
10 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 60

усмени испит

20

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Пружање теоријских и методолошких сазнања о општим питањима из области финансија и 

банкарства, као и најновијим трендовима са посебним освртом на  трансформацији банкарства са 

већим акцентом на управљање ризиком и профитом, али и међусобном утицају трендова и 

проблема у сфери монетнарних и јавних финансија, на банкарство и њиховој повратној спрези .  

Презентација и анализа студија случаја, симулација доношења финансијских и инвестиционих 

одлука.  

Циљ предмета је да се студентима пружи, интерпретира, образложи и илуструје замашан корпус 

међусобно прожимајуће материје  из области финансија и банкарства. Студентии би  се упознали 

са савременим трендовима у свету финансија , с тим да би  се посебан фокус ставио, на 

банкарство и управљање ризицима у банкарству у светлу Базелских споразума, као и на  

интеракцију  монетарних и јавних финансија, посебно имајући у виду финансијске и банкарске 

кризе, као и кризу јавног дуга.  

Садржај предмета

1. Увод: уопште о науци о финансијама и подела на поједине области финансија, посебно на 

јавне финансије, монетарне финансије и банкарство, и њихове основне карактеристике, као и о 

савременим трендовима у финансијској сфери (дерегулација и регулација, финансијске кризе, 

спашавање банака,проблем јавног дуга...). 2. Централно банкарство и инструменти кредитно-

монетарне политике, банкарско пословање и управљање финансијским институцијама, 

комерцијално и инвестиционо банкарство, кредитно-монетарни аспекти банкарства, стратешко 

управљањe банкарским ризицима, савремени трендови и структурне промене у банкарству, 

приватизација и ''подржављење'' банака,  економска анализа банкарске регулативе, Базелски 

споразуми., секјуритизација банкарских кредита и структурни банкарски производи, банкарске 

кризе.    

Спецификација предмета

Предавања и колективни рад на часовима; студије случаја; примери из праксе; семинарски 

радови; заједнички завршни писмени испит
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Заједнички студијски програм докторских студија економских наука

завршене академске мастер  студије

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Докторске студије, III ниво

ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО 

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета




