
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми: Економија  
Врста и ниво студија: дипломски (мастер) ниво 
Назив предмета: Финансије и банкарство 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Маринковић, Т. Срђан 

Статус предмета:  обавезни предмет у 9. cеместру (пред-мастер) мастер програма International 
Business Development  
Број ЕСПБ:                                      3 ЕСПБ 
Услов:                                                      - 
Циљ предмета 
Створити највиши потребан ниво знања за доношење управљачких одлука у банкама и другим 
финансијским организацијама. Упознати се са структуром глобалног банкарства, начином 
организовања међународних банкарских институција и стратегијом управљања финансијским 
институцијама које имају глобалну пословну оријентацију. 
Исход предмета  
Оспособљеност за самостално обављање стучних и аналитичких послова у непосредном 
руковођењу банкарским и другим финансијским организацијама. Компетенције потребне за 
више ниво управљања: топ менаџмент и руководиоце сектора. Оспособљеност за самостално 
доношење оперативних и стратегијских одлука у циљу увећања тржишне вредности банке. Да се 
процени значај оптималне структуре глобалног банкарства, која је значајан фактор ефикасног 
пословања међународних банака, као и националних банкарских институција.  
Садржај предмета 
Организација и структура банака; финансијски извештаји; мерење и оцена перформанси; 
Симултано управљање активом и пасивом; Послови са хартијама од вредности, инвестиционо 
банкарство, секјуритизација, условне обавезе и кредитни деривати; управљање недепозитним 
изворима, сопственим капиталом; управљање кредитним портфељом: структура, политика цена, 
диверсификација; управљање услужним пословима; фузије и преузимања: управљачки приступ; 
Теорија глобалног банкарства; Појам међународне или евро банке; Фактори развоја 
међународних активности банака; Теорије о формирању и расту међународних финансијских 
центара; Евровалутно тржиште; Структура глобалног банкарства; Евробанкарство;Учешће 
међународних банака на глобалном финансијском тржишту; међународни банкарски послови; 
Интегрално управљање активом и пасивом међународних банака. 
Литература  
Rose S. Peter and Silvia C. Hudgins, Банкарски менаџмент и финансијске услуге, Дата статус, 
Београд, 2005. (основна) 
Борко Крстић, Међународно банкарство, Економски факултет, Ниш, 2001. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

45 
Вежбе: 
     - 

Други облици наставе: 
                     -       

Студијски 
истраживачки рад: 

- 

Остали 
часови 
     - 

Методе извођења наставе 
Предавања, решавање примера из праксе, одбрана семинарских радова, презентације, дискусије, 
појединачни и групни рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  - усмени испт 50 
колоквијум-и 15 ..........  
семинар-и 15   
 
 


