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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 

програм: 

Финансије, банкарство и 

осигурање 

      

Назив предмета 
Корпоративно и инвестиционо банкарство 

 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за финансије, банкарство и осигурање 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

FB-01-1-002-1 Обавезни I 3+1 8 

Наставник Проф. др Ненад Вуњак, др. Миладин Јовичић 

Сарадник мр Биљана Станивук 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема условљености  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета Корпоративно и инвестиционо банкарство је да студентима понуди базична знања, 

концепте и методе које омогућавају упознавање и сагледавање основних сегмената корпоративног и 

инвестиционог банкарства. 

Исходи учења : 

Практична примјена стечених знања из области Корпоративног и инвестиционог банкарства као и 

способност за даљи научно-истраживачки рад. Студент је оспособљен да самостално доноси 

закључке везане за управљање билансом банке и инвестиционим банкарством, што омогућава рад у 

привреди и банкарском сектору, или је добра подлога за наставак усавршавања. 

Садржај предмета: 

1. Корпоративне перформансе банке. 

2. Корпоративна стратегија развоја банке.  

3. Стратегијско планирање корпоративних перформанси банке.  

4. Корпоративне перформансе банака на пословном тржишту. 

5. Корпоративно управљање билансом стања. 

6. Корпоративно управљање билансом успеха банке.  

7. Корпоративно управљање принципима пословања банке.  

8. Генеза и организациона структура инвестиционих банака. 

9. Инвестиционе банке и власничке хартије од вредности на примарном тржишту. 

10. Инвестиционе банке и дужничке хартије од вредности на примарном тржишту. 

11. Инвестиционе банке на секундарном тржишту хартија од вредности. 

12. Инвестиционе банке и финансијски инжењеринг. 

13. Инвестиционе банке и инвестициони менаџмент.  

14. Фузија, аквизиција и евалуација инвестиционих банака.  

15. Специфичност инвестиционих банака и осталих финансијских инвестиција. 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: Настава се изводи у облику предавања, семинарских радова, тестова и примјера из 

праксе 

Вjежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира и увjежбава и на часовима вjежби. 
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Литература: 

1. Проф. др Ненад Вуњак, Проф. др Урош Ћурчић, Проф. др Љубомир Ковачевић: 

Корпоративно и инвестиционо банкарство, Економски факултет Суботица, 2008 

2. Ристић др Живота: Тржиште капитала (теорија и пракса), Привредни преглед, Београд, 2000. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног учешћа у наставном 

процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на писменом 

дијелу испита. 

Похађање наставе 5 Колоквијуми 50 Завршни испит 30 

Активност на настави 5 Семинарски 10 Лабораторија  
 

Посебна назнака за предмет: 

 

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

Датум овјере: 14.11.2016. 

 

 


