Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ струковне
Назив предмета: БАНКАРСТВО
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Слободан Д. Словић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенту пружи теоретска и практична знања из области комерцијалног и инвестиционог
банкарства. При том, акценат је техникама у банкарском пословању чије познавање квалификује студента за рад у
банкама и другим финансијским организацијама почев од сектора платног промета, па до сектора управљања
ризицима у банкарском пословању.
Исход предмета
Стицање знања из области комерцијалног и инвестиционог банкарства са акцентом на мерење и управљање
финансијским и нефинансијким ризицима у банкама и области планирања капитала у банкама.
Садржај предмета
Први део: БАНКЕ КАО АКТЕРИ НА ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ: Банке као актери у финансијском
посредовању, Банкарски сектор у одабраној групи земаља, Домаћи банкарски сектор, Небанкарске организације,
Контрола банака. Други део:ФИНАНСИЈСКИ И КРЕДИТНИ ПОТЕНЦИЈАЛ БАНКЕ: Депозитни потенцијал банке,
Недепозитни потенцијал банке, Капитал банке, Кредитни потенцијал банке. Трећи део: БАНКАРСКИ КРЕДИТНИ И
НЕКРЕДИТНИ ПЛАСМАНИ: Банкарски кредитни посао, Врсте банкарских кредита, Цена кредита, Некредитни
пласмани банака. Четврти део: УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ БАНАКА: Дефинисање ризика код код банака,
Принципи управљања финансијским ризицима, Анализа приноса код банака, Анализа ликвидности банака. Пети део:
УПРАВЉАЊЕ КАПИТАЛОМ У БАНКАМА: Мерење величине капитала и потреба за капиталом банке, Планирање
капитала у банкама. Шести део: МЕЂУНАРОДНО БАНКАРСТВО: Теоријске основе,Услуге у међународном
банкарству.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
2
/
/
Методе извођења наставе
Предавања се одвијају кроз презентацију у виду слајдова. Вежбе се одвијају кроз анализе случајева праћене
семинаром студената и дискусијом након семинара. Облици рада на предавњима: Обрада одређених методолошких
јединица укључује посету банкама и другим финансијским институцијама, као и манифестацијама (попут сајма
финансија) које доприносе бољем размевању материје. Облици рада на вежбама: Анализа примера из праксе,
индивидуалне и групне презентације, дискусије, провера знања студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
55
колоквијум-и
15
..........
семинар-и
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

