
Прилог бр.3  Предметна програма од втор циклус на студии  

    

1.  Наслов на наставниот предмет  ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПЛАЌАЊА  

2.  Код  4EK204112  

3.  Студиска програма  Финансии и банкарство  

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Економски факултет  

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип  

5.  Степен (прв, втор, трет циклус)  Втор  

6.  Академска година / семестар  Петта/Прв  7.  Број на ЕКТС 

кредити  

4  

8.  Наставник   Проф. Д-р Ристе Темјановски / Доц.д-р  

Александар Костадиновски  

   

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  

  

10 

.  

Цели на предметната програма (компетенции):   

Во овој предмет студентите на втор циклус студии ќе  се запознаат со 
глобалните мрежи за електронски плаќања, посебен акцент давајки и на 
мрежите преку кои се трансферираат големи суми на средства изразени преку 
електронски пораки, особено ако се знае фактот дека преку овоие мрежни 

платни системи се процесираат плаќања над 2.000 милијарди американски 
долари дневно и вообичаената транскација трае само неколку секунди. Ќе 
бидат проучени и разни видови на протоколи и безбедносни стандарди што се 
употребуваат за да се намали ризикот во користењето и трансакциите преку 
ваквите мрежни системи  
  

11 

.  

  

Електронски мрежи и интербанкарски плаќања  

Архитектура на компјутерски мрежи за банкарски трансакции  

Електронските системи за трансфер на вредносни хартии на компаниите 

Електронски системи за трансфер на државни обврзници.  

Netting системи  (порамнувањето меѓу комерцијалните банки да се остварува 

на netting принципи)  

RTGS системи се системи за бруто плаќања во реално време (real time gross 
settlement systems, RTGS).  
TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express  

Transfer) системот е RTGS систем за плаќања во евра. Тој е  

децентрализиран систем кои се состои од 17 национални RTGS системи, 

платниот механизам на ЕЦБ (EPM) и системот кој ги поврзува сите нив  



 (Interlinking system).  

SWIFT (Society for World-wide Interbank Financial Telecom-munication - SWIFT) 

системи за  меѓународни плаќања по електронски пат,  телекомуникациски 

систем кој се потпира на  меѓународни стандарди, со што се обезбедува 

поголема брзина и сигурност во трасферите на платни информации CHAPS 

- (Clearing Houses Automated Payments System – CHAPS) - автоматски 

систем за плаќање, кој се потпира на посебна мрежа на британската 

телекомуникациска компанија Бритиш Телеком.  

SEPA (Single Euro Payments Area) заедничка визија за создавање на 

единствена област за плаќања во евра од страна на Европската комисија и 

Европската централна банка (ЕЦБ).  

Стандарди и протоколи за безбедност во трансакциите(SSL, TLS, WTLS и СЕТ)  

Безбедносни мерки и заштита во електронското работење  

12 

.  

Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување  

13 

.  

Вкупен расположив фонд на време  120  

14 

.  

Распределба на расположивото 

време  

2+1+1  

15 

.  

Форми на наставните 

активности  

15.1 

.  

Предавања- теоретска 

настава  

1 часови  

15.2 

.  

Вежби  

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа  

1 часови  

16 

.  

Други форми на активности  16.1 

.  

Учење за предавања  1 часови  

16.2 

.  

Подготовка за вежби  1  часови  

16.3 

.  

Консултации    

17 

.  

Начин на оценување  

17.1 

.  

Тестови    70 бодови  

17.2 

.  

Семинарска работа/ проект ( презентација:  

писмена и усна)  

 10 бодови  

17.3 

.  

Активност и учество  20 бодови  

18 

.  

Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода  5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)  

од 61 до70 бода  7 (седум) (D)  

од 71 до 80 бода  8 (осум) (C)  

од 81 до 90 бода  9 (девет) (B)  

од 91 до 100 бода  10 (десет) (A)  

19 

.  

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

Постигнат успех од 60% од двата 

колоквиуми или писмениот испит  

20 

.  

Јазик на кој се изведува 

наставата  

Македонски  



21 

.  

Метод на следење на 

квалитетот на наставата  

Самоевалуација  

 

 

22.  

      

Литература     

22.1.  

Задолжителна литература     

Ред 

.  

број  

Автор  Наслов  Издавач  Годин 

а  

1.  Ристе Темјановски  Е-Бизнис  УГД  2012  

2.  Кенет Л. Лаудон,  

Карол Герсио  

Травер  

Е-трговија  Арс  

Ламина  

2010  

          

3.          

22.2.  

Дополнителна литература     

Ред 

.  

број  

Автор  Наслов  Издавач  Годин 

а  

1.  Clark C. [et all]  Global Electronic 
payments: Emerging  
payment&Policy  

  

FED  2004  

2.  SPSS  Payment system in 

the euro area  

Reed Book  2003  

3.          

 


