
 

 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

 
 

 

 
Студијски 
програм: 

 

ЕКОНОМИЈА 
Други циклус. Студијски програм(и): 
Финансијски и банкарски менаџмент 

 

Назив предмета БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ 

Катедра којој 
предмет 
припада 

 

Катедра за финансије и банкарство, Економски факултет Пале 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

БАМ-5 oбавезни X 2+2 5 
Наставник Др Лејла Терзић, ванредни професор 
Сарадник - 
Условљеност другим предметима Облик условљености 
Нема условљености - 
Циљеви изучавања предмета: 

Стицање знања која кандидати нису стекли на додипломским студијама везаних за новe 
трендовe у развоју банкарске индустрије у свијету и код нас; мјерења и управљања кредитним 
и тржишним ризицима; управљања оперативним и другим нефинансијским ризицима у 
банкама; управљања капиталом у банкама; супервизије банака. 
Исходи учења : 

Кандидати ће бити oспoсoбљeни дa прaте и кoнтрoлишу бaнкaрскe ризикe, eфикaснo упрaвљaју 
бaнкoм примjeњуjући сaврeмeнe мeтoдe упрaвљaњa, oпштe рeгулaтoрнe oквирe и кoнтрoлнe 
мeхaнизмe. Кандидати добијају тeoриjску oснoву нeoпхoдну зa успjeшнo прaћeњe сaврeмeних 
трeндoвa у бaнкaрству, aнaлизу и упрaвљaњe бaнкaрским ризицимa и бaнкaрским кризaмa. 
Кандидати се oспoсoбљaвaју зa успjeшнo укључивaњe у мeђунaрoднe истрaживaчкe прojeктe, 
зaпoшљaвaњe и дaљe усaвршaвaњe у бaнкaрскoj струци, као и наставак студија трећег циклуса. 
Садржај предмета: 

1. Упознавање са садржајем наставног предмета, начином рада и оцјењивања; Уводно 
предавање. 
2. Структура финансијских институција 
3-4. Финансијски извјештаји банака 
5. Мјерење квалитета пословања банака 
6-7. Стратешко управљање перформансама банака 
8. Управљање ликвидношћу 
9. Врсте банкарског кредитирања 
10. Први колоквијум 
11-12. Управљање капиталом банака 
13. Фузије банака 
14. Супервизије банака 
15. Други колоквијум 
Методе наставе и савладавање градива: 

Настава се изводи у облику предавања, вјежби, семинарских радова, тестова и примјера из 
праксе. 
Литература: 



Основна литература: 

1. Ђукић, Ђ.,Управљање ризицима и капиталом у банкама, Београдска берза, Београд, 
2007. 
2. Ђукић, Ђ., Централна банка и финансијски систем, Литопапир, Чачак, 2009. 
Додатна литература: 
1. Плaкaлoвић, Н., Мoнeтaрнa eкoнoмиja - Тeoриja, институциje и пoлитикa, Зaвoд зa 
издaвaњe уџбeникa, Српскo Сaрajeвo, 2004. 
2. Рoсe, С. П; Худгинс, Ц. С., Бaнкaрски мeнaџмeнт и финaнсиjскe услугe. Бeoгрaд: Дaтa 
стaтус, 2005. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 

Коначна оцјена на испиту добија се на основу присуства настави и активног учешћа у наставном 
процесу (10 бодова), позитивно оцијењених семинарских радова (10 бодова), колоквијума (30 
бодова) и знања показаног на усменом дијелу испита (50 бодова). 

Похађање наставе 5 Домаћи задаци - Завршни испит 50 
Активност на настави 5 Семинарски рад 10 Колоквијуми 30 
Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф.др Лејла Терзић 

Датум овјере: 3.10.2022. 

 


