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ЕЛЕКТРОНСКИМ ПЛАТНИ И ОБРАЧУНСКИМ 

СИСТЕМИМА 



� Платни систем, у најширем смислу, представља скуп 
система за трансфер новчаних средстава који 
олакшавају циркулацију новца. 

� Поуздан и ефикасан платни систем јесте једна од 
основних претпоставки функционисања целокупног 
финансијског система, како на међународном нивоу, 
тако и на нивоу земље.

ПЛАТНИ СИСТЕМИ

тако и на нивоу земље.

� Висок ниво развијености ИКТ довео је тога да су у свим 
најзначајнијим сегментима платни ситеми постали 
електронски, односно дигитализовани.

� То је донело платним ситемима огромне предности, 
али створио је и неке нове ризике.



� Обрачунски систем је систем помоћу кога се извршава 
један или више инструмената плаћања и обрачунавају 
новчане позиције институција учесница у обрачуну, 
настале по основу тих плаћања. 

По типу обрачуна они се деле на:

� системе са нето обрачуном у којима се обрачун 
извршава кроз израчунавање мултилатералних нето 
позиција, након кога сваки од учесника може да има 

ОБРАЧУНСКИ СИСТЕМИ

позиција, након кога сваки од учесника може да има 
једну позицију – дуговну или потражну. Карактеристика
нето-обрачуна је извесно временско кашњење обрачуна
у односу на пријем налога. 

� системе са бруто обрачуном у којима се свако плаћање 
извршава у бруто износу, односно такав налог се 
извршава појединачно онда када на рачуну институције 
има довољно средстава за његово извршење.



� Системи у којима се врши финални обрачун су увек 
системски важни платни системи. 

� Ако системски важан платни систем није довољно 
заштићен од ризика, поремећај у систему могао би 
изазвати даