
Студијски програм : Пословна економија и е-бизнис (модул: Менаџмент е-бизниса) 

Назив предмета: Инвестициони менаџмент 

Наставник/наставници: др Предраг Д. Радовановић, проф.  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање студената са основним елементима инвестирања; финансијским инстру-
ментима; тржиштима хартија од вредности; најзначајнијим постулатима савремене портфолио теорије; 
анализом и вредновањем хартија од вредности; тржиштима финансијских деривата; и стратегијама 
инвестирања.   

Исход предмета  
Након успешно савладаног градива студенти ће бити упознати са основним елементима инвестирања и 
основним постулатима савремене портфолио теорије; демонстрираће висок степен познавања 
финансијских инструмената и тржишта хартија од вредности, укључујући и тржишта финансијских 
деривата; и бити у стању да самостално анализирају и вреднују појединачне хартије од вредности, изврше 
ефикасну диверзификацију и изаберу оптималну инвестициону стратегију.   

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Елементи инвестирања; финансијски инструменти; тржишта хатрија од вредности; инвестициони фондови; 
портфолио теорија – ризик и принос; ефикасна диверзификација; модел вредновања капиталне активе; 
хипотеза ефикасности тржишта; дужничке хартије од вредности – цене и приноси обвезница; портфолио 
менаџмент; анализа хартија од вредности; вредновање акција; тржишта финансијских деривата; тржишта 
опција; тржишта фјучерса; управљање инвестицијама и инвестиционе стратегије. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Дискусија, студије случајева, примери из праксе и израда практичних задатака из области: ризик и принос; 
ефикасна диверзификација; модел вредновања капиталне активе; цене и приноси обвезница; портфолио 
менаџмент; вредновање акција; вредновање опција; процена перформанси и активно управљање 
портфолијом. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случајева, израда и презентација 
семинарских радова, практичан рад у рачунарском кабинету, групни рад, примењени истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испт 45 

колоквијум 30 ..........  

семинар-и 15   

 


