
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Банкарство 

Наставник/наставници: Виолета Тодоровић 

Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулима Финансије, 

банкарство и осигурање и Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, изборни на модулима Економска 

политика и развој, Међународна економија и пословање, Менаџмент, Маркетинг и Туризам и 

хотелијерство 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студентима омогући теоријско, методолошко и практично разумевање суштине и 

проблема функционисања банкарских институција на макро и микро нивоу, као и међусобну повезаност и 

међузависност изнеђу пословања небанкарских сектора и индивидуалних комитената и банака. 

Истовремено, пружа студентима основна сазнања о принципима функционисања банкарских институција 

на макро и микро нивоу, како у домену комерцијалног, тако и у домену инвестиционог банкарства. 

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 

пословања, да анализира релевантне финансијске проблеме, да о њима критички размишља и да их решава. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Трендови у савременом банкарству; Банкарски биланси и агрегати; Ликвидност банака; Капитал банака; 

Профитабилност банака; Комерцијално банкарство; Инвестиционо банкарство; Организационе структуре у 

банкарству; Електронско банкарство; Управљање банкарским ризицима; Пруденциона контрола и 

супервизија банака; Кризе и санације банака. 

 

Практична настава  

Вежбе; Други облици наставе; Студијски истраживачки рад. У оквиру овог дела биће заступљено 

обнављање градива са предавања путем практичних примера, дискусија и тестова. 

Литература  

Милутин Ћировић, Банкарство, Научно друштво Србије, Београд, 2007, 450 страна (за испит потребно 290 

страна); 

Борко Крстић, Срђан Маринковић, Банкарски менаџмент, Економски факултет Универзитета у Нишу, 

Ниш, 2017, 427 страна (за испит потребно 55 страна) 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања / писмени испит / 

практична настава 5 усмени испит 50 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 5   

 

  


