Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов

Пословна економија
Основне академске студије
Берза и берзанско пословање

6 Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Основни циљ предмета јесте да студенте обучи основним принципима функционисања берзе. Поред
упознавања са финансијским инструментима, студенти ће се упознати и са свим учесницима у процесу
трговања на берзама, а током предавања, вежби и праксе, студенти ће сагледати и технике трговања
акцијама, обвезницама, берзанским робама и валутама (форекс тржиште). Такођер, студенти ће се
упознати са финансијским дериватима – форвордима, фјучерсима и опцијама,

Циљ
предмета

Знања стечена на овом предмету омогућиће студентима да схвате суштину берзанског пословања, као
посебног облика тржишног деловања. Након упознавања са берзанским инструментима и техникама
трговања, студенти ће бити у могућности да схвате принципе и механизме берзанског пословања, као и да
боље разумеју глобална привредна кретања, што ће им омогућити да успешно комуницирају у привредном
окружењу..

Исход
предмета
Садржај предмета

Основне димензије берзанског пословања; Појам, настанак, развој и врсте берзи; Функционисање берзи;
Берзански послови; Берзански посредници; Ванберзанско тржиште; Акције као берзански материјал;
Фундаментална и техничка анализа; Показатељи цена на тржиштима акција; Небанкарске финансијске
институције; Берзе у пракси; Финансијски деривати; FOREX - унакрсно трговање валутама; Електронске
платформе за трговање; Београдска берза; Основе инвестиционог банкарства

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
Практична настава је комплементарна теоријској. Студентима ће се појашњавати појмови из
истражива- наставних јединица на конкретним примерима, студенти ће сами излагати одређене проблеме
чки рад)
који ће уз помоћ наставника бити рјешавани кроз примјере и разраде студија случаја.
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5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2

2

Методе
извођења
наставе
Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10 писмени испит
практична настава
10 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
10

50

