Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Међународна економија и финансије
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Oсновне академске студије првог нивоа високог образовања
Назив предмета
Банкарство
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
10 Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
Услов
Нема услова
Анализа основних и сложених карактеристика савременог пословног банкарства, усавајање
принципа и техника комерцијалног и инвестиционог банкарства, разумевање односа између
банака и клијената, оспособљавање студената за управљање понудом основних и
деривативних банкарскиг производа, за управљање променама у банкарском пословању у
Циљ
условима динамичког прилагођавања државне и међународне регулативе.
предмета
Након усвајања предвиђеног програма студенти би требало да знају да уоче изазове
савременог банкарског пословања, анализирају сврсисходност и ефекте увођења нових
банкарских услуга, креирају односе са клијентима, формулишу пословну политику банака и
Исход
спроводе оперативне мере, руководе процесима прилагођавања банкарског пословања
предмета
регулаторним захтевима.
Садржај предмета
1. Организација и структура комерцијалног банкарства. 2. Биланс стања банке. Биланс успеха
банке. Други финансијски извештаји банке. Мерење успеха пословања банака. 3. Управљање
активом и пасивом банке. Ризик каматне стопе. Концепт трајања. 4. Секјуритизација. Продаја
зајмова. Кредитни деривати. 5. Банкарски инструменти на тржишту новца. Инструменти на
тржишту капитала. 6. Управљање ликвидношћу и резервама. 7. Врсте депозита. Каматне стопе
по депозитима. Цене услуга за депозите. 8. Недепозитни извори средстава. Уговор о откупу. 9.
Инвестиционо банкарство. 10. Управљање капиталом. Базелски споразум за међународне
Теоријска стандарде капитала. 11. Процес одобравања зајмова предузећима. Потрошачки кредити.
Кредитне картице. Зајмови за некретнине.
настава
Проучавање случајева из праксе на часовима вежби, посете пословним банкама и Народној
Практична банци Србије
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
4x15=60

Остали часови

2x15=30
Предавања, дискусије, колоквијуми, групне и појединачне презентације, семинарски радови,
есеји.

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
предавања
10 писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
30
семинари
10

поена
25
25

