
 

 

Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ПРВИ НИВО 

Назив предмета БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ 

Наставник (за предавања) ПРОФ. ДР БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ  

Наставник/сарадник (за вежбе) БИЉАНА ИЛИЋ 

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ 8 
Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Изборни 

Услов  неусловљен 

Циљ 
предмета 

Стицање основних знања о функционисању банкарских система, организацији савремених банака и 
о управљању основним банкарским  пословима, као и о значају маркетиншког приступа у 
пословању банака у савременим тржишним условима. 

Исход 
предмета 

Знања која студенти стичу кроз овај предмет омогућиће разумевање функционисања савремене 
банке у тржишним условима и оспособљавају их за рад  на свим пословима у оквиру савремених 
универзалних банака. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01: Упознавање студената са предметом, начином рада и оцењивања; Историјски развој банака 
и банкарских послова; Врсте банака и функције; П-02: Банкарски системи и специфични облици 
банкарског пословања – исламско, подземно, офшор, ВИП...; Централна банка и функције; П-03: 

Банкарски менаџмент  савремених банака – планирање, организација, контрола; Оснивање банке; 
П-04: Начела и принципи банкарског менаџмента; П-05: Менаџмент банкарских биланса и 
перформанси банака; П-06: Традиционални и савремени банкарски послови – пасивни, активни, 
неутрални и сопствени; П-07: Камата и банкарске каматне стопе, П-08: ТЕСТ 1: Појам капитала и 
управљање капиталом банке; П-09: Менаџмент ризика у банкарству; Основни банкарски ризици и 

управљање; Базел 1, 2 и 3; Обезбеђење у банкарству-јемства и банкарске гаранције; П-10: 
Инвестиционо банкарство; Пословање на примарном и секундарном тржишту капитала; Берзе и 
брокерске активности; Мерџери и аквизиције; ЛБО и МБО процеси; П-11: Е-банкарство: развој; Е-

новац; Е-мреже плаћања: SWIFT; Интернет и мобилно банкарство; Платне картице; АТМ/ПОС; 
Ризици е-банкарства; П-12: Међународни банкарски менаџмент - организација; Међународне 

банкарске институције; Пословање на FОRЕХ; Eвровалутно банкарство; Преваре на међународном 
банкарском тржишту – прање новца и преваре са инструментима првокласних банака; П-13: 
Банкарске кризе, стечај и санација банака; П-14: Банкарски маркетинг: приступи и циљеви; 

Банкарски маркетинг микс: 7П; Стратегије банкарског маркетинга – сегментација и диференцирање; 
иновације производа и услуга; промотивне стратегије; ЦРМ стратегија; Бренд менаџмент стратегија 
банке; П-15: ТЕСТ 2; Завршни час. 

Практична 
настава 
(вежбе, 

ДОН, 
студијски 

истражива-
чки рад) 

В-01: Студија случаја 1: Највеће светске банке: CITY, BARKLAYS, HSBC, J.P.Morgan;В-02: 
Студија случаја 2: Банкарске корпорације у Србији: INTESA, SOCIETE GENERALE;В-03: Студија 
случаја 3.: Законска регулатива у Србији и улога Централне банке (НБС); В-04:Студија случаја 4: 
Национални и међународни платни промет;В-05: Студија случаја 5: Задуживање банке у 
иностранству; В-06: Припрема за тест 1; В-07: Кредитирање становништва и привреде; В-08: 
Студија случаја 8: Екстерна и интерна ревизија банке; В-09: Студија случаја 9: Кредитни и 
девизни ризик; Значај EURIBOR, LIBOR; В-10: Студија случаја 10: Платне картице и е-
банкарство BANCA INTESA A.D. BEOGRAD; В-11: Студија случаја 11: ЦРМ стратегија у 
пословању савремених банака; В-12: Студија случаја 12: Међународни факторинг и форфетинг – 
потенцијали у Србији; В-13: Студија случаја 13: Bazel I, II – примена у Србији; В-14: Банкарске 
кризе – случај Агробанке и Развојне банке Војводине ; П-15: Коначно бодовање студената 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

4 3       

Методе 
извођења 
наставе 

предавања,интерактивност,семинарски радови,дискусионе групе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

5 
писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 60 

колоквијуми 30     

семинари      
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