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Предмет Међународно банкарство има за циљ да студентима треће године основих академских 
пословних студија, факултета за Пословне студије, омогући овладавање основним знањима и 
вештинама из области банкарства и банкарског пословања. Ова стечена знања студентима ће 
омогућити да схвате и разумеју начин функционисања банкарског пословања на међународном 
нивоу, савладају основне терминолошке и пословне вештине из области банкарства, утицаја и улоге 
банака на домицилном и међународном финансијском тржишту са приказом степена развијености и 
начина функционисања домицилног банкарског система.  

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Активним учешћем на вежбама (што подразумева колоквијуме, семинарске радове и есеје) и  
анализом практичних примера и задатака, студенти треба да се оспособе да разумеју процесе на 
финансијским тржиштима и постану аналитичари и креатори финансијске политике.  
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Током предавања користе се разноврсни облици рада. Предвиђено је активно учешће студената, а на 
крају сваке обрађане теме и  дискусија. На вежбама је укључено понављање градива, анализа 
случајева и презентације.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит  50 
колоквијуми 30     
семинари 10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА  
МЕЂУНАРОДНО БАНКАРСТВО 

 
 
Испитна питања за прелазну оцену 6 су болдована. Из сваке испитне групе питања 
обележено је више од половине датих испитних питања која је потребно савладати за 
добијање прелазне оцене 6. 
 
ГРУПА I 
 
1. Шта изучава наука о банкарству? 
2. Шта је банка, а шта банкарско пословање? 
3. Како се развијало банкарство? 
4. Које су основне врсте банака и њихове карактеристике? 
5. Које је место и улога централне банке? 
6. Којим пословима се баве инвестиционе банке? 
7. Којим пословима се баве гранске или специјализоване банке? 
8. Којим пословима се баве развојне банке? 
9. Шта је то универзална банка? 
10. Којим пословима се баве комерцијалне/пословне банке? 
11. Који су основни банкарски системи? 
12. Које су основне карактеристике банкарског система САД? 
13. Које су основне карактеристике банкарског система Немачке? 
14. Које су основне карактеристике банкарског система Швајцарске? 
15. Које су основне карактеристике банкарских система земаља у развоју и земаља у 
транзицији? 
16. Шта је offshore банкарство? 
17. Шта је исламско банкарство? 
18. Шта спада у банкарско пословање на велико, а шта у банкарско пословање на мало? 
18. Како се остварује финансијско посредовање банака? 
19. Објасните механизам кредитно-монетарне мултипликације. 
20. Како се остварује банкарско пословање? 
21. Која су основна начела банкарског пословања? 
22. Које врсте депозита постоје и које су њихове основне карактеристике? 
23. Шта су депозитни цертификати, а шта су аранжмани о реоткупу средстава? 
24. Шта су NOW рачуни, а шта SWЕЕP депозитни рачуни? 
25. Који су недепозитни извори средстава? 
26. Како се реализује секјуритизација банкарских кредита и каква је улога компаније 
за посебне намене у секјуритизацији? 
27. Која је улога капитала банке и како се он формира? 
28. Како се формира цена банкарских средстава? 
29. Шта је то финансијски потенцијал банке и како се он формира? 
30. Шта је кредит и које врсте кредита постоје? 
31. Који су принципи и поступак кредитирања? 
32. Како се утврђује уговорна каматна стопа? 
33. Шта је референтна каматна стопа и које су основне референтне каматне стопе? 
34. Како се утврђује LIBOR? 
35. Како се утврђује EURIBOR? 
36. Шта је ефективна каматна стопа? 
37. Које врсте банкарских провизија постоје? 
38. Како цена кредита утиче на профитабилност банке? 
39. Како се може вршити обрачун камате на кредит и како се кредит може отплаћивати? 



40. Који су битни елементи уговора о кредиту и који су битни елементи уговора о 
међународном кредиту? 
41. Шта је синдицирани кредит? 
42. Шта је консолидација кредита, а шта конверзија кредита? 
43. Шта су то кредитне линије подршке? 
44. Који су некредитни пласмани банака? 
45. Који су најважнији финансијски инструменти тржишта новца? 
46. Који су најважнији финансијски инструменти тржишта капитала? 
47. Које врсте обвезница постоје? 
48. Шта су обичне акције, а шта преференцијалне акције? 
49. Који су најзначајнији некредитни пласмани банака поред пласмана у финансијске 
инструменте тржишта новца и капитала? 
 
