
Берзанско право и пословање 
 
 
Теме за дискусију: 
1. Које су сличности и разлике између берзанских, организованих ванберзанских и 
ванберзанских тржишта? 
Тема за семинарски рад: 
1. Појам и структура финансијског тржишта. 
 
Теме за дискусију: 
1.У чему се састоји делатност финансијских посредника (брокера, дилера, банака, 
инвестиционих фондова)? 
2. Која је разлика између индивидуалних и институционалних инвеститора? 
Тема за семинарски рад: 
1.Појам и делатност финансијских посредника. 
 
Теме за дискусију: 
1. У чему се огледа предност пословања акционарског друштва у односу на друге 
организационе облике привредних друштава? 
2. Која је разлика између затвореног и отвореног акционарског друштва? 
Тема за семинарски рад: 
1.Акционарско друштво у домаћем законодавству. 
 
Теме за дискусију: 
1.Шта мислите о позицији мањинских акционара, код нас? 
Шта је предмет регулисања Закона о преузимању акционарских друштава? 
Тема за семинарски рад: 
1. Заштита мањинских акционара у домаћем и иностраном законодвству. 
 
Теме за дискусију: 
1. Која је разлика између поделе и спајања акција? 
2. У чему је значај државних обвезница у односу на друге обвезнице? 
3. Шта се подразумева под котацијом, а шта под листингом хартија од вредности? 
Тема за семинарски рад: 
1. Хартије од вредности у домаћем законодавству. 
2. Појам и значај финансијских деривата. 
 
Теме за дискусију: 
1. Како се издају хартије од вредности, код нас? 
Тема за семинарски рад: 
1. Трговина хартијама од вредности на домаћем тржишту. 
 
Теме за дискусију: 
1.Каква је организација савремених светских берзи, а каква је организација 
Београдске берзе? 



2. Направите разлику између тржишта хартија од вредности и организатора 
тржишта хартија од вредности? 
Тема за семинарски рад: 
1.Организација и делатност Београдске берзе. 
2.Организација и делатност брокерско-дилерских друштава у домаћем 
законодавству. 
3.Организација и делатност овлашћених и кастоди банака-упоредни приказ. 
 
Теме за дискусију: 
1. Каква је улога домаћег Централног регистра хартија од вредности? 
Тема за семинарски рад: 
1. Организација и надлежност домаћег Централног регистра хартија од вредности. 
 
Теме за дискусију: 
1. Која је надлежност Комисије за хартије од вредности? 
Тема за семинарски рад: 
1. Организација и надлежност Комисије за хартије од вредности у домаћем 
законодавству. 
 
Теме за дискусију: 
1. Направите разлику између отворених, затворених и приватних инвестиционих 
фондова? 
Тема за семинарски рад: 
1. Инвестициони фондови у домаћем законодавству. 
2. Врсте инвестиционих фондова: сличности и разлике. 
3. Појам и значај друштва за управљање инвестиционих фондовима. 
 
Теме за дискусију: 
1.Направите разлику између оствареног и очекиваног приноса? 
2. Направите разлику између систематског и несистематског ризика? 
3. Која је разлика између конзервативних и агресивних инвеститора? 
Тема за семинарски рад: 
1. Принос и ризик у вези с берзанским хартијама. 
 
Теме за дискусију: 
1. Које све дилеме имају инвеститори приликом формирања портфеља? 
Која је разлика између пасивне и активне стратегије у вези с управљањем 
портфељима хартија од вредности? 
Тема за семинарски рад: 
1. Појам и значај портфеља хартија од вредности. 
 
Теме за дискусију: 
1. У чему је значај модела портфеља Марковица, а у чему модела једног индекса? 
Тема за семинарски рад: 
1. Појам и значај модела Марковица. 
 



Теме за дискусију: 
1. У чему се огледају економски ефекти опорезивања? 
Тема за семинарски рад: 
1. Економски ефекти опорезивања хартија од вредности. 
 
Теме за дискусију: 
1.Какав је порески третман хартија од вредности, код нас? 
Тема за семинарски рад: 
1. Порески третман хартија од вредности у домаћем законодавству. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


