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НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ  
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА БРЧКО 
 
На основу одлуке Научно-наставног вијећа Економског факултета Брчко, број: 03/2-502-
4/20, од 21.9.2020. године, именовани смо у Комисију за писање извјештаја о оцјени 
урађеног магистарског рада под називом Билансна структура као фактор стабилности,  
ликвидности и профитабилности банке, кандидата Миодрага Живковића. Комисија је 
проучила завршени магистарски рад и  
 
 
подноси сљедећи: 
 
 

И З В Ј Е Ш Т А Ј  
 
1. Основни подаци о кандидату 
 
Миодраг Живковић рођен је 15. септембра 1967. године у Тузли. Основну школу завршио 
је у Бановићима, а средњу електротехничку школу у Тузли, 1986. године. Економски 
факултет у Брчком, Универзитета у Источном Сарајеву, смјер Управљање пословним 
процесима, завршио је 1997. године. Био је запослен у Телекому Републике Српске, у 
Привредној банци Брчко, а затим у Павловић банци, гдје је обављао послове од 
приправника до вршиоца дужности директора. Похађао је више радионица у организацији 
Удружења банака Републике Српске и под покровитељством међународних организација и 
институција. Тренутно је запослен у Нашој банци (бивша Павловић банка) на пословима 
рефeрента за правна лица и предузетнике. Школске 2006/2007. године уписао се на 
послиједипломске студије на Економском факултету Брчко, смјер Рачуноводство и 
ревизија. На послиједипломским студијама положио је све испите предвиђене наставним 
планом и програмом с просјечном оцјеном 8,70. 
 
2. Основни подаци о магистарској тези 
 
Миодраг Живковић је поднио пријаву теме магистарског рада, под називом Билансна 
структура као фактор стабилности, ликвидности и профитабилности банке, Научно-
наставном вијећу Економског факултета Брчко 30. 1. 2015. године, а одлуком број:  
03/2-228- 3/15 од 21. 9. 2015. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и 
кандидата за израду магистарског рада. На сједници Научно-наставног вијећа Економског 
факултета Брчко одржаној, 22. 10. 2019. године, одлуком број 03/24017/19 умјесто  
проф. др Рајка Радовића за ментора је одређен проф. др Срђан Лалић. На истој сједници,  
Научно-наставно вијеће је усвојило извјештај Комисије о оцјени подобности теме и 
кандидата и одобрило израду магистарске тезе под наведеним називом. У септембру 2020. 
године кандидат Миодраг Живковић је предао урађен магистарски рад и поднио захтјев за 
формирање комисије за оцјену магистарског рада.  
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Тема магистарског рада је обрађена на 84 странице основног текста, са 15 слика и 18 табела, 
при чему је кандидат користио 48 уџбеника и монографија, 22 извора из часописа и 
публикација, 2 неауторизована извора и 12 извора са Интернета.  
 
2.1. Предмет и циљ магистарске тезе 
 
Предмет истраживања магистарске тезе је анализа финансијског положаја и успјешности 
пословања банке помоћу финансијских показатеља перформанси банке. Односом 
различитих позиција билансних агрегата и елемената резултата пословања израчунати су 
финансијски показатељи стабилност, продуктивност и ликвидност. У истраживању су 
израчунати и интерпретирани наведени финансијски показатељи три банке: Павловић 
банка а.д., Бобар банка а.д., и Нова банка а.д., а добијени резултати упоређени су са 
финансијским показатељима унутар сваке банке, између банака и у односу на банкарске 
просјеке.  
 
