Студијски програм : ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО, основне академске студије, први ниво
Модул 1: Финансије, банкарство и осигурање, Модул 2: Буџет, порези и царине
Назив предмета: БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ
Наставник: Лукић Д. Александар
Статус предмета: изборни , трећа година, шести семестар
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема услова
Циљ предмета
Материја садржана у предмету Банкарско пословање требало би студентима да пружи знања о свим
банкарским пословима и проблемима везаним за те послове и истовремено да понуди предлоге за
њихово решавање.
Исход предмета
Стицање знања о функцији и проблематици банкарскг пословања, кредитног пословања, пословања са
становништвом, технологије рада трезора, благајне, повезивању мењачких послова и стицање вештине
демонстрирања пословног искуства повезивањем савремених теоријских и практичних искустава.
Садржај предмета
Теоријска настава
Организација и структура банкарске делатности.; Финансијски извештаји банака;Мерење
ипроцењивање успеха пословања банака; Управљање активом и пасивом; Примена финансијских
фучерса, опција, свопова и других средстава хеџинга у управљању активом и пасивом; Инструменти
управљања ризиком за банке: (1) Секуритизација зајмова; (2) Продаја зајмова ; (3) Стандбy кредитна
писма; Стратегија прикупљања и пласирања средстава банке; Кредитни пласмани банке; Цена кредита
(каматни механизам); Послови штедње и банкарских иновација; Трезорски послови; Девизно-валутни и
мењачки послови; Благајнички послови; Платне картице; Електронско банкарство; Платни промет;
Инструменти платног промета.
Практична настава: Вежбе обухватају припрему, израду и одбрану семинарског рада из тематских
области обухваћених теоријском наставом.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 3

Методе извођења наставе
Предавања и вјежбе, самостална израда задатака , учење, консултације, семинарски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

5

усмени испт

колоквијум-и

50

..........

семинар-и

10

поена

30

