
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ У ФИНАНСИЈАМА 

Наставник/наставници: др Марко Савић 

Статус предмета: Oбавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: – 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти стекну знања које су у могућности примене модела електронског пословања 

и нових информационих технологија у банкама и другим финансијским институцијама. Студенти ће се 

упознати са основама електронског пословања, електронском разменом података, могућностима које 

пружа Интернет и остали сервиси у областима банкарства, инструментима плаћања у електронском 

банкарству. Детаљно се упознају са финансијским информационим системима и системима обрачуна 

платног промета у развијеним тржишним економијама. 

Исход предмета  

Савладавањем предмета студент стиче знања о моделима електронског пословања и електронског 

плаћања и биће оспособљен за креирање али и примену програмских решења за електронско пословање у 

банкама и другим финансијским институцијама. Студенти стичу теоријска знања и имплементационе 

способности која ће им помоћи да препознају одређене проблеме у електронском пословању 

финансијских институција и да пронађу одговарајућа решења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1.Основни концепти електронског пословања. 2. Електронска размена података. 3. Појавни облици 

електронског пословања. 4. Инфраструктура електронског пословања. 5. Глобално е-пословање, 

електронско финансијско пословање. 6. Електронско банкарство и инструменти плаћања у е-банкарству. 

7. Електронска финансијска тржишта и берзе. 8. Edifact стандард. 9. Савремене рачунарске мреже у 

банкарству. 10. Финансијски информациони систем. 10. Информациони систем НБС. 11. Информациони 

систем банака. 12. Системи међубанкарских комуникација. 13. Swift технологија – стандарди, модели 

порука у процеси размене. 14. Системи обрачуна у развијеним тржишним економијама. 15. Target систем 

плаћања. 

Практична настава 

Часови вежби прате садржај и структуру предавања и укључују: анализу случајева из праксе, креативне 

радионице, вежбе уз коришћење Интернета, обучавање за коришћење и развој савремених 

информационих технологија у пословању финансијских институција. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra/case study). Практична настава прати теоријску, 

допуњава је уз примену интерактивних, групних и дидактичких метода, израда, анализа и одбрана 

семинарских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


