
Табела 5.1 Спецификација  предмета на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Глобално банкарство 
Наставник (презиме, средње слово, име): Крстић, Ж. Борко 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: 
Циљ предмета 
Упознати се са структуром глобалног банкарства, начином организовања међународних банкарских 
институција и стратегијом управљања финансијским институцијама које имају третман глобалних 
банака, преко анализе међународног банкарског механизма и пословних трансакција које се јављају по 
основу стварања и коришћења новца, кредита и капитала преко глобалних банака. 
Исход предмета  
Способност да се препознају и свхвате методе и механизми посредовања глобалних банака при 
снабдевању глобалних финансијских тржишта потребном количином новца и других финансијских 
ресурса. Да се процени значај оптималне структуре глобалног банкарства, која је значајан фактор 
ефикасног пословања међународних банака, као и националних банкарских институција. Полазећи од 
међународног значаја глобалних банака, значајно је да се усвоје све ефикасније и специфичне  
контроле деловања међународних финансијских институција. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теорија глобалног банкарства;  
Појам међународне или евро банке;  
Фактори развоја међународних активности банака;  
Теорије о формирању и расту међународних финансијских центара;  
Евровалутно тржиште;  
Структура глобалног банкарства; Евробанкарство;  
Модели банкарских система;  
Механизми банкарских криза;  
Управљање банкарским кризама;  
Међународни банкарски менаџмент;  
Учешће међународних банака на глобалном финансијском тржишту;  
Интегрално управљање активом и пасивом међународних банака. 
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Број часова  активне наставе:  

120 
Предавања:  

45 
Студијски истраживачки рад:  

75 
Методе извођења наставе 
Предавања, семинари, студијски истраживачки рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
  Предавања: 20 
  Семинарски рад: 30  
  Испит: 50 
 
 


