализе различитих проблема који су релевантни за тржиште деривата. На тај начин, 

студенти се оспособљавају да оцене степен изложености бројним ризицима и да у пракси примене 

различите инвестиционе стратегије.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основе о финансијским дериватима; Регулатива тржишта финансијских деривата; Тржишта форварда, 

фјучерса, свопова и опција; Техника форвард и фјучерс тржишта; утврђивање цене форвард и фјучерс 

уговора; Хеџинг стратегије употребом фјучерса; Тржишта каматних стопа; Модел терминске цене; Своп 

уговор; Опцијски уговор  

Практична настава:  

вежбе, семинарски радови 

Литература (Назив и број страна):  

1. John C. Hull., Fundamentals of futures and options markets,  4th ed., [international ed.]. - Upper Saddle 

River (N.J.) : Prentice Hall, cop. 2002. 

2. Ћировић Зоран, Финансијски Деривати, Београд, Студентски културни центар, 2003  

3. Маринковић Срђан, Финансијска тржишта, Ниш, Економски факултет у Нишу, 2011 

Број часова  активне наставе Остали 

часови 

1 
Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 

0 

Студијски истраживачки рад: 

 4 

Методе извођења наставе: Теоријска (предавања) и практична (вежбе) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писани испит 40 

практична настава  усмени испит / 

колоквијум-и 50  ..........  

Семинарски 5   

 


