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Cilj predmeta.  Studenti će dobili osnovna znanja o funkcioniranju financijskog sustava i njegovih 
tržišta. Posebno će se ukazati na osnovne sudionike i njihov utjecaj na kretanje kamatnih stopa i cijena 
vrijednosnica. U okviru predavanja studenti će se upoznati s osnovnim kategorijalnim sustavom, a u 
okviru seminara će se prikazivati primjeri kretanja cijena vrijednosnica na burzama te kamatnih stopa, 
uz izračunavanja ostvarenih prinosa za pojedine investicije. 

Potrebna predznanja. Makroekonomija 

Sadržaj predmeta. 
Privreda i financijski sustav: Uloga tržišta u privrednom sustavu. Tipovi tržišta. Financijska tržišta i 
financijski sustav. Funkcije financijskog sustava i financijskih tržišta. Tipovi financijskih tržišta. 
Dinamičnost financijskog sustava. 
Financijska imovina, novac i financijske transakcije: Kreiranje financijske imovine. Davanje i 
uzimanje zajma na financijskom tržištu. Novac kao financijska imovina. Tipovi financijskih 
transakcija. 
Kamatna stopa u financijskom sustavu: Funkcije kamatne stope u privredi. Klasična teorija kamatne 
stope. Teorija preferencije likvidnosti. Teorija sredstava koja mogu biti dana u zajam. 
Međuovisnost kamatne stope i cijena vrijednosnih papira:. Jedinice mjere kamatnih stopa i cijena 
vrijednosnica. Mjerenje stope prinosa na zajmove i vrijednosnice. Odnos između prinosa i cijene 
vrijednosnice. 
Utjecaj inflacije, dospijeća, utrživosti i rizika neizvršenja obveza na kamatnu stopu. 
Tržište novca: Karakteristike tržišta novca. Kamatne stope na tržištu novca. Kratkoročne vrijednosnice 
na tržištu novca.  
Tržište obaveznica: Karakteristike korporacijskih obaveznica. Osnovna svojstva korporacijskih 
obaveznica. prinos i troškovi korporacijskih obaveznica.  
Tržište dionica: Obilježja i vrste dionica. Burze dionica. 
 
Očekivani ishodi učenja. 
Očekuje se da nakon položenog kolegija studenti: 
• razlikuju pojedine kategorije financijskih tržišta te sile koje pokreću sudionike tih tržišta; 
• koriste spoznaje o determinantama kamatnih stopa te njihovom utjecaju na cijene 

različitih vrijednosnica; 
• računaju i interpretiraju stope prinosa, rizike i cijene različitih vrijednosnih papira; 
• razlikuju ulogu raznih financijskih institucija na financijskim tržištima te njihovu ulogu u 

cjelokupnom financijskom  sustavu; 
• prepoznaju značenje kamatne stope u ponašanju sudionika na financijskim tržištima; 
• prepoznaju značenje pojedinih financijskih tržišta i njihov utjecaj na gospodarstvo kao  

cjelinu; 
• pripremaju podatke koji se koriste u analizi i istraživanju pojedinih financijskih tržišta; 
• prezentiraju karakteristike i zakonitosti ponašanja financijskih tržišta te njihovih 

sudionika.  
 

Izvođenje nastave i vrednovanje znanja.  Predavanja i seminari su obavezni. Ispit se sastoji 

od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja. Prihvatljivi 
rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni 
dio ispita. Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće ili 
izrade seminarski rad. 

Može li se predmet izvoditi na engleskom jeziku: Da 
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