
Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство 

Назив предмета: Банкарство 

Наставник: др Предраг Д. Радовановић проф. 

Статус предмета: обавезни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са основним врстама банкарских и небанкарских финансијских 

институција као и са основним принципима банкарског пословања. Предмет, такође, упознаје студенте са 

најзначајнијим активним, пасивним, сопственим и неутралним банкарским пословима (краткорочним и 

дугорочним). На крају се студенти упознају са финансијским иновацијама и савременим тенденцијама у 

банкарском пословању. 

Исход предмета  

Након успешно савладаног предмета студенти ће бити у стању да објасне улогу различитих врста банака и 

њихово место у националном и међународном финансијском систему; разумеју основне принципе 

банкарског пословања; изврше кредитну анализу; оцену и избор инвестиционих пројеката; као и да 

демонстрирају разумевање најзначајнијих банкарских послова. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у банкарство; појмовни аспекти банкарства, емисиона (централна банка) и њене функције, врсте 

банака (комерцијалне, инвестиционе, универзалне ...), принципи банкарског пословања, банкарски послови 

(активни, пасивни, сопствени, неутрални), краткорочно кредитирање привреде, дугорочно кредитирање 

привреде, кредитирање становништва, финансијске иновације, електронски новац, електронско банкарство.  

Практична настава: 

Институционални аспекти банкарства, методи и инструменти реализације функција централне банке, остале 

поделе банака, небанкарске финансијске институције, принципи банкарског пословања, банкарски послови 

(активни, пасивни, сопствени, неутрални), кредитна анализа, врсте краткорочних кредитних аранжмана 

привреди, банкарски систем Србије, електронско банкарство у Србији.  

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

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случајева, израда и презентација 

семинарских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит / 

практична настава 5 усмени испит 45 

колоквијум 1 30 ..........  

колоквијум 2 /   

семинар-и 15   

 


