Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџмент
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Основе берзанског пословања
Наставник (Презиме, средње слово, име): Дугалић Д. Верољуб
Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Општа економија, Финансије,
берзе и банкарство, Рачуноводство и пословне финансије
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ изучавања наставног предмета је ближе упознавање студената са суштином берзанског
пословања. У току семестра студенти се теоријски и практично упознају са основним
принципима рада и функционисања берзи као институција које имају огроман значај у
савременом друштву.
Исход предмета
Исход изучавања наставног предмета је оспособљавање студената за активно укључивање у
берзанско пословање. Знање које студенти стичу на овом наставном предмету је веома
корисно и актуелно и чини их способним да прате и разумеју кретања и дешавања на свим
светским берзама.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Берзе, Комисија за хартије од вредности, Централни регистар, Берзански послови, Деривати,
Највеће и најважније светске берзе, Показатељи цена акција, Фундаментална и техничка
анализа цена акција, Небанкарске финансијске институције.
Практична настава:
Израда једног семинарског рада, спровођење вежби у рачунарској сали и приступ
електронској платформи за трговање на Београдској берзи, Симулација трговања на
Београдској берзи, Организована пракса на Београдској берзи за најбоље студенте,
Омогућена посета Међународној конференцији Београдске берзе за најистакнутије студенте,
израда два колоквијума.
Литература (Назив и број страна):
Верољуб Дугалић, Милко Штимац, (2005), Основе берзанског пословања, Стубови културе,
Београд, 433 стране.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други
облици Студијски
истраживачки часови
3
2
наставе:
рад:
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, презентације, студије случаја
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијум-и
50
..........
семинар-и
10

поена
30

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ПО ТЕМАТСКИМ ЦЕЛИНАМА
ДАТУМ ОБРАДЕ
(РАДНА НЕДЕЉА)
ВЕЖБЕ

ЛИТЕРАТУ
РА
(од-до стр.)

1. недеља

15-45

2. недеља

46-69

3. недеља

70-99

4. недеља

99-126

5.недеља

5. недеља

127-158

6. недеља
7. недеља
8. недеља

6. недеља
7. недеља
8. недеља

159-180
181-205

9. недеља

9. недеља

206-240

10. недеља

10. недеља

241-256

11. Показатељи цена на тржишту
11. недеља
акција (Индекси)

11. недеља

257-286

12. недеља

12. недеља

287-314

13. недеља

13. недеља

315-344

14. недеља

14. недеља

345-369

15. недеља

15. недеља

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА

ПРЕДАВАЊА

1. Појам, настанак, развој и врсте
1. недеља
берзи
2. Функције берзе (Листинг и
2.недеља
трговање)
3. Функције берзе (Клиринг и
3. недеља
салдирање)
4. Функције берзе (Клиринг и
4.недеља
салдирање и Информисање)
5. Берзански послови (Појам,
врсте
и
карактеристике),
Финансијски деривати
6. Берзански посредници (појам и
врсте), Ванберзанско тржиште
7. Акције као берзански материјал
8. Израда првог колоквијума
9. Фундаментална и техничка
анализа цена акција
10. Показатељи цена на тржишту
акција (Просеци)

12. Небанкарске
финансијске
институције, Берзе у пракси
(Развој NYSE)
13. Берзе у пракси (Организација и
чланство на NYSE)
14. Берзе у пракси (AMEX,
Токијска берза, Лондонска
берза, Франкфуртска берза,
Азијска и остала светска
тржишта)
15. Израда другог колоквијума
НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА
(писмено и/или усмено)
I КОЛОКВИЈУМ
(Литература од-до стр.)
II КОЛОКВИЈУМ
(Литература од-до стр.)
БРОЈ КАБИНЕТА И ВРЕМЕ
ПРИЈЕМА ПРЕДМЕТНИХ
ПРОФЕСОРА
БРОЈ КАБИНЕТА И ВРЕМЕ

Усмено
15-126
127-286
Д-102

ПРИЈЕМА ПРЕДМЕТНИХ
АСИСТЕНАТА
БРОЈ ТЕЛЕФОНА И Е-MAIL
ПРЕДМЕТНИХ ПРОФЕСОРА
БРОЈ ТЕЛЕФОНА И Е-MAIL
ПРЕДМЕТНИХ АСИСТЕНАТА

Д-209, средом од 10 до 14 часова
034/303-521, veroljub.dugalic@ubs-asb.com
034/303-534, dstojkovic@kg.ac.rs

