Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Економија
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије / Први ниво
Назив предмета
Међународно банкарство
Наставник (за предавања)
Игњатовић П. Слободан
Наставник/сарадник (за вежбе)
Илић С. Биљана
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Статус предмета (обавезни/изборни)
7
изборни
неусловљен
Услов
да студентима пружи одговарајућу теоријску основу за сагледавање међународног банкарства и
Циљ
мултинационалног банкарства, управљање банкарским ризицима, међународни платни промет,
предмета

Исход
предмета

финансијске стране међународних економских трансакција, међународни монетарни систем,
политике прилагођавања, као и основне карактеристике валутних криза, девизног тржишта и
платног биласна ради што успешнијег коришћења међународног монетарног оквира за конкурентно
пословање на светском тржишту.
Оспособљеност студената за обављање послова и задатака у савременом међународном
финансијском и банкарском окружењу. Способност да се разуме начин функционисања
међународног монетарног и финансијског система, пословање међународних финансијских
организација и евротржишта. Омогућава доношење исправних закључака и одлука, како при
креирању и спровођењу макроекономске политике, тако и на нивоу привредних субјеката:
предузећа, банака, пословних удружења.

Садржај предмета
П-01:1. Упознавање са процедуром провере знања студената; 2.Појам међународног и мултинационалног
Теоријска
банкарства као финансијске активности 3. Међународно банкарство као научна дисциплина П-02: Развој
настава

међународне банкарске активности и банкарски производ( банкарство на мало, банкарство на велико,
некредитни послови, иновативни финансијски и банкарски послови) П-03: Интерни и екстерни фактори развоја
међународног банкарства П-04: Међународна финансијска тржишта и инструменти (тржиштте новца, капитала,
хипотекарно тржиште, финансијско тржиште ЕУ, евровалутно тржиште) П-05: Девизни систем и девизно
тржиште (појам девиза, девизног курса и паритета, теорије о девизном курсу, врсте девизних курсева,
израчунавање терминског курса, предвиђања девизних курсева, инструменти за заштиту валутног ризика) П-06:
Евробанкарство (појам евробанке, појавни облици и карактеристике П-07: Међународни портфолио менаџмент (
портфолио теорија, портфолио менаџмент, стопа приноса хартија од вредности, управљање међународним
порфолијом) П-08: Управљање пословањем у мултинационалним банкама( облици филијала у
мултинационалном банкарству, актива мултинационалне банке, пасива мултинационалне банке) П-09:
Управљање ризицима у међународном банкарству (дефинисање, врсте и управљања ризицима, значај концепта
ВАР и ЦАР, управљање кредитним ризиком и ризиком ликвидности) П-10: Управљање осталим ризицима
(управљање каматним ризиком, ризиком земље, тржишним ризиком и оперативним ризиком) П-11: Базелски
принципи мерења величине и потребе за капиталом банке( адекватност капитала, капитал банке, концентрација
кредитне изложености банке, немогућност наплате потраживања) П-12: Принос банке ( мерење приноса банака,
индикатори приноса банака и каматне стопе) П-13:Међународни монетарни систем и међународне финансијске
институције
П-14: Инструменти
међународног платног промета(међународни документарни акредитив,
документарна наплата, међународна банкарска дознака,међународна меница, међународни чек) П-15: Светска
економска и банкарска криза( настанак и узроци,, теоријски концепти банкарских криза, осигурање банкарских
депозита, управљање банкарским кризама)
В-01: Појам међународног и мултинационалног банкарства В-02: Развој међународне банкарске активности и
банкарски производ В-03: Фактори развоја међународног банкарства В-04: Израчунавање приноса финансијских
инструмената В-05: Израчунавање терминског курса и инструменти за заштиту валутног ризика В-06:
Евробанкарство В-07: Међународни портфолио менаџмент В-08: Припрема за I колоквијум В-09: Актива и
пасива мултинационалне банке В-10: Управљање ризицима у међународном банкарству В-11:Мерење приноса
банака, индикатори и каматне стопе В-12: Међународни монетарни фон и Банка за међународне обрачуне В-13:
Припрема за II колокцијум В-14: Рад са инструментима међународног платног промета и практична примена В15: Светска економска и банакрска криза

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Игњатовић, С, Међународно банкарство, Пан-Пласт, Београд, 2012
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
4
3
Методе
извођења
Предавања, презентације, тестови, семинари
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
писмени испит
5
предавања
5
50
практична настава
усмени испит
40
колоквијуми
семинари

