Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство(Модул: Финансије, банкарство и
осигурање)
Назив предмета: Финансијске берзе
Наставник: др Предраг Д. Радовановић, проф.
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са најзначајнијим финансијским тржиштима и финансијским
берзама, учесницима у берзанском пословању, најзначајнијим берзанским пословима и технологијом
рада на финансијским берзама, уз осврт на примену информационо-комуникационих технологија у
берзанском пословању и аутоматизацију берзи.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студенти ће бити упознати са најзначајнијим финансијским
тржиштима и инструментима финансијских тржишта, финансијским берзама, технологијом рада на
финансијским берзама и брокерско-дилерским друштвима. Студенти ће демонстрирати разумевање
најзначајнијих берзанских послова и улоге учесника у берзанском пословању.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и карактеристике берзи, настанак и развој берзи, врсте берзи, финансијске берзе, информационокомуникационе технологије у берзанском пословању и аутоматизација берзи,оснивање и делатност
берзе, организација берзи, учесници у берзанском пословању, берзански посредници, брокерскодилерска друштва, берзански послови, технологија рада на берзама, берзански курс и берзанско
котирање, берзанске шпекулације, ванберзанско тржиште, централни регистар, клиринг и
салдирање,контрола берзанског пословања, заштита инвеститора на финансијским берзама.
Практична настава
Ззначајније финансијске берзе,читање берзанских извештаја, берзански материјал,услови за
регистрацију берзанског материјала, промптни берзански послови, терминскиберзански послови,
берзански циклус, берзанске кризе, тржиште новца и девизно тржиште, тржиште обвезница,
хипотекарно тржиште, тржиште акција, тржиште форварда и фјучерса, тржиште опција и свопова.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 15

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случајева, израда и презентација
семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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