Циљ истраживања био је да се утврди зависност финансијског положаја и успјешности 
пословања банке од финансијских перформанси банке: стабилности, продуктивности и 
ликвидности. Истраживање се заснивало на разумијевању наведених финансијских 
показатеља перформанси зато што информације које пружају ови показатељи утичу на циљ 
пословања банке. Магистарска теза је указала на важност анализе и примјене наведених 
финансијских показатељ у пословању банака. Интереси стејкхолдера преплићу се унутар 
банке, као дијела окружења у којем послују, власника, менаџмента, потенцијалних 
пословних партнера, пореских органа, владе и друштва у цјелини. Финансијски показатељи 
у магистарском раду примијењени су на пословање три банке, чиме је на конкретним 
примјерима употреба ових показатеља показала њихову важност при оцјени тренда 
пословања, али и за стварање основе за доношење одлука о будућим остварењима банака. 
Класификацијом се дошло до банкарских агрегата и елемената резултата пословања чијом 
се конструкцијом формирају финансијски показатељи – индикатори перформанси банке: 
стабилност, продуктивност и ликвидност. У раду је утврђена повезаност и узрочно-
посљедична зависност између стабилности, продуктивности и ликвидности банке, с једне 
стране, и банкарских агрегата и елемената успјешности пословања, с друге стране.  
 
2.2. Основне хипотезе од којих се полазило у истраживању 
 
Приликом истраживања постављена је једна основна и двије помоћне хипотезе. Основна 
хипотеза: управљањем билансним агрегатима и елементима резултата пословања банке 
могуће је утицати на финансијске показатеље: стабилности, ликвидности и 
профитабилности. Помоћна хипотеза I: стабилност, ликвидност и профитабилност банке 
као финансијске перформансе резултат су структуре билансних агрегата и елемената 
резултата пословања банке. Помоћна хипотеза II: елеменати резултата пословања банке и 
финансијски извјештаји су извори информација на основу којих се оцјењују финансијске 
перформансе банке: стабилност ликвидност и профитабилност. 
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2.3. Методе које су коришћене у истраживању 
 
Приликом истраживања коришћене су примјерене научне методе: анализа, синтеза, 
индукција, дедукција, компарација, класификација и дескрипција. У зависности од серије 
података коришћене су и друге квантитативне методе анализе. У истраживању су 
коришћени секундарни подаци о пословању три банке у Републици Српској из база 
података Бањалучке берзе, Агенције за банкарство Републике Српске и три пословне банке. 
Прикупљени секундарни подаци обрађени су коришћењем статистичких метода које су 
омогућиле доказивање постављених хипотеза. Најзначајније статистичке методе које су 
коришћене су динамичка метода истраживања промјена помоћу индекса и тренда на 
временској серији података за период од пет година, и метода корелационе анализе којом 
је утврђена веза између билансне структуре и финансијских показатељ: стабилности, 
продуктивности и ликвидности банке.  
 
2.4. Структура по поглављима и опис садржаја магистарског рада 
 
Магистарски рад, поред увода, закључка и пописа литературе, слика и табела, чине четири 
поглавља.  
 
У првом поглављу рада, Еволуција банкарског пословања, истраживано банкарско 
пословање у различитим државама и периодима; историјски развој банкарста од старе 
Грчке, Рима средњег вијека, Аустро-Угарске, Велике Бритеније, Француске, Балкана и 
Турске и значај, садржај и перспективе развоја банкарског пословања. У овом поглављу 
наведени су и истражени банкарски послови, преко традиционалног до савременог 
пословања. У овом поглављу обрађени су и основни фактори који утичу на развој 
банкарства, мултинационална банкарска дјелатност, нови банкарски послови, производи и 
финансијски инжењеринг. Описане су перспертиктиве развоја банкарског пословања, 
савремене тенденције у банкарсном пословању, савремени банкарски послови, као и 
управљачка структура банке и њене функције и послови у банци. Приказан је развој „нове 
филозофија“ у банкарству која тежи да се клијентима пружи одговарајућа вриједност. У 
вријеме тржишне привреде, порастом животног стандарда и јачањем конкуренције, посебно 
из небанкарског сектора, и примјеном нових технологија и дерегулације финанцијског 
сектора, мијења се и однос између клијената и банака.  
 
