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Стандард 5: Курикулум 
 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-415 

Студијски програм/студијски програми: Финансије, банкарство и осигурање 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Међународно банкарство 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Миленковић Т. Иван 
Статус предмета: обавезни смерски 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Основни циљ предмета: 
Циљ предмета је да студентима представи улогу банака на савременом међународном тржишту, на 
којем традиционално банкарство у националним оквира све више препушта место међународном 
банкарству. Кроз анализу пословања међународних, мултинационалних банака, као и међународних 
финансијских организација које најчешће узимају банкарско име, а заправо представљају класичне 
регионалне развојне институције, студентима би требало представити реалност савременог 
међународног банкарства. 
Исход предмета  
Исход предмета је овладавање појмовима и категоријама из области  међународног банкарства и 
оспособљавање студената за самостална истраживања у поменутој области, а све у циљу пружања 
подршке у процесима доношења економских одлука и разумевања актуелног међународног тржишта. 
Садржај предмета 

- Основне категорије међународног банкарства 
- Фактори развоја међународног банкарства 
- Девизе, девизно тржиште и управљање ризиком промене девизног курса 
- Специфични видови међународног банкарства (евробанкарство, офшор банкарство, хавала, 

исламско банкарство, швајцарско банкарство) 
- Структура међународног банкарства 
- Ризици у међународном банкарству; међународна координација банкарских политика 
- Нужност стварања новог светског финансијског система у светлу актуелне светске 

финансијске кризе 
- Међународни платни промет 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
Миленковић, Иван (2011), „Међународно банкарство“, Суботица, Економски факултет Суботица 
Број часова  активне наставе у 7. семестру Остали часови 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Усмено предавање и графичка презентација у електронског форми 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 6 писмени испит  
практична настава  усмени испит 30 
колоквијум-и 60 ..........  
семинар-и 4   

СВЕГА 70  30 
 


