
 
 

ПОРТФОЛИО МЕНАЏМЕНТ 
План рада на предмету 

 
Модул: Међународни економски односи; Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије 
Година: Мастер академске студије 
Семестар: Пролећни   
Фонд часова: 30 
ЕСПБ: 7 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 
 
Усвајање напредних метода вредновања појединачних финансијских инструмената и портфолија 
инструмената. Разумевање теорије и метода конструкције оптималног портфолија. Формулисање и 
примена сложених инвестиционих стратегија. Мерење ризика и приноса и примена стратегија 
заштите од ризика.   
 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
 
Студенти ће бити оспособљени да се баве финансијском анализом и управљањем портфолиом 
финансијских инструмената. Биће у могућности да: интерпретирају суштину модела равнотеже на 
тржишту капитала, мере ризик и принос појединачних финансијских инструмената и портфолија, 
рачунају бета коефицијент хартија и портфолија, мере систематску и несистематску компоненту 
укупног ризика, проналазе оптимални ризични и комплетни портфолио хартија од вредности, вреднују 
хартије од вредности и процењују потцењеност/прецењеност хартије, мере осетљивост цене обвезнице 
на промене каматних стопа, разумеју финансијске деривате и њихову примену у заштити од ризика 
насупрот спекулативним трансакцијама, вреднују финансијске деривате.  

 
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
  Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

1.  Ризик и принос појединачних хартија од 
вредности 

Мерење ризика и приноса појединачних 
хартија од вредности кроз задатке на часу  и 
домаће задатке 

2.  Ризик и принос портфолија хартија од 
вредности 

Мерење ризика и приноса портфолија хартија 
од вредности кроз задатке на часу и домаће 
задатке 

3.  Модел равнотеже на тржишту капитала Израда задатака -модел равнотеже на тржишту 
капитала 

4.  Бета коефицијент и индексни модели Презентација пројеката студената 

5.  Инструменти са фиксним приносом – врсте 
и  мере приноса, ризици, мерење трајања и 
конвексности 

Израда задатака и решења домаћих задатака -
Инструменти са фиксним приносом  

6.  Управљање портфолиом инструмената са 
фиксним приносом – пасивне и активне 
стратегије 

Презентације репрезентативних стратегија  – 
пасивне и активне стратегије 

7. Власничке хартије од вредности – врсте, мере 
приноса, вредновање акција 

Израда задатака - Власничке хартије од 
вредности  



8.  Форвард и фјучерс уговори Израда задатака - Форвард и фјучерс уговори 

9. Опциони уговори – карактеристике, врсте 
опција, опционе позиције, интрисична и 
временска вредност 

Израда задатака - Опциони уговори  

10. Модели вредновања опција – биномни модел 
и Блек-Шолс модел 

Вредновање опција применом биномног 
модела и Блек-Шолс модела 

 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
Дискусије на часу, студије случаја, симулације, практичан рад на задацима, презентације примера из 
праксе, домаћи задаци, пројектне активности и презентације резултата анализа студената, есеји. 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 
 
Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити највише 100 
поена, при чему предиспитне активности у структури коначне оцене носе 50 поена. Прецизније, 
студент може стећи максимално 100 поена на предиспитним активностима са пондером 0,5 и 100 
поена на завршном испиту са пондером 0,5. Коначна оцена се изводи као пондерисани збир оцене са 
предиспитних активности и оцене са завршног испита. На пример, ако је оцена са предиспитних 
активности 80, а са завршног испита 60, коначна оцена се изводи на следећи начин: 
80*0,5+60*0,5=40+30=70, што даје коначну оцену 7. Потребан услов за позитивну коначну оцену је 
положен завршни испит (51 бод).  
 
Коначна оцена се изводи према следећој скали: 
51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 
 
Предиспитне активности студената:  
 
Домаћи задаци (10) 
Пројекат и групна или индивидуална презентација резултата анализе студента (60+30) 
 
Форме надокнаде предиспитних активности - пројекат (60+30) и есеј (10), за оне студенте који из 
објективних разлога нису могли да реализују те активности током семестра. 
 
Завршни испит: 
Писана форма испита. Испит се састоји из три дела: 1. питања на заокруживање и допуну (20), 2. 
задаци (50) и 3. есејско питање (30).  
 
VI ЛИТЕРАТУРА 
 
Bodie, Z., A. Kane, A. J. Marcus. 2009. Основи инвестиција. Београд: Дата Статус. (Поглавља: 5, 6, 7, 9, 
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VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
Ирена М. Јанковић 
Е-маил адреса: irena.jankovic@ekof.bg.ac.rs 
Време пријема: уторак 18,00, најава е-маилом 
Кабинет: 229 
 


