
 
 

Студијски програм : Финансије и бизнис 

Назив предмета:  Берзанско пословање и хартије од вредности 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Није истакнут 

Циљ предмета: Какве год технике трговања биле, њихове димензије, односи берзанских посредника, 
директни и индиректни утицаји разнородних актера, берза је саставни део постојања привреде на 
националном, регионалном и глобалном нивоу. Циљ је да се схвати да се свет не може замислити без берзе. 
Пословање на берзи данас јасно показује смерове утицаја и кретања економије одређене земље, па самим тим 
и наше. 

Исход предмета:  Студенти се теоријски и практично оспособљавају да разумеју методе и технике берзанског 
пословања као и трговину хартијама од вредности, утврђивање њихових цена на берзи, улогу берзанских 
посредника. Посебан исход је разумевање студената како да остварују и реализују берзанско трговање као и 
укупно берзанско пословање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава Кључне функције берзе.Трејдери. Организациона структура берзе. Улога берзе на 
финансијском тржишту.Форекс. Берзанско пословање. Диверсификација портфолиа хартија од вредности. 
Ефектне берзе. Тржиште обвезница и акција. Управљање портфолиом акција на берзи. Трговање 
финанцијским производима на берзи. Менаџмент ризика у берзанском трговању. Берзански индекси. 
Берзанске шпекулације и кризе.  

Практична настава  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. 

Литература: Др Дедовић М., (2011)  Берзанско пословање и хартије од вредности ( уџбеник), Висока 
економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу,     ISBN 978-76-4345-46-4 

Др Ристић К., др Комазец С., др Ристић Ж. (2014), Берзе и берзанско пословање, Етно стил Београд.       
ISBN 978-86-6347-027-9 

Др Ковачевић В., (2015)  Робно-берзанско пословање, Институт за економику пољопривреде Београд.    
ISBN 978-86-6269-042-5  

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 испт 30 

колоквијум-и     20 ..........  

семинар-и     10   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


