
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ И ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 

Наставник/наставници: др Михаило Дедовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  

За успешно праћење наставе и вежби потребно је познавање општих економских и друштвених 

дисциплина. 

Циљ предмета 

Циљ предмета је теоријско и практично разумевање појма и значаја берзе, институције без које се свет не 

може замислити, јер она показује смерове утицаја и кретања економије одређене земље. Анализирају се 

кључне функције берзе, њена организациона структура, улога коју има на финансијском тржишту. 

Посебан циљ је објаснити улогу трејдера и њихову едукацију, портфолио акција на берзи и план уласка 

на тржиште акција. 

Исход предмета  

Исход, као производ стечених компетенција студената је у разумевању и практичној примени метода и 

техника берзанског пословања. Не мање значајан исход је овладавање праксом трговине хартијама од 

вредности утврђивање њихове цене на берзи. Значајан исход је и способност студената да отварају 

продајне, куповне, стоп, маркет и лимит налоге за трговање, као и да упознају улогу берзанских 

посредника. За студенте је значајан и исход како отворити рачун за трговину финансијским производима. 

Посебан исход је могућност запошљавања у брокерским кућама, непосредно обављање трговине 

хартијама од вредности, уз посебну дозволу и лиценцу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Кључне функције берзе. 2. Трејдери. 3. Организациона структура берзе. 4. Улога берзе на 

финансијском тржишту. 5. Форекс. 6. Берзанско пословање. 7. Диверсификација портфолиа хартија од 

вредности. 8. Ефектне берзе. 9. Тржиште обвезница и акција. 10. Управљање портфолиом акција на 

берзи. 11. Трговање финанцијским производима на берзи. 12. Менаџмент ризика у берзанском трговању. 

13. Берзански индекси. 14. Берзанске шпекулације и кризе. 15. Како би свет изгледао да нема берзе? 

Практична настава 

Вежбе и практична настава прате предавања, тако да се решавају следећи практични задаци:  

Практични пример берзанске инфраструктуре, тока трговања на берзи кроз извршавање налога на 

маркету. Пословање брокера и брокерских кућа, трговање на форексу. Улога маркет мејкера на берзи. 

Примери реализације уласка на тржиште акција кроз инвестиционе показатеље (рацио). Практични 

примери утврђивања цена харија од вредности на берзи. Берзанска котација и нотација. Практични 

примери трговања фјучерсима и валутним фјучерс уговорима. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Наставни процес се реализује континуирано у интерактивном односу наставник-студент, уз непосредно 

укључивање студената. Подстиче се креативност кроз дискусије и дебате, учествовање у заједничким 

пројектима. Учествовање у интерним пројектима утиче на афирмацију тимског рада и укључивање 

индивидуалних преференција у квалитет тимског рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 



колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


