
 
 
 

БИХЕВИОРАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ 
План рада на предмету 

 
 
Модул: Корпоративне финансије (у оквиру студијског програма Рачуноводство, контролинг и 
корпоративне финансије) 
Година: 1. година МАС 
Семестар: Пролећни   
Фонд часова: 30П 
ЕСПБ: 7 
 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

 продубљивање знања студената, стечених на предмету Основи бихевиоралних финансија1, о 
утицају психолошких фактора и различитих бихевиоралних феномена на доношење одлука 
тржишних учесника, 

 сагледавање како се психолошки фактори и различити бихевиорални феномени одражавају на 
кретање цена, приноса, обима трговања на тржишту и, коначно, на тржишну равнотежу, 

 развијање способности код студената да разумеју како психолошки фактори, пристрасности и 
хеуристике утичу на структуру капитала компаније, дивидендну политику, инвестициону 
политику, активности мерџера и аквизиција, као и на постављену циљну функцију предузећа 

 осбособљаваше студената да разумеју улогу експерименталне методологије у бихевиоралним 
финансијама 

 
 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
Студенти ће бити оспособљени да:  

 критички анализирају ограничења хипотеза и претпоставки традиционалних финансија и уоче 
неминовност увођења и разматрања бихевиоралних концепата, 

 објасне како два система одлучивања, хеуристички и експертски, функционишу и интерагују при 
доношењу различитих типова одлука, 

 применом теоријских концепата, првенствено теорије изгледа, протумаче одлуке тржишних 
учесника који нису савршено рационални, који погрешно користе хеуристике и испољавају 
пристрасности при доношењу одлука; 

 дискутују и критички анализирају хипотезу о ефикасности тржишта, 

 детаљно сагледају и објасне тржишне загонетке и аномалије из перспективе традиционалних и 
бихевиоралних финансија, 

                                                           
1 Имајући у виду да предмет Основи бихевиоралних финансија на основним студијама почиње да се изводи од 
пролећног семестра 2024. године, до 2025. године ће се студентима мастер студија, на уводним часовима, 
представљати основни концепти бихевиоралних финансија. Од 2025. године настаће јасно раздвајање два 
предмета, у смислу да ће се на мастер академским студијама радити само сложеније теме, уз основану 
претпоставку да су студенти на основним академским студијама стекли основна знања на предмету Основи 
бихевиоралних финансија. 



 сагледају утицаје бихевиоралних феномена на инвестициону и дивидендну политику, структуру 
капитала предузећа, спровођење трансакција спајања и припајања, постављање циљне функције 
предузећа и на корпоративно управљање предузећем, 

 објасне неконзистентност интертемпоралних преференција кроз време применом концепата 
хиперболичког и квази-хиперболичког дисконтовања, 

 објасне како ограничења арбитраже, хетерогена и екстраполативна очекивања тржишних учесника 
и асиметрична информисаност могу довести до погрешног вредновања средстава, па чак и 
формирања ценовних мехурова на тржишту, као и да упореде и критички анализирају разлике у 
објашњењима узрока настанка ценовних мехурова од стране традиционалних и бихевиоралних 
финансија, 

 примене основне принципе дизајна економског експеримента и разумеју значај експерименталног 
метода у бихевиоралним финансијама. 

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

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

1.  Од традиционалних ка бихевиоралним финансијама; Преиспитивање одрживости хипотеза и 
претпоставки традиционалних финансија 

2.  Хеуристике и пристрасности 

3.  Тржишне загонетке и аномалије 

4.  Теорија изгледа и кумулативна теорија изгледа 

5.  Бихевиоралне корпоративне финансије: структура капитала и дивидендна политика  

6.  Бихевиоралне корпоративне финансије: инвестиционе одлуке, одлуке о М&A, циљна функција 
предузећа и корпоративно управљање 

7. Преференције кроз време, хиперболичко дисконтовање и интертемпорални избор 

8.  Хетерогена очекивања тржишних учесника и импликације на тржишну равнотежу 

9. Објашњење ценовних мехурова у традиционалним и бихевиоралним финансијама 

10. Економски експеримент као методолошки апарат бихевиоралних финансија 

 

 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
предавања; економски експерименти; дискусија тема дефинисаних у силабусу; илустрација примене 
теоријских концепата у пракси; групно и индивидуално решавање проблема 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 
 
Студенти се максимално подстичу да поене стичу на часовима током дискусија, а часови су 
замишљени да буду веома интерактивни. Такође, студенти ће учествовати у неколико експеримената 
у вези са индивидуалним и групним доношењем одлука, те ће добијати одређен број поена у зависности 
од квалитета донетих одлука. Завршни испит се организује у усменој форми. 
 
Предиспитне активности студената:  
 
Поени на часовима за 
1. дискусије које се односе на половину испитних питања (25 поена) 
За 12 од укупно 24 испитна питања, студенти ће добити материјале за припрему пре часа, а онда ће 
бити организована дискусија за коју ће студенти бити оцењени. 



2. учешће у експериментима (25 поена): 2 експеримента*12,5 поена 
 
Завршни испит: 
 
Oпција 1: за студенте који имају предиспитне активности 
Усмени испит: 50 поена. Студенти морају да имају бар 26 поена да би се сматрало да су положили овај 
део испита. 
Питања дата у посебном документу. 
Студенти одговарају на једно питање од 12 могућих. 
 
Опција 2: за студенте који немају предиспитне активности 
Усмени испит: 100 поена. Студенти морају да имају бар 51 поен да би се сматрало да су положили 
испит. 
Питања дата у посебном документу. 
Студенти одговарају на два питања, при чему је једно из првог сета од првих 12 питања, а друго из 
другог сета питања (од 13. до 24. питања) 
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VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
Проф. др Мирослав Тодоровић 
e-mail адреса: miroslav.todorovic@ekof.bg.ac.rs 
време пријема: среда, 12-14 
кабинет: 522 
 
др Драгана Драганац, доцент 
e-mail адреса: dragana.draganac@ekof.bg.ac.rs 
време пријема: четвртак, 14-16 
кабинет: 237 
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