Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов
Циљ
предмета

Пословна економија
Основне академске студије
Банкарски менаџмент

8 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезни

Упознавање студената са аналитичким и примењеним знањима из основа банкарског система, развоја
банака, банкарских послова и организације банака.
Оспособљеност за самосталну и стручну анализу пословања банке, изградњу и коришћење информационе
основе за одлучивање, управљање кредитним и тржишним ризицима, као и припремање стратегијских
одлука у области управљања тржишном позицијом банке, интерног версус екстерног раста и степена
специјализације, у правцу максимизације тржишне вредности банке.

Исход
предмета
Садржај предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2

Појам и развој банкарског пословања; Појам банке; Врсте банака; Начела банкарског пословања; Послови
прикупљања средстава; Послови пласмана средстава; Кредитни пласмани; Врсте кредита; Цена кредита;
Обрачун камате; Некредитни пласмани; Услужни банкарски послови ; Специфични банкарски послови;
Управљање банкарским ризицима; Контрола банкарског пословања; Финансијски инструменти тржишта
новца (врсте)

Практична настава је комплементарна теоријској. Студентима ће се појашњавати појмови из
наставних јединица на конкретним примерима, студенти ће сами излагати одређене проблеме
који ће уз помоћ наставника бити рјешавани кроз примјере и разраде студија случаја.
А. Живковић, П. Бојовић, М. Џелетовић, Банкарски менаџмент, Чигоја, Београд, 2008.
А. Живковић, Р. Станкић, С. Маринковић, Банкарско пословање и платни промет, ЦИД
Економски Факултет, Београд 2012.

3 П. Капор, Банкарство са основама банкарског пословања и међународним банкарством, 2.
издање, Мегатренд Универзитет, Београд, 2007.
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
3

3

Методе
извођења Вербално-текстуална (усмено излагање-објашњење; разговор-развојни)
наставе
Илустративно-демонстративна, дискусије, симулације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10 писмени испит
практична настава
10 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
10

50

