Студијски програм:
Пословна економија и предузетништво (180 ЕСПБ); Финансије банкарство и осигурање (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ
Наставник: Ристановић Владимир
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан V семестар, одслушана настава из предмета и успешно реализоване предиспитне
обавезе
Циљ предмета:
Стицање теоријских знања из области банкарства, савладавање основних правила банкарског пословања,
упознавање са методологијом управљања банком у складу са ризицима и основним принципима
пословања банака, као и основама регулације и супервизије банака, те узроцима и моделима управљања
банкарским кризама.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је оспособљен да успешно обавља радне задатке из области банкарства,
прати тенденције и факторе интерних и екстерних утицаја, ефикасно управља банком и доноси
квалитетне одлуке примјењујући савремене методе управљања, опште регулаторне оквире и контролне
механизме, као и да уочава кључне назнаке наступања банкарских ризика и банкарске кризе и да
предузима одређене акције за њено благовремено решавање.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Појам, место и улога банке; Основне функције банке; Савремене карактеристике
банке; Оснивање и органи управљање банке; Активни банкарски послови; Пасивни банкарски послови;
Инструменти обезбеђења наплате банкарских потраживања; Неутрални и сопствени банкарски послови;
Платни промет у земљи и иностранству; Основна начела банкарског пословања; Надзор над пословањем
банке; Унутрашња контрола и ревизија банке; регулација заштите потрошача, банкарске тајне, стечаја и
ликвидације банке; Електронско банкарство; Иновације у банкарству
Практична настава: Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Анализа
случајева из праксе. Посета банкама и упознавање са њиховим радом. Припрема колоквијума и испита.
Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература:
[1]. Вукосављевић Дејан, Вукосављевић Драгољуб, (2013), Банкарско пословање, Висока школа за
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Теоријска настава:3
Практична настава: 3
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима, а и изводе се у амфитеатру са
свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама и на терену: (1) као
аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају карактеристични случајеви
из праксе; (2) као, дискусионе за за анализу и дискусију студија случаја из праксе; и (2) као показне, за
увид и пословање банака;
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
колоквијум-први
колоквијум-други

Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена 50
Завршни испит
20
усмени испит
15
15
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Поена 50
50

