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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 
програм: 

    Међународна економија 
Финансије, банкарство и осигурање 

      

Назив предмета 
 

БАНКАРСКИ  МЕНАЏМЕНТ 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за финансије, банкарство и осигурање 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

ME-01-2-029-2 изборни II 3+1 6 

Наставник проф. др Ненад Вуњак 

Сарадник  

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема условљености  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета Банкарски менаџмент је да студентима понуди базична знања, концепте и стратегије 

који омогућавају остваривање основних циљева бављења банкарским менаџментом.  
Исходи учења : 

Студент је оспособљен да самостално доноси закључке и одлуке везане за управљање банкарским 

процесима. Едукован је да примјењује планирање, организовање, вођење и контролу банкарских 

активности као и да анализира поједине трендове у пословању банке.  Такође, ово знање је 

неопходно за даљи циклус студирања. 
Садржај предмета: 

1. Трендови промјене у банкарству,  

2. Стратегијско планирање у функцији развоја банака,  

3. Стратегијске политике банке,  

4. Тактичко планирање у  банкама, оперативно планирање у банци,  

5. Ток управљања процесом планирања у банци,  

6. Планирање информационе технологије у банци,  

7. Управљање билансом стања и успјеха банке,  

8. Анализа извјештаја о пословању банке,  

9. Стратегија управљања квалитетом банкарских производа и услуга и бонитетом банке,  

10. Стратегија управљања ликвидности и профитабилности банке,  

11. Стратегија управљања људским ресурсима банке,  

12. Стратегија управљања капиталом и растом вриједности  банке,  

13. Стратегија управљања електронским банкарством (е-банкинг). 

 

Методе ( и облици)  наставе и савладавање градива: 

Предавања: За сваку тему припремају се адекватне теоријске презентације и објашњења кроз  

практичне примјере. На крају сваке обрађене теме предвиђена је дискусија са студентима.  
Вјежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира и увjежбава и на часовима вjежби. 
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1. Проф. Др Ненад Вуњак, проф. Др Урош Ћурчић, проф. Др Љубомир Ковачевић: 

Старегијски менаџмент у банкарству, Економски факултет у Суботици. 2010. 

2. Росе С. Петер: Цомерциал Банк Манагемет, Тхирд Едитион, Ирвин, Иллинос, 1998. 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из сваке од наведених активности. 

Похађање наставе 5 Колоквијум  40 Завршни испит 50 
Активност на настави 5 Семинарски рад - Лабораторија - 
Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ненад Вуњак 

Датум овјере: 15.11.2016. 

 

 


