
Студијски програм/студијски програми: Економија  
Врста и ниво студија: Основне академске студије  
Назив предмета: Платни промет  
Наставник (Презиме, средње слово, име): Тодоровић Д. Виолета  
Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима: Финансије, берзе и банкарство,  
Број ЕСПБ: 7  
Услов:  
Циљ предмета  
Основни циљ предмета је да студентима омогући разумевање суштине и проблема 
функционисања савремених система плаћања у свету и Србији. Истовремено, пружа 

студентима основна сазнања о принципима и инструментима функционисања платног 
промета, како у домену унутрашњег, тако и у домену међународног система плаћања. У 

контексту разматрања увођења нових поступака и технологија у системе плаћања посебна 
пажња биће усмерена на нове могућности и изазове које они собом носе. 

 
Исход предмета  
Упознајући законитости и суштину проблема функционисања савремених система плаћања 
у свету и Србији на свим релевантним нивоима, студент треба да буде оспособљен да 
разуме природу и карактеристике функционисања система плаћања, да анализира 
релевантне проблеме и да о њима критички размишља и да их решава. 

 
Садржај предмета 

 

Теоријска настава  
Појам и значај платног промета, Унутрашњи платни промет, Међународни платни промет, 

Техничко-технолошке карактеристике, 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 
300) Александар Живковић, Раде Станкић и Борко Крстић, Банкарско пословање и платни 
промет, Економски факултет у Београду, Београд, 2007, 578. страна (за испит потребно 42 

стране; 295-316; 317-325; 346-351;355-373;). 
 

Број часова активне наставе    Остали 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  часови 

3 2       

Методе извођења наставе:       

Оцена знања (максимални број поена 100)     

Предиспитне обавезе  поена  Завршни испит поена 

активност у току предавања  5  писмени испит 30 

практична настава (вежбе)  5  усмени испт - 

колоквијум-и   30+30  ..........   

семинар-и   -     


