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E004 Financijska tržišta  
P V S ECTS 

3 2 0 1 
 

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.  
1. 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.  

2. Financijska imovina, novac i financijske transakcije: Kreiranje financijske imovine. 

Davanje i uzimanje zajma na financijskom tržištu. Novac kao financijska imovina. 

Tipovi financijskih transakcija.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Utjecaj inflacije, dospijeća, utrživosti i rizika neizvršenja obveza na kamatnu stopu.  

6. Tržište novca: Karakteristike tržišta novca. Kamatne stope na tržištu novca. 

Kratkoročne vrijednosnice na tržištu novca.  

7. Tržište obveznica: Karakteristike korporacijskih obveznica. Osnovna svojstva 

korporacijskih obveznica. prinos i troškovi korporacijskih obveznica.  

8. Tržište dionica: Obilježja i vrste dionica. Burze dionica.  
  

ISHODI UČENJA  

R.b.  ISHODI UČENJA  

1.   Razlikovati pojedine kategorije financijskih tržišta te sile koje pokreću sudionike tih tržišta.  
2.   Predvidjeti utjecaj determinanti kamatnih stopa na cijene različitih vrijednosnica.  
3.   Računati i interpretirati stope prinosa, rizike i cijene različitih vrijednosnih papira.  

4.  
 Razlikovati ulogu raznih financijskih institucija na financijskim tržištima te njihovu ulogu u 

cjelokupnom financijskom sustavu.  
5.   Analizirati ulogu kamatne stope u ponašanju sudionika na financijskim tržištima.  

6.   Analizirati ulogu pojedinih financijskih tržišta i njihov utjecaj na gospodarstvo kao cjelinu.  
7.   Prikupiti podatke koji se koriste u analizi i istraživanju pojedinih financijskih tržišta.  
8.   Prezentirati karakteristike i zakonitosti ponašanja financijskih tržišta te njihovih sudionika.  
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POVEZIVANJE ISHODA UČENJA, ORGANIZACIJE NASTAVNOG PROCESA I PROCJENA 

ISHODA UČENJA  

ORGANIZACIJA 

NASTAVNOG 

PROCESA 

ECTS 
ISHOD 

UČENJA ** 

AKTIVNOST 

STUDENATA* 

METODA 

PROCJENE 

BODOVI 

min max 

Pohađanje 

predavanja i vježbi  
0,5  1-8  

Prisutnost na nastavi, 

rasprava, timski rad, 

samostalan rad na 

zadacima i kratke 

provjere znanja  

Potpisne liste, 

praćenje aktivnosti 

na nastavi, zadaci 

zatvorenog tipa  

0  4  

Domaće zadaće  0,5 1-8  

Samostalno 

rješavanje 

programerskih 

zadataka  

Provjera točnih 

rješenja 

(ocjenjivanje)  

0  4  

Provjera znanja  
(kolokvij)  

1 1-8  
Priprema za pismenu 

provjeru znanja  

Provjera točnih 

odgovora 

(ocjenjivanje)  

25  46  

Završni ispit  1 1-8  Ponavljanje gradiva  Usmeni ispit  25  46  

UKUPNO  3       50  100  

  

Izvođenje nastave i vrednovanje znanja. Predavanja i seminari su obvezni. 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  
  

Osnovna literatura:  

1. B. Novak, Financijska tržišta i institucije, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2005.  

2. R. S. Peter Rose, Money and Capital Markets, Homewood Il., Boston, 1989.  

 

Dopunska literatura:  

1. V. Veselica, Financijski sustav u ekonomiji, Inženjering biro, Zagreb, 1995.  

  
  


