Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: Основне академске студије – Пословна економија – модул 1 – Финансије, банкарство и осигурање
Назив предмета: Берзе и берзанско пословање
Наставник/наставници: Гавриловић Д. Милан, Ђекић Р. Марија
Статус предмета: изборни, трећа година,шести семестар
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема
Циљ предмета
Предмет има за циљ детаљније упознавање студената са принципима и суштином берзанског пословања као и врстама
берзи, ванберзанског тржишта; учесницима у процесу трговања на берзама и ван берзанском тржишту; техникама трговања
акцијама, обвезницама, берзанским робама и валутама (форекс тржиште) начинима и методама трговања берзанским
материјалом: финансијским дериватима – форвардима, фјучерсима и опцијама, као и са берзанским посредницима. Усвајање
знања о улогом и значајем регулаторним телима на специфичном берзанском и ванверзанском тржишту.
Исход предмета
Основни исход предмета су усвојена знања о методама, начинима и техникама трговања на берзанском и ванберзанском
тржишту, праћење и разумевање стања и кретања на домаћој берзи, регионалним и светским берзама. Након упознавања са
берзанским инструментима, процедурама и техникама трговања, студент ће бити у могућности да разуме принципе и
механизме берзанског пословања, као и утицај берзе на глобална привредна кретања, што ће омогућити успешно
уључивање у обављање послова у области берзанског пословања, праћење и разумевање фактора ризика и промена у
финансијском и привредном окружењу, анализу кретања берзанских индекса као и улогу и значај регулаторих тела на овом
специфичном тржишту.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, настанак, развој и врсте берзи; Регулаторна тела – институције на тржишту капитала и берзански посредници;
Берзанско тржиште и берзански посредници; Берзански индекси и други показатељи; Берзански циклус; Остале берзанске
операције; Карактеристике пословања неких берзи; Етика на берзанском тржишту; Регистрација берзанског материјала;
Листинг, Котација; Клиринг и салдирање; Берзанско извештавање и контрола; Комисија за хартије од вредности, Централни
регистар хартија од вредности; Фундаментална и техничка анализа акција; Берзанске кризе.
Практична настава
Израда семинарског рада, одржавање вежби у рачунарској сали и приступ електронској платформи за трговање на
Београдској берзи, Симулација трговања на Београдској берзи, Организована пракса на Београдској берзи; Омогућена посета
Међународној конференцији Београдске берзе за најистакнутије студенте, израда два колоквијума.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Ex catedra; интерактивни метод, предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима. Вежбе се изводе
као: аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и анализирају карактеристични примери; показне, кроз
представљање студија случаја и дискусионе кроз анализу и дискусију студија случаја, као и симулацију берзанског трговања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
50
практична настава
10
усмени испт
колоквијум–и
30
..........
семинар–и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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