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
Циљ
предмета
Исход
предмета

7

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ЕКОНОМИЈА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ДРУГИ НИВО
БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ
ПРОФ.ДР БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ
ВЕСНА ПАШИЋ
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

неусловљен
Берза и берзанско пословање постају све значајнији фактор укупних економских збивања у нашем друштву.
Отуда и потреба да се знања о раду берзи шире и да их усвајају сви економски актери јер ће се у будућности на
њима одвијати све већи део промета добара. И пошто је берза један од стубова финансијског система у
развијеним тржишним економијама, као логична последица се појавила потреба да се у образовању будућих
мастер економиста посебна пажња посвети овој финансијској тржишној институцији.
Усвајање неопходних теоријских и практичних знања потребних за почетак берзанско - брокерске каријере и рад
у овој области финансијске индустрије. Усвајање неопходних знања и академских вештина за даљи наставак
усавршавања и научних истраживања на специјалистичким или докторским студијама из области берзи и
берзанског пословања.

Садржај предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3
4

П-01: Упознавање студената са садржајем предавања и начином оцењивања; Историјски развој берзе као
организованог тржишта; Појам и основне карактеристике П-02: Врсте и функције берзе ( 1. Листинг 2. Трговање
3. Клиринг и салдирање 4. Информисање); П-03: Берзански индекси – глобални и национални; - Појам и значај
Карактеристике појединих берзанских индекса: Dow-Jones-ovi indeksi, indeksi Standard and Poor's-a, indeksi
NASDAQ-a, indeksi Financial Times-a, Nikkei indeksi i dr П-04: Субјекти у трговању на берзи – брокери/дилери,
банке, осигуравајуће куће, инвестициони фондови... П-05: Берзанске робе; Акције и обвезнице као берзанска
роба; П-06: Берзански послови ( 1. Појам и карактеристике берзанских послова 2. Врсте берзанских послова и
уговора – промпт, термински, хеџинг; Термински уговори – форварди, фјучерси, опције, свопови; Временски
деривативи; П-07: Технологија рада на берзи – задаци; Ванберзанско тржиште (1. Врсте хартија од вредности
којима се тргује 2. Класично ванберзанско тржиште 3. Систем NASDAQ 4. SOES 5. Слободно берзанско тржиште
на Београдској берзи); П-08: Тест 1; Коментари; П-07: Е-трговање на берзи – принципи; П-08: Методи
предвиђања кретања цена тржишних материјала; Основе фундаменталне анализе; Микро и макро
фундаментална анализа; П-09: Техничка анализа – теоријске поставке; Елиотови таласи; П-10: Графикони у
техничкој анализи – линијски, бар, јапанске свеће, круг крстић... П-11: Методе техничке анализе; П-12: Маркетинг
берзи; Транспарентност берзе и ПР (Односи с јавношћу); Односи с инвеститорима (Investor Relations) П-13:
Увођење компаније у трговање на берзи (1. Етапе увођења на берзу 2. Златна правила успешне берзанске
комуникације 3.Актери увођења акција на берзу); П-14: Презентације истраживачких радова и бодовање; П-15:
Тест 2; Бодовање и завршни час.
В-01:Студија случаја 1: NYSЕ; В-02: Студија случаја 2: Америчка берза (АМЕX); В-03: Студија случаја 3: Токијска
берза; В-04: Студија случаја 4: Лондонска берза; В-05: Студија случаја 5: Франкфуртска берза; В-06: Студија
случаја 6: Тржиште еврообвезница; В-07: Припрема за Тест 1; Студија случаја 7: Остала европска тржишта; В08: Студија случаја 8: Азијска тржишта; В-09: Студија случаја 9: Остала светска тржишта; В-10: Студија случаја
10: Банке у Србији и развој брокерско-дилерских послова и услуга; В-11: Студија случаја 11: Упитник за
компаније: Да ли сте спремни за берзу?;В-12: Студија случаја 12: Пример успешног увођења компаније на
берзу;; В-13: Студија случаја 13: Београдска берза; В-14: Студија случаја 14: Агенције брокери; Припрема за
Тест 2. Истраживање и анализа припрема компаније за увођење на Београдску берзу; Поступак увођења на
листинг Београдске берзе и рад брокерско-дилерског друштва. Развој берзи и терминског трговања у Србији
Дугалић, В., Штимац, М. (2005) Основе берзанског пословања, Стубови културе, Београд
Петровић, П. (2009) Берзе и берзанско пословање, Прометеј, Београд
Đorđević, B., Đorđević, M., Stanujkić, D. (2012) Investor Relations on the Internet: Analysis of Companies on the
Serbian Stock Market, Economic Annals, Vol. LVII, No. 193, Faculty of Economics, University of Belgrade, pp. 113-135.
UDC: 3.33 ISSN: 0013-3264, DOI:10.2298/EKA1293113D (М24)
Đorđević, B. (2013) Investor Relations on The Western Balkan’s Stock Market: A Comparative Study, Global Journal of
Management and Business Research, Vol. XIII, Issue IV, United States, pp. 48-59.(М23)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
4

3

Методе
Предавања, презентације, тестови, семинари
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
5
писмени испит
предавања
5
усмени испит
практична настава
20
колоквијуми
10
семинари

60

