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Број ЕСПБ: 8 
Услов: 
Циљ предмета 
 
Циљ предмета је да студентима омогући разумевање суштине и проблема функционисања 
сасвремених система плаћања који се јављају у контексту интегралне примене информационо-
комуникационе технологије у свим областима друштвеног и економског живота, као део опште 
информатизације друштва која се односи на финансијски и монетарни систем. Предмет је повезан са 
већим бројем других научних дисциплина: Банкарским пословањем, Финансијским тежиштима и 
финансијским инструментима, Информационим системима  и другим предметима из области 
финансија и информатике 
Исход предмета 
Оспособлјавање студената за практичан рад на различитим пословима који захтевају разумевање 
технолошких, бзбедоносних , организационих , монетарних и економских карактеристика функционисања 
електронских система плаћанја у свим релевантним модалитетима и ефеката које они собом носе  доносе на 
различитим нивоима и сегментима економије. Студент треба да буде оспособљен да разуме природу и 
карактеристике функционисања савремених система плаћања, анализира релевантне проблеме, да о 
њима критички размишља и да их решава. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основе савремених система плаћања, Техничко-технолошкекарактеристике, , Проблеми сигурности и 
мере заштите, Интербанкарски системи плаћања, Системи плаћања небанкарских трансактора, 
Карактеристике електронског финансијског система 
 
Практична настава: 
Вежбе; Други облици наставе; Студијски истраживачки рад. У оквиру овог дела биће заступљено 
обнављање градива са предавања путем практичних примера, дискусија и тестова. 
 
Литература (Назив и број страна):  
Др Емилија Вуксановић, Електронски системи плаћања, Крагујевац, 2009, 375 стр. (за испит 360) 
 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
4 

Остали 
часови 
 

Методе извођења наставе:  
Предавања еx catedra, интерактивни рад у облику анализе студија случајева и дискусија, решавање 
проблемских задатака 
 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава (вежбе) 10 усмени испт 55 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 5   

 
 
 
 
 




