Напомена студентима: за испит одговорити на сва питања у уџбенику и наведена питања у
прилог – одговоре написати у свесци, понети на испит са уџбеником.
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Банкарски систем је
Основни принципе банкарског пословања чине.
Која три периода развоја банкарског система у републици Србији разликујемо:
Навести основне делатности банака традиционалног банкарског система: и ко су
основни носиоци делатности традиционалне банке_ (како оне функционишу).
Банка остварује приход кроз:
Актива у билансу стања банке приказује финансијске
У погледу рочне трансформације средстава банке за банку кажемо да је у равнотежи
уколико
Који систем представља организација банака у једној земљи
Банке су, чија је основна функција
Шта за савремене банке представља функција технике и технологије (њихова улога)
шта се може рећи за запослене и менаџментску структуру банке у погледу њихових
функција и стручности
Пасива у билансу стања банке приказује финансијски Банка остварује приход кроз:
Уколико банка пласира краткорочне изворе средстава као дугорочне пласмане прети јој
опасност да уђе у зону

14. Навести према критеријуму обухвата какви Биланси у банкарском сектору могу бити:
15. Који се послови верификују у активи биланса стања банке и шта она приказује
финансијски потенцијал или пласман банке
16. Шта приказују Биланси успеха банке и шта банка ради у погледу добитка или губитка
17. Финансијски потенцијал банке једнак је
18. У односу на рочну трансформацију средстава у банци кажемо да је банка неликвидна уколико је
извршена следећа рочна трансформација:
19. CAMELS метода за утврђивање профила банке се сатоји од анализе следећих елемената:
20. Као основне показатеље профитабилности пословања банке и банкарског сектора можемо
навести:
- принос на _______________________________(_______)
- принос на _______________________________(_______)
21. Да ли банке врше своју интерну контролу и ревизију ____________ и уколико врше како на који
начин то чине (укратко објаснити):
22. Шта представља Нето капитал банке и навести пет основних функција капитала у банци
23. Капитал по књиговодственој вредности (General Accounting principle –GAP) чини његову:
24. Шта ново доноси Глобални регулаторни стандард Споразум Базел II у погледу адекватности
капитала и ризика пословања банака?
25. Уколико банка има недовољно капитала или неадекватни капитал она може да ____
26. Када банка доноси одлуку о ослањању на сопствене изворе средстава она одлучује о коеф.
__________________ резерви (тзв. __________________коефициент) који би требало да буде
оптималан јер он одређује коефициент исплаћене ________ и кретање даљег развоја банке.
27. Шта за банку представљају материјални и нематеријални ризици, а шта системски и несистемски
ризици? На које наведене ризике она може деловати, диверсификовати их и њима управљати?
28. Шта банка спроводи у оквиру вођења своје интерне политике да би ублажила ризик свог
пословања?
29. Опиши на који начин је банка изложена кредитном ризику и како може управљати њиме
приликом одобравања кредита:
30. АLM концепт подразумева:
31. Сејуритизација подразумева процес којим банка управља својим пословањем ( капиталом,
ризиком, каматном стопом и сл.). Она то чини тако што врши секјуритизацију следеће активе:
(навести две најпрепознатљивије секјуритизационе активе):

32. Гласање је често повезано са финансијским прилогом, тако да земље са највећом економском
снагом, које и дају најзначајније финансијске прилоге, имају већа права у политици одређене
институције. Наведена тврдња је тачна или не? Тачно / нетачно (заокружити)
33. Када је и где основан ММF и шта представља SDR?
34.Написати шта значи скраћеница IDA, када је IDA основана и који је њен основни циљ?
35.Када је основан Париски клуб, са којим задатком и колико обухвата најбогатијих земаља
чланица ММФ-а?
36. Биланси банкарског система обухватају:
a) Билансе пословних банака и б) биланс __________________________
37. Биланс стања банака као двострани рачун обухвата:
а) Активу коју чине_______________________________________________________ и
б) Пасиву коју чине _______________________________________________________
38. Биланс успеха банке приказује:
39. Кредитни потенцијал банке једнак је
40. У погледу рочности извора и пласмана средстава основно банкарско правило је да:
41. Као најстабилнији део финансијског потенцијала банке капитал банке је једнак је_____
а у његовој структури бруто капитал обухвата:
42. Најбољи показатељ успешности пословања банке је:
43. Регулаторни рачуноводствени принцип (Regulatory Accounting Principle - RAP) подразумева:
44. Систем планирања капитала у банкама састоји се из следеће четири фазе:
45. Да ли банка према Базелском споразуму II мора да послује јавно и транспарентно (заокружити)
да или не . Ко врши банци екстерну ревизију и коме банка подноси завршни рачун, извештај о
пословању и ревизорски извештај на крају пословне године_______________
46. За који капитал се каже да је адекватан према Базеском споразуму о капиталу II према
коефициент адекватности капитала (навести коефициент и колико он треба да
износи)____________________________________________________________________________
Да ли постоји и други процентуални критеријуми за одређивање минимума и маxимума
процентуалног износа коефицијента адекватности капитала у свету и Републици Србији
(навести)___________________________.Уколико банка нема довољно капитала или је он
неадекватан и одлучи се за интерну емисију акција о којим коефициентима она мора да одлучи:
(навести ретенциони коефициент и коефициент исплаћене дивиденде и због чега су они битни
47.При формирању рејтинга банака кредитне рејтинг агенције врше оцену:
а) Сопствене финансијске снаге банке и вероватноћу подршке државе у њеном пословању
б) Кашњење у испуњавању њених обавеза и рок у коме ће држава подржати банку
ц) Кашњење у испуњавању обавеза банке (неликвидност) и степен повраћаја кредита њених
клијената
48. Наведи и укратко опишите врсте тржишних ризика којима је банка изложена и како банка
управља ризиком ликвидности _______________________________________________________
49. Шта подразумева Управљање ризиком пословања банке (допунити):
50. .Шта ново доноси Глобални регулаторни стандард Базел III у погледу ликвидности банака?
51. Сејуритизација активе у функцији управљања пословањем банке подразумева процес:
52. Све Међународне финансијске институције полазе од три циља (који су то циљеви)?
53. За ког држављанина је традиционално резервисано место председника Светске банке_?
54. Где се налази седиште ММF, колико држава чланица има ММF и са којим циљем је основана?
55. Групацију Светске банке (World Bank Groop - WBG) чине пет мултилатералних економских
институција: (допунити и написати скраћеницу)?

