Пословна економија и е-бизнис (модул: Менаџмент е-бизниса)
Назив предмета: Електронски платни системи у е–бизнису
Наставник/наставници: др Предраг Д. Радовановић, проф.
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Предмет упознаје студенте са савременим информационо–комуникационим технологијама и њиховом применом у
банкарству и платном промету. Прати се хронолошки развој електронских платних система и трансакционих
механизама у B2B и B2C сегменту e–бизниса. На практичним примерима и кроз студије случајева обрађују се
најзначајнији електронски платни и обрачунски системи у B2B сегменту електронског пословања, и изучава
развој електронских платних система у B2C сегменту e–бизниса (системи базирани на традиционалним платним
картицама, смарт картицама, електронским чековима, електронском и дигиталном новцу). Посебно се прати развој
платних система намењених микроплаћањима и мобилној трговини. На крају се даје кратак осврт на регулативу
Европске уније у области електронског банкарства и електронских платних система.
Исход предмета
Након успешно савладаног градива студенти ће: разумети архитектуру и функционисање савремених платних
система и трансакционих механизама и њихову улогу у успону дигиталне економије; демонстрирати разумевање
улоге и значаја појединих технологија и трансакционих механизама у дизајнирању најзначајнијих платних и обрачунских система у B2B и B2C сегменту е–бизниса; бити упознати са текућим стањем у развоју платних система
намењених микроплаћањима и мобилној е–трговини, као и са регулативом Европске уније у овој области.
Садржај предмета
Теоријска настава: развој савремених информационо–комуникационих технологија и њихова примена у области
банкарства и платног промета; појам, настанак и развој електронског и дигиталног новца; развој електронских
платних и обрачунских система у B2B и B2C сегменту е–бизниса; увод у традиционалне платне системе; основне
технике заштите података у електронским платним системима; платни системи базирани на традиционалним
платним картицама и смарт картицама; платни системи базирани на електронским чековима; платни системи
базирани на електронском и дигиталном новцу; микроплаћања; системи за мобилна плаћања; кратак осврт на
регулативу Европске уније у области електронског банкарства и електронских платних система.
Практична настава: студије случајева најзначајнијих електронских платних и обрачунских система у B2B
сегменту е-бизниса (FFS, NSS, CHIPS, CLS, SWIFT, TARGET 1 i 2 ...); студије случајева најзначајнијих платних
система и трансакционих механизама у B2C сегменту е–бизниса (платне и смарт картице, електронски/дигитални
новац; дигитални новчићи; дигитални новчаници; електронски/дигитални чекови; дигитални новац у облику
новчаних купона; дигитални новац у електронској пошти ...); системи за микроплаћања и мобилна плаћања.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случајева, израда и презентација
семинарских радова, практичан рад у рачунарском кабинету, групни рад, примењени истраживачки рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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