Друго поглавље, Билансна структура банке, обухвата истраживање билансне структуре 
банке коју чине билансни агрегати и елементи резултата пословања. Билансна структура је 
извор података за израчунавање финансијских показатеља перформанси стабилности, 
продуктивности и ликвидности, као и за креирање информација за пословно одлучивање. 
Укупна актива и пасива биланса представљају банкарске агрегате – финансијски потенцијал 
банке (пасива), односно финансијске пласмане (актива). Финансијски потенцијал, који 
представља укупност свих извора средстава, односно збир депозитног потенцијала, 
кредитних и осталих обавеза, према основном билансном принципу, идентичан је 
финансијским пласманима који су једнаки укупној активи – збиру резерви, пласмана у 
кредите и пласмана у хартије од вриједности. Централни банкарски агрегати обухватају 
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кредитни потенцијал, обим слободних средстава банака, и кредитне пласмане – збир 
улагања у кредите. У зависности од односа кредитног потенцијала и кредитних пласмана, 
банке се могу наћи у равнотежној, суперликвидној, солвентној, неликвидној и несолвентној 
позицији. Елементи резултата пословања приказују укупне приходе и расходе банке за 
одређени временски период, чија разлика чини њен позитивни или негативни периодични 
резултат – добитак или губитак. Важност елемената резултата пословања, чију садржину 
чине приходи, расходи и нето резултат, састоји се у томе да они пружају податке о 
профитабилности банке, као једне од најважнијих банкарских перформанси. Наиме, 
остварени нето резултат користи се као једна од кључних мјера за оцјену успјешности 
менаџмента банке. Банкарски биланси агрегати представљају значајну информациону 
основу за анализу и конструкцију финансијских показатеља за мјерење банкарских 
перформанси ликвидности и стабилности. Идентификовањем и праћењем билансних 
агрегата оцјењује се стање ликвидности и солвентности, износи потенцијалних ризика, као 
и степен интермедијације банака на тржишту. Елементи резултата пословања представљали 
су основу за израчунавање показатеља за оцјену перформанси банке, односно оцјену 
профитабилности банкарског пословања посматраних банака. 
 
У трећем поглављу, Основне перформансе пословања банке, истраживана је суштина 
перформанси, поступак израчунавања и интерпретације финансијских показатеља 
стабилности, продуктивности и ликвидности. Прикупљене су, утврђене и анализиране 
информације које пружају финансијски показатељ. Подаци за креирање ових информација 
добијени су из билансних агрегата и елемената резултата пословања који приказују 
финансијске учинке пословних догађаја: кредитирања, прикупљања депозита и сл. Анализа 
финансијских перформанси банака извршена је преко група финансијских показатеља. 
Солвентност или адекватност капитала банке подразумијева да је реална вриједност активе 
једнака обиму пасиве. За мјерење адекватности капитала коришћене су четири стандардне 
формуле које су најчешће у употреби: укупне обавезе/сопствени капитал; сопствени 
капитал/укупни кредити; укупни депозити/сопствени капитал и ризични капитал/укупна 
ризиком пондерисана актива. Показатељи профитабилности обрађивани су сврставањем у 
двије групе: показатеље који показују профитабилност у односу према продаји – нето и 
бруто маржа профита и показатеље који показују профитабилност у односу према 
улагањима – нето и бруто рентабилност имовине и рентабилност властитог 
капитала/главнице. Од показатеља ликвидности обрађени су коефицијент тренутне 
ликвидности, коефицијент убрзане ликвидности и коефицијент текуће ликвидности. 
 
Четврто поглавље, Истраживање утицаја билансне структуре на пословне резултате у 
банкама, обухватало је истраживање везе између билансне структуре и финансијских 
перформанси у три пословне банке: Павловић банке а.д. Бијељина, Нове банке а.д. Бања 
Лука и Бобар банке а.д. Бијељина. Формирани су низови података по годинама за сваку 
банку. Приказани су индекси и графикони из којих се може уочити тенденција ликвидности, 
и продуктивности и њихова међусобна зависност у посматраним банкама. Израчуната су 
рациа стабилности, ликвидности и продуктивности у три одабране банке, истражене су везе 
између билансне структуре и стабилбости банке, преко односа капитала и активе; билансне 
структуре и ликвидности банке, преко односа кредита и депозита и преко односа ликвидне 
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активе и укупне активе и билансне структуре и профитабилности банке, преко односа 
добити и капитала и односа добити и пословне активе у посматраним банкама. 
 
