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ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА (50 ПИТАЊА):
1. Облици конкуренције у банкарству.
2. У чему се огледао доминантан положај комерцијалних банака у традиционалном банкарству?
3. Дефинисати ликвидност и солвентност банака.
4. Дефинисати позитивну рочну трансформацију банака и њен утицај на ликвидност.
5. Дефинисати примарне и секундарне резерве ликвидности.
6. Приказати глобалне позиције биланса стања банке.
7. На чему се заснива стратегија пласмана са антиципираним дохотком за обезбеђење
ликвидности?
8. Које аналитичке приступе користе савремене анализе ликвидности банака у контексту
управљања активом?
9. Сличност и разлика између међубанкарских кредита за ликвидност и аранжмана о рекуповини
средстава.
10. Навести стратегије управљања пасивом у функцији обезбеђења ликвидности.
11. Представити методологију пројектовања ликвидности.
12. Који фактори утичу на избор срестава за покриће гепа ликвидности?

13. Представити кључне индикаторе профитабилности банака.
14. Однос ликвидности и профитабилности банака.
15. Објаснити утицај акцијског мултипликатора на профитабилност банака.
16. Навести микроекономске факторе профитабилности банака.
17. Навести основне функције банкарског капитала.
18. Облици банкарског капитала.
19. Како се утврђује оптимална структура емисије екстерног капитала?
20. Које опције банка може да користи код повећања капитала у кратком року?
21. Однос каматне стопе и цене обвезница.
22. Разлика између дебитних и кредитних картица.
23. Дефинисати RTGS системе плаћања.
24. Дефинисати netting системе плаћања.
25. Дефинисати кредитни ризик у банкама.
26. Структура кредитног ризика.
27. Навести стратегије банке за заштиту од кредитног ризика.
28. Дефинисати вредност под ризиком (VAR).
29. Дефинисати капитал под ризиком (CAR).
30. Дефинисати ризик солвентности.
31. Навести моделе за мерење каматног ризика.
32. Од чега зависе ефекти промене девизног курса на пословање банке?
33. Навести компоненте кредитног ризика према методологији базелског комитета.
34. Шта показује фактор гранулације у базелској методологији израчунавања кредитног ризика?
35. Разлика између специфичног и генералног тржишног ризика.
36. Дефинисати операциони ризик.
37. Навести методе за мерење обавезног капитала предвиђеног за операциони ризик.

38. Шта показује крива приноса?
39. Дефинисати пасивну инвестициону стратегију банака.
40. Дефинисати активну инвестициону стратегију банака.
41. Навести елементе структурирања кредита.
42. Навести факторе кредитног ризика, познатих као правило 5 C.
43. Када се врши отпис кредита?
44. Класификовати проблемске кредите.
45. Облици потрошачких кредита.
46. Навести факторе који се користе у анализи кредитне способности индивидуалних тражиоца
кредита.
47. На чему је заснована традиционална процедура процене кредитне способности
индивидуалних тражиоца кредита.
48. Какв однос треба да буде између вредности хипотеке и износа хипотекарног кредита?
49. Разлика између трансакционих и орочених депозита.
50. Навести факторе који утичу на повећање депозитног потенцијала банака.

