
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: БАНКАРСТВО 

Наставник/наставници: др Борис Сиљковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: – 

Циљ предмета 

Циљ изучавања предмета је да студентима пружи основно теоријско образовање из области банкарства, 

банкарских послова, и организације банака, да укаже на значај и улогу банкарских институција у 

финансијском систему националне и међународне економије, да студенти схвате суштину банкарства и 

буду оспособљени за уочавање и разумевање сложених односа, тенденција и промена банкарског 

сектора, и да им приближи основе, значај и ефекте регулације и супервизије у банкарству. Применом 

теоријско-апликативног знања студенти стичу вештине неопходне за рад у комерцијалним банкама, 

недепозитним финансијским институцијама, инвестиционим банкама, Централној банци и другим 

финансијским институцијама. 

Исход предмета  

Упознајући законитости и суштину проблема функционисања банкарских институција на секторском и  

индивидуалном нивоу, студент треба да буде оспособљен да разуме природу и карактеристике 

банкарског сектора и самог пословања, да анализира релевантне финансијске проблеме и спрегу између 

пословања банкарског сектора и клијената банака. Прецизније студент добија јасну теоријску основу 

неопходну за обављање практичних послова из домена банкарства и даље усавршавање у банкарској 

струци кроз решавање практичних проблема уз тимски рад и примену банкарских иновација. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у банкарство. Појам банке и банкарства. Појава и развој банака. Историјат банке и банкарских 

послова. Класификација банака. Историјат банкарства Србије. Компаративни банкарски системи- 

традиционално банкарство, индустријско банкарство и међународно банкарство. Банкарство развијених 

економија. Централне банке развијених економија и земаља у транзицији. Структура финансијског 

потенцијала банке-капитал банке, депозитни потенцијал банке и недепозитна средства банке. Активни, 

пасивни, сопствени, неутрални, трезорски-депо послови, благајнички послови и иновативни послови. 

Процедуре у поступку кредитирања и управљање ризиком банке. Принцип ликвидности и ефикасности. 

Принцип ефикасности и сигурности улагања. Принцип сигурности и солвентности банке. Принцип 

рентабилности и ажурности банке и базелски стандарди. Облици међународног банкарског и 

финансијског система. 

Практична настава 

Практична настава прати теоријску наставу и обухвата обнављање градива са предавања путем 

практичних примера, дискусија, тестова и одбране семинарских радова. 

Литература  

Основна литература: 

1. Хађић, М., (2021). Банкарство. Београд: Универзитет Сингидунум. 

2. Ристановић, В. (2019). Банкарско пословање. Београд: Висока пословна школа за пословну економију 

и менаџмент. 

Додатна литература  

1. Крстић, Б., & Маринковић, С. (2017). Банкарски менаџмент. Ниш: Економски факултет. 

2. Mishkin, F.S. (2010). Ekonomija novca, bankarstva i finansijskih tržišta. Zagreb: Mate. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Основни облици рада са студентима су предавање и вежбе, графичка презентација у електронској форми, 

менторски рад са студентима, анализе студије случаја из домена банкарства, презентација примера из 

праксе и презентација семинарских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 



колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


