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Стандард 5: Курикулум 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: МС-538 

Студијски програм/студијски програми: Финансије, банкарство и осигурање, Менаџмент, Рачуноводство 
и ревизија, Трговина 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Назив предмета:  Стратегијски менаџмент банака 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Вуњак, М.  Ненад; Зеленовић, Ђ. Вера 
Статус предмета: обавезни смерски, изборни смерски 
Број ЕСПБ: 8 
Услов:  
Циљ предмета 
Предмет обухвата стратегију савременог менаџмента пословних банака. Циљ предмета се односи на процес 
стратегијског планирања, процес тактичког и оперативног планирања. Затим на стратегију управљања људским 
ресурсима, информационом технологијом и ризицима у пословним банкама. 
Исход предмета  
Исход предмета се односи на овладавање знањима из области Банкарског менаџмента и оспособљавање студената 
на самостално истраживање, а све у циљу доношења ефикаснијих пословних одлука. 
Садржај предмета 

- Банке, менаџмент и изазови промена у банкарству 
- Стратегијски менаџмент пословном банкарству 
- Билансни менаџмент, анализе и извештаји о пословању банака 
- Стратегијско планирање развоја банака 
- Годишње (тактичко) планирање пословања банака 
- Оперативно планирање пословања банака 
- Стратегијске политике коришћења ресурса пословне банке 
- Стратегија политике ревизије контроле у пословању банака 
- Стратегијски менаџмент квалитета производа и услуга банке 
- Стратегијски менаџмент пословног бонитета банке 
- Стратегијски менаџмент квалитета људских ресурса банке 
- Стратегијски менаџментраста вредности банке 
- Стратегијски модели раста, мерења и анализе вредности банке 
- Стратегије и модели процене вредности банке 

Литература  
-  Ћурчић, У., (2002), Стратегијско планирање у банкарству, Нови Сад 
- Вуњак,  Н., Ћурчић У.,(2010),Стратегијски  менаџмент пословних банака, Економски факултет у Суботици 

Број часова  активне наставе у зимском семестру Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Усмено предавање и графичка презентација у електронској форми 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 60 ..........  
семинар-и    
СВЕГА 70  30 
 
 


