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Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија 

Назив предмета:  ЕКОНОМИЈА КАПИТАЛА И ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА 

Наставник : Ристановић Владимир 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:Уписан VII  семестар, одслушана настава из предмета и успешно реализоване предиспитне 

обавезе 

Циљ предмета:  

Развијање од стране студената основних знања из економије капитала и финансирања развоја кроз 

изучавање модалитета ефикасне мобилизације и алокације капитала у националним и глобалним 

оквирима, а што је  неопходно  како би разумели логику функционисања успешних привреда света.   

Исход предмета: 

Након положеног испита студент је усавршио вештине неопходне да се анализирају и разреше питања и 

дилеме везане за адекватне изворе финансирања привредних активности у националним и глобалним 

размерама, разуме логику финансирања развоја у развијеним тржишним привредама и стекао сигурност 

у писаној елаборацији и презентацији ставова у вези са актуелним глобалним финансијским трендовима;  
 

Садржај предмета: 
Теоријска настава: 

Формирање и алокација капитала и привредни развој; Место и улога финансијских система у 

финансирању развоја (са посебним акцентом на финансијске институције); Финансирање развоја 

домаћом штедњом; Екстерни извори финансирања развоја; Теорије инвестиционих активности; 

Финансијске кризе и финансирање развоја; 

 

Практична настава: 

Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима.  Анализа примене инвестиционих 

теорија у пракси, анализа утицаја појединих облика извора финансирања на привредну активност 

привреде Србије. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених 
резултата. 

 

Литература: 

[1]. Квргић Г., (2013), Економија капитала и финансирање развоја развоја, Висока школа за пословну 

економију и предузетништво, Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе:  
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана  видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим 

студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се 

даље разрађују  поједине теме са предавања;  и (2) као, дискусионе где се анализирају и дискутују 
примене инвестиционих теорија у пракси;   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   
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