У закључку је показано да постоји веза између билансне структуре и стабилности, 
продуктивности и ликвидности банке. Пословање банака разматрано је на основу 
билансних агрегата у периоду од пет година. На основу финансијских извјештаја утврђени 
су финансијски показатељи којима је оцијењен квалитет пословања банака. С обзиром на 
то да су показатељи носиоци информација о квалитету пословања анализом су оцијењени 
финансијски положај и успјешност пословања банака. Показатељи односа билансних 
агрегата усмјерени су на мјерење финансијског положаја банке, а показатељи односа 
елемената резултата пословања и показатељи профитабилности на мјерење успјешности 
пословања банака. 
 
Садржај рада 
 
УВОД  

1. ЕВОЛУЦИЈА БАНКАРСКОГ POSLOVANJA 

1.1. Појам, историјски развој и значај банкарског пословања 
1.2. Банкарско пословање 
1.3. Перспективе развоја банкарског пословања 

2. БИЛАНСНА СТРУКТУРА БАНКЕ 

2.1. Финансијски положај банке 
2.2. Финансијски пласмани 
2.3. Финансијски потенцијал 
2.4. Управљање портфолио структуром са аспекта финансијског положаја 
2.5. Успјешност пословања банке 

3. ОСНОВНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ 

3.1. Стабилност банке 
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2.5. Остварени резултати истраживања и научни допринос 
 
Резултати истраживања у раду могу да допринесу разумијевању финансијских показатеља, 
перфоманси банке: стабилности, продуктивности и ликвидности као и њихове улоге у 
пружању информација о финансијском капацитету банке. Ове информације су неопходне 
менаџменту за управљање банком, а анализом финансијских показатеља стабилности, 
продуктивности и ликвидности створена је информациона подршка за потребе одлучивања. 
Анализа финансијских показатеља стабилности, продуктивности и ликвидности указује да 
постоје позитивне и негативне перформансе. Позитивне перформансе банке могле би се 
искористити за унапређење пословања банака, а негативне перформансе банкарског 
пословања за предузимање одговорајућих мјера њиховог превазилажења. С обзиром на то 
да су за информације добијене анализом финансијских показатеља стабилности, 
продуктивности и ликвидности заинтересовани различити стејкхолдери: власници, 
менаџери, инвеститори, ревизори, корисници банкарских услуга и др. информације су 
приказане једноставно, потпуно и разумљиво.  
 
3. Закључак и приједлог Комисије 
 
Магистарски рад кандидата Миодрага Живковића је оригиналан и самосталан рад који је 
урађен у ускладу с одобреном пријавом. На коректан начин су формулисани предмет, циљ 
и полазне хипотезе истраживања и коришћене адекватне научне методе. Истраживањем је 
потврђена основна хипотеза да је управљањем билансним агрегатима банке и елементима 
резултата пословања банке могуће утицати на финансијске показатеље профитабилности 
банке, као и помоћне хипотезе да је профитабилност банке, као финансијска перформанса, 
резултат структуре билансних агрегата и елемената резултата пословања банке и да су 
финансијски извјештаји извори информација на основу којих се оцјењују финансијске 
перформансе банке. 
 
Комисија предлаже Научно-наставном вијећу Економског факултета Брчко да усвоји 
Извјештај и да кандидату, Миодрагу Живковићу, одобри јавну одбрану магистарског рада 
под насловом Билансна структура као фактор стабилности, ликвидности и 
профитабилности банке. 
 
У Брчком, 25. септембар 2020. године 

Комисија: 
 

Проф. др Срђан Лалић, предсједник 
______________________________ 

Проф. др Теодор М. Петровић, члан 
______________________________ 

Проф. др Радојко Лукић, члан 
______________________________ 


