
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм   Мастер академске студије права - смер: Информационе технологије 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије права - смер: Информационе технологије 
Назив предмета Примена информационих технологија у пословним и 

банкарским финансијама 
Наставник (за предавања) Проф. др Срђан Голубовић 

Доц. др Марко Димитријевић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Доц. др Марко Димитријевић 
Број ЕСПБ 8 Статус предмета (обавезни/изборни)  Изборни 
Услов   
Циљ 
предмета 

Циљ предмета је развијање научних сазнања, академских вештина и практичних способности 
у сагледавању проблема пословног финансирања применом информационих технологија; 
Оспособљавање студената за разумевање новчаних токова у пословном свету, изворима, 
коришћењу и ефектима новчаних средстава у тржишној привреди. Савладавање програма 
треба да омогући овладавање методима и поступцима процене обима, врсте и начина 
финансирања предузећа, формирања финансијског и кредитног потенцијала банака, као и 
овладавање специфичним вештинама потребним за развој будуће каријере. 

Исход 
предмета 

Очекује се да студент: 1) разуме структуру и изворе финансирања предузећа; 2) стекне општа 
и посебна знања о предностима информационих технологија у облицима финансирања 
предузећа, формирању финансијског и кредитног потенцијала банака, краткорочним, 
средњорочним и дугорочним инструментима финансирања; 3) влада кључним терминима, 
појмовима и категоријама пословних и банкарских финансија; 4) развије способност анализе 
и синтезе у процени примене информационих технологија на вођење пословних и 
банакрских финансија. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Реални и финансијски токови; Правно регулисање новчаних токова; Обртна средства: 
њихове функције, структура и обрт. Краткорочни извори финансирања: осигурани и 
неосигурани краткорочни извори финансирања; Избор оптималне комбинације краткорочних 
финансијских пласмана; Дугорочни извори финансирања; Оптимализација дугорочних и 
краткорочних улагања; Пословно банкарство; Принципи пословног банкарства, Банкарске 
финансије: финансијски и кредитни потенцијал банке; Финансијска тржишта; Кредит и 
кредитни односи; 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Финансијска функција у предузећу; Финансијска структура предузећа; Самофинансирање и 
екстерно финансирање; Политика пласмана средстава банке: кредитни и некредитни 
пласмани банака, инвестициони пласмани; Конкуренција у банкарству; Небанкарске 
финансијске институције; Платне картице (појам, врсте, правна природа); Врсте платних 
картица;  Функције значај, развој; Учесници у процесу издавања платне картице; Издавање и 
поништај платне картице; Унапред плаћене картице (електронски новчаник), Банкомат 
(појам врсте, значај); Злоупотребе електронског новчаника; Интернет банкарство (on-line); 
Предности и недостаци интернет банкарства; Правно уређење; Специфичности иницирања и 
извршења платних трансакција код интеренет банкарства; 

Литература 
 Срђан Голубовић, Основи пословних и банкарских финансија, Правни факултет Ниш: 

Центар за публикације, 2010. 
Мирјана Радовић, Платни промет – Правно банкарских платних услуга, Правни факултет 
Београд, 2016. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 



Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 3 1       

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања, вежбе,  индивидуалне и групне консултације, презентација и дискусија 
семинарских радова студената. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 


