Студијски програм : ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО, основне академске студије, први ниво
Модул 1: Финансије, банкарство и осигурање, Модул 2: Буџет, порези и царине
Назив предмета: БАНКАРСТВО
Наставник: Лукић Д. Александар
Статус предмета: Обавезни, трећа година, пети семестар
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ је да студенти овладају потребним знањима и да разумијеу операције банака и регулисање
њиховог рада темељно проуче да би се схватила улога коју имају у функционисању тржишне привреде,
посебно после реформи банкарског и финансијског сектора.
Исход предмета
Након положеног испита студент зна функцију и проблематку пословног банкарства,корпоративног
банкарства, централне банке и монетарно кредитну политику, разуме улогу банке у финансијском
систему,савремене трндове у банкарству и може да демонстрира и побуди интересе код менаџмента
пословних банака за новом логиком финансијског размишљања.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Значај проучавања банкарства и финансијских институција уопште, Банкарске депозитне
финансијске институције, Небанкарске финансијске институције,Банкарски системи у развијеним
тржишним привредама, Карактеристике монетарне функције,Законска регулатива оснивања и
пословања банке, Модел савремено организоване банке,Депозитни потенцијал банке,Кредитни
пласмани банке,Цијена кредита, каматни механизам и хазардни морал, стратегија управљања билансом
стања и билансом успјеха банке, Капитал банке и ризична актива банке,АЛМ концепт, Ликвидност
банке,Профитабилност банке, Бонитет банке, Корпоративне перфомансе банке,Базелски принципи и
стандарди, регулација и супервизија банака, Кредитни, каматни, инвестициони и ванбилансни
портфолио банке
Практична наставa:
Видео презентације - примери банака. Обилазак банака из окружења. Израда семинарског задатка на
тему банака из окружења. Давање упутстава, консултације и одбрана рада. Евалуација и анализа
реализоване наставе. Припреме и спровођење колоквијума и припрема за испит.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 3

Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна и реализује се уз помоћ видео презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

10

усмени испт

колоквијум-и

30

..........

поена

30

семинар-и

20

