
1. Дефиниција и појам банке. 

2. Улога финансијског система. 

3. Које установе су конкуренти банкама? 

4. Објасните штедне установе (штедионице), кредитне уније (удржења), новчане фондове 

(фондови тржишта новца) и инвестиционе фондове. 

5. Објасните фондове ризичног капитала, брокере и дилере, инвестиционе банке, 

финансијске компаније. 

6. Објасните финансијске холдинг компаније, компаније за осигурање живота, имовине и од 

незгода. 

7. Које су традиционалне банкарске услуге? 

8. Објасните обављање мењачких послова, дисконтовање (есконтовање) комерцијалних 

записа и одобравање пословних кредита, понуду штедних депозита. 

9. Објасните чување драгоцености, подупирање државних активности кредитирањем, 

понуду текућих рачуна и понуду повереничких услуга. 

10. Које су банкарске услуге новијег датума? 

11. Објасните следеће банкарске услуге новијег датума: Одобравање потрошачких кредита, 

Финансијско саветовање, Управљање готовином, Понуда опреме на лизинг, Одобравање 

кредита за улагање у високопрофитабилне ризичне пројекте.  

12. Објасните следеће банкарске услуге новијег датума: Продаја полиса осигурања, Продаја и 

управљање пензионим програмима, Пословање са ХОВ, Понуда инвестиционих фондова, 

Понуда услуга трговачког банкарства, Понуда управљања ризиком и услуга заштите од 

ризика. 

13. Који су трендови развоја у банкарству (навести и објаснити)? 

14. Шта су објекти са ограниченим асортиманом услуга и које су то услуге? 

15. Наведите ста припада сету финансијских извештаја банака и објасните их. 

16. Прикажите упрошћен биланс стања банке. 

17. Објасните готовину и потраживања од ЦБ. 

18. Објасните инвестиционе ХОВ ликвидни део. 

19. Објасните инвестиционе ХОВ приходовни део.  



20. Објасните средства на рачуну за трговање. 

21. Објасните кредите и лизинге. 

22. Објасните како се израчунавају нето кредити. 

23. Објасните просторије банке и фиксну имовину. 

24. Објасните осталу активу. 

25. Објасните депозите. 

26. Објасните недепозитне изворе. 

27. Објасните рачун акцијског капитала и наведите шта спада у акцијски капитал. 

28. Прикажите ставке прихода и шта ставке трошкова.  

29. Прикажите упрошћен биланс успеха банака. 

30. Објасните приходе од камата, трошкове од камата и нето каматне приходе. 

31. Објасните некаматне приходе и расходе. 

32. Који су дугорочни циљеви банака? 

33. Објасните на који начин се формира цена акција банке. 

34. Наведите које ситуације утичу на раст цена акција банке. 

35. Наведите и објасните кључње коефицијенте рентабилности банака. 

36. Како се израчунава цена акције и који фактори утичу на цену акције? 

37. У којим ситуацијама вредност банкарске активе има тенденцију раста? 

38. Наведите и објасните коефицијенте рентабилности банке. 

39. Прикажите компоненте РОЕ и објасните их. 

40. Прикажите анализу пресека прихода активе. 

41. Зашто се врши рашчлањивање основних показатеља рентабилности? 

42. Објасните кредитни ризик. 

43. Објасните ризик ликвидности. 

44. Објасните тржишни ризик (ценовни и каматни). 



45. Објасните пословни (оперативни) ризик. 

46. Објасните правни и ризик услкађивања. 

47. Објасните ризик капитала. 

48. Који су други циљеви у управљању банкарским и финансијским услугама.  

На основу материјала са предавања: 

49. Објасните функционисање платног система. 

50. Инструменти монетарне политике.  

51. Шта се регулише Законом о банкама? 

52. Објасните оснивање и капитал банке. 

53. Наведите које послове може да обавља банка и објасните извештавање банке. 

54. Објасните организацију и органе управљања банком.  

55. Наведите и објасните обавезне одборе банке. 

56. Објасните унутрашњу и спољашњу контролу банке.  

 


