
 

 

 
 

Студијски програм: Инжењерски менаџмент 

Врста и ниво студија: Oсновне академске студије 

Назив предмета: 
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У БАНКАРСТВУ И 

ОСИГУРАЊУ 

Наставник: Предраг М. Јовановић, Милош  С.Милошевић, Горан  Б. Јаневски 

Шифра предмета: О.8.2-И.11-1 Година: IV Семестар: 8 

Статус/тип предмета: Изборни предмет студијског програма / стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов за избор/слушање предмета: нема 

Циљ предмета: 

Предмет има за циљ стицање најновијих знања из области  инжењерског менаџмента у банкарству и осигурању, 

као и најновијих достигнућа у теорији и пракси и оспособљавање студената за примену знања из ових области. 

Исход предмета: Овладавање потребним знањем за адекватно вредновање инжењерског менаџмента у 

банкарству и осигурању, као и способност адекватне имплементације усвојених знања у пракси. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Банке као финансијски актери; Пословна политика банака и савремени концепт банкарског производа; Кредитни 

потенцијал пословне банке; Оцена метода инжењерског менаџмента и њихова примена у банкарству; 

Вредновање и кредитирање пројеката са аспекта инжењерског менаџмента; Обезбеђивање кредита са аспекта 

валидности и квалитета управљања пројектом; Основни концепт осигурања: Политика осигурања са аспекта 

валидности и квалитета метода инжењерског менаџмента; Терцијаризација привреде и будућност инжењерског 

менаџмента у банкарству и осигурању. 

Практична настава 

Вежбе које су у потпуности прилагођене предавањима, дебате и израда семинарских радова и презентација из 

теоријских и практичних области. 

Литература: 

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

2. Laster А., Projekt Planning and Control, Elsevier, 2003. 

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

делатност Економског факултета, Београд, 2007. 

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

Број часова активне наставе: Остали часови: 

Предавања 

2 

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. 

 