ГРУПА II 
 
1. Који су услужни банкарски послови? 
2. Који су специфични банкарски послови? 
3. Шта је финансијски лизинг, а шта факторинг? 
4. Шта је форфетирање, а шта је есконтовање? 
5. Шта су финансијски деривати и како их користе банке? 
6. Шта представља биланс стања банке и које ставке садржи? 
7. Шта представља биланс успеха банке и које ставке садржи? 
8. Какав је аналитички значај биланса банке? 
9. Који су банкарски агрегати? 
10. Шта је то ALM концепт? 
11. Како се мери профитабилност банке? 
12. Шта су ROA, ROE и EPS? 
13. Како се одређује цена банкарских средстава? 
14. Шта представља управљање ризиком у банкарском пословању? 
15. Како се оперативно управља ризиком у банци? 
16. Које су основне врсте банкарских ризика? 
17. Шта је кредитни ризик и како се њиме управља? 
18. Како се одређује кредитни рејтинг, а како се утврђује кредитна способност? 
19. Шта је ликвидоносни ризик и како се њиме управља? 
20. Шта је каматни ризик и како се њиме управља? 
21. Шта је девизни ризик и како се њиме управља? 
22. Шта је тржишни ризик, а шта је ризик несолвентности и како се њиме управља? 
23. Шта је ризик земље и како се њиме управља? 
24. Шта је оперативни ризик и како се њиме управља? 
25. Које су преваре у банкарству? 
26. Шта је прање новца? 
27. Који су ризици у електронском банкарству и како се њима управља? 
28. Како се остварује пруденционално регулисање банака? 
29. Који су основни елементи Базелског споразума о адекватности капитала I? 
30. Који су основни елементи Базелског споразума о адекватности капитала II и III? 
31. Шта је банкарски менаџмент и које су перспективе банкарског менаџмента? 
32. Како се врши планирање у банкама и како се реализује банкарски маркетинг? 
33. Која је улога информационог система у банкама? 
34. Каква је организација савремене банке? 
35. Како се управља квалитетом у банкама и шта представља добро корпоративно управљање 
у банкама? 
36. Шта је финансијско тржиште? 



37. Које врсте финансијских тржишта постоје? 
38. Шта је берза? 
39. Какве улоге банке могу имати на финансијским тржиштима? 
40. Како послују инвестиционе банке на финансијским тржиштима? 
41. Како послују комерцијалне и универзалне банке на финансијским тржиштима? 
42. Како се остварује банкарски портфолио менаџмент? 
 
ГРУПА III 
 
1. Шта је банкарски производ и шта је нови банкарски производ? 
2. Шта је електронско банкарство и који су његови видови? 
3. Шта је банкарско осигурање и како се оно остварује? 
4. Како се остварује концентрација у банкарству? 
5. Шта је финансијски конгломерат, банкарска група и банкарски конзорцијум? 
6. Шта су банкарске кризе? 
7. Да ли традиционално банкарство у последње време губи на значају? 
8. Који су ефекти приватизације банака у земљама у транзицији? 
9. Шта је међународни монетарни систем? 
10. Шта је Бретонвудски међународни монетарни систем? 
11. Која је улога Форума за финансијску стабилност и шта уређује Општи споразум о 
трговини услугама? 
12. Која је улога и значај MMF-а? 
13. Која је улога и значај BIS? 
14. Које су најважније међународне развојне институције? 
15. Како се развијала европска монетарна сарадња? 
16. Која је улога Европске централне банке? 
17. На који начин се врши усклађивање банкарске регулативе у ЕУ? 
18. Која је улога Париског клуба и Лондонског клуба поверилаца? 
19. Који су основни облици и мотиви међународног кретања капитала? 
20. Које су карактеристике међународних кредита и међународних инвестиција као 
облика извоза капитала? 
21. Шта изучава научна дисциплина међународног банкарства? 
22. Шта је то међународно банкарство? 
23. Шта је мултинационално банкарство? 
24. Како се реализује ширење међународног и мултинационалног банкарства? 
25. Шта је Евротржиште и који су његови сегменти и инструменти? 
26. Шта је то платни промет са иностранством и који су његови основни инструменти? 
27. Која је улога банака у платном промету са иностранством и шта су коресподентски, 
а шта контокорентни односи? 
28. Шта је то банкарска дознака? 
29. Шта је то документарни акредитив и које су основне врсте документарног 
акредитива? 
30. Шта је то документарна наплата – инкасо? 
31. Који су битни елементи менице и основне врсте меница и који су битни елементи чека? 
32. Како се реализују електронска плаћања? 
33. Шта су банкарске гаранције и које су најчешће врсте банкарских гаранција у 
међународном промету? 
34. Како се развијало банкарство у Србији? 
35. Који су циљеви и основне функције НБС? 
36. Којим се пословима могу бавити банке у Србији? 
37. Којих се услова морају придржавати банке у Србији у свом пословању? 
38. Какво је садашње стање банкарства у Србији? 


