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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

смјер Пословна информатика 

      

Назив предмета 
 
БАНКАРСТВО 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за финансије банкарство и осигурање 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-036-5 Обавезни 5 4+2 7 

Наставник Проф. др Ненад Вуњак 

Сарадник Мр Биљана Станивук 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима 

банкарства и банкарског пословања. 

Исходи учења : 

По завршетку овог курса студенти ће бити оспособљени извршавају основне  банкарске активности 

и имаће довољан ниво знања о свим банкарским производима и услугама. Студенти ће имати 

основне спознаје о функционисању банке као институције, банкарског система, банкарске активе и 

пасиве, као и електронског банкарства. 

Садржај предмета: 

1. Генеза науке о банкарству. Банкарске и финансијске институције. 

2. Небанкарске финансијске институције. Институционални инвеститори и посредничке 

институције. 

3. Банкарски систем у развијеним тржишним привредама. 

4. Карактеристике монетарне функције. 

5. Законска регулатива оснивања и пословања банке. 

6. Стратегија профитабилности и стратегија бонитета банке.  

7. Модел савремено организоване банке. 

8. Депозитни потенцијал банке., Кредитни пласмани банке. Цјена кредита. 

9. Послови штедње и банкарских иновација. Трезорски послови. 

10. Девизно валутни и мјењачки послови. Благајнички послови. 

11. Платне картице. Електронско банкарство. 

12. Стратегије управљања биланском стања и билансом успјеха банке.  

13. Капитал банке и ризична актива банке. 

14. Стратегија АЛМ концепта банке.  

15. Стратегија ликвидности банке. 
 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: 

Ex-chatedra предавања. На крају сваке теме предвиђена је дискусија.  

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

Литература: 

Основна литература:  

Ненад Вуњак, Љубомир Ковачевић, (2014), БАНКАРСТВО – Банкарски менаџмент,  Економски 

факултет Суботица. 

Додатна литература:  

Ненад Вуњак, Љубомир Ковачевић, (2006), БАНКАРСТВО – Банкарски менаџмент,  Економски 

факултет Суботица. 
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Облици провјере знања и оцјењивање: 

Испит се полаже писмено. Градиво је подељено на три целине и у зависности од успеха на 

колоквијуму студетни добијају од 3 до 9 питања (по три питања из сваке целине) 

Похађање наставе  Колоквијуми 60 Завршни испит 40 

Активност на настави  Семинарски  Лабораторија  

Посебна назнака за предмет: 

 

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

Датум овјере: 29.12.2015. 
 

 

 

 


