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Студијски програм: Инжењерски менаџмент 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: ИНЖЕЊЕРИНГ У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ 

Наставник: Предраг  М. Јовановић, Драган Б. Јовановић 

Шифра предмета: М.2.3-ИM.EHM-3-2 Година: I Семестар: 2 

Статус/тип предмета: Изборни предмет студијског програма / теоријско-методолошки 

Број ЕСПБ: 6 

Услов за избор/слушање предмета: нема 

Циљ предмета: 

Предмет има за циљ стицање најновијих знања из области инжењеринга у банкарству и осигурању, у контексту 

процеса терцијаризације и глобализације привредних активности. 

Исход предмета: 

Овладавање потребним знањем за адекватно вредновање инжењерког менаџмента у банкарству и осигурању, 

као и способност адекватне имплементације усвојених знања у пракси. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Индустријски инжењеринг у услужним делатностима; Пословна политика банака и савремени концепт 

банкарског производа; Кредитни потенцијал пословне банке; Операциона истраживањаа у банкарству; Систем 

за утврђивање банкарских трошкова; Одређивање цена банкарских услуга; Систем информисања у банкарству; 

Основни концепт осигурања: Креирање и спровођење политике осигурања са аспекта валидности и квалитета 

инжењеринга; Терцијаризација и глобализација привреде и будућност инжењеринга у банкарству и осигурању. 

Практична настава 

Методе и технике за управљање инвестицијама и пројектима; Рачунске вежбе, Анализа студија случаја, дебате и 

израда семинарских радова и презентација из теоријских области. 

Литература: 

1. Maynard H. B., Industrial Engineering Handbook, Third Edition McGraw- Hill Book Co. 

2. Живковић А., Станкић Р., Крстић Б., Банкарско пословање и платни промет, Центар за издавачку 

делатност Економског факултета, Београд, 2007. 

3. Вигњевић-Ђорђевић Н., Жарковић Н., Осигурање: право, институције, менаџмент, Смедерево, 2010. 

4. Ђукић Ђ., Бјелица В., Ристић Ж., Банкарство, Центар за издавачку делатност, Економски Факултет, 

Београд, 2006. 

Број часова активне наставе: Остали часови: 

Предавања 

3 

Вежбе 

2 

Други облици активне наставе 

0 

 

0 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, колоквијуми 

Оцена знања: 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит   

практична настава 5 усмени испит 30  

семинарски рад 10    

колоквијуми (2 колоквијума) 25 + 25 = 50    

Обавезе студената: 

Присуство свим предавањима и вежбама, обавезна израда домаћих задатака и обавезно полагање колоквијума. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


