Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми: Eкономија
Врста и ниво студија: академске студије, други ниво (мастер)
Назив предмета: Банкарство
Наставник (Презиме, средње слово, име): Крстић, Ж. Борко
Статус предмета: обавезни на модулима: Финансије банкарство и осигурање;
Међународни менаџмент
, изборни на модулима Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање; Општа
економија и Менаџмент у туризму
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Створити највиши потребан ниво знања за доношење управљачких одлука у банкама и другим
финансијским организацијама.

Исход предмета
Оспособљеност за самостално обављање стучних и аналитичких послова у непосредном
руковођењу банкарским 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.

Садржај предмета
Теоријска настава
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;
међународни банкарски послови;

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Степен концентрисаности домаћег банкарског система, Профитабилност и каматна маржа у
банкарском систему Србије (групне дискусије); Регулатива бонитета у контролној пракси НБС –
валутни ризик, Регулатива бонитета у контролној пракси НБС – ризик ликвидности (студије
случаја); Прорачун солвентности по „Базелском стандарду“, Обухват ванбилансних позиција у
обрачуну солвентности (рачунске вежбе); Небанкарске финансијске организације на
финансијском тржишту Србије: добровољни пензијски фондови, осигурање и даваоци лизинга
(групна дискусија).
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Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски
60
истраживачки рад:
-

Методе извођења наставе
Предавања, семинари, групне дискусије, студије случаја

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
5
25
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испит
..........

поена
50

