
 
 

Студијски програм : Финансије и бизнис 

Назив предмета: Финансијски информациони системи 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Није истакнут 

Циљпредмета 
Циљ предмета је да студентима обезбеди потребна теоријска и практична знања која се тичу обликовања 
финансијског информационог система односно стварања квалитетне информационе подлоге која би требало да буде 
у функцији ефикасног управљања организацијом. Квалитетна организациона решења требало би да обезбеде да се уз 
што ниже трошкове стварају и презентују извештаји и информације, што ће њиховим корисницима, омогућити и 
олакшати реализацију постављених циљева. 
Исход предмета  

Изучавањем овог предмета студенти стичу потребна знања и вештине у погледу примене информационих 
технологија у финансијским институцијама и организацијама. Студенти ће бити оспособљени да прилагођавају по-
стојећа, или, креирају нова организациона решења, као и да препознају адекватне услове за њихову успешну примену. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефинисање информационих система; појмови и управљање; управљање подацима. Стандардизација електронске 
размене података у банкарском пословању. Савремене рачунарске мреже, типови, компоненете и архитектура. 
Финансијски информациони систем, информациони систем Народне банке Србије. PLATNET мрежа; сервиси, 
топологија и комуникациони подсистем. Информациони системи банака, Информациони систем Удружења банака 
Србије, Информациони систем тржишта новца, берзе и берзанских посредника. Централни регистар, депо и клиринг 
хартија од вредности. Системи међубанкарских комуникација; Клириншке куће; SWIFT. Електронски платни промет; 
Међубанкарски обрачун; Нето обрачун, Бруто обрачун. Основна обележја новог начина обављања платног промета. 
Платни промет у земљама у развоју и транзицији. Системи обрачуна у развијеним тржишним економијама; Системи 
обрачуна платног промета у САД; FEDWIRE, CHIPS. Системи обрачуна платног промета у Европској унији; 
TARGET.    
Практична настава  
Часови вежби прате садржај и структуру предавања и укључују: анализу случајева из праксе, креативне радионице, 
примену нових приступа мерењу перформанси пословања у условима дигиталне трансформације, вежбе уз 
коришћење Интернета, обучавање за коришћење и развојсавремених информационих технологија у пословању. 
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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 уз примену 
интерактивних, групних и дидактичких метода, симулације различитих облика понашања у пословним ситуацијама.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 

 
 
 
 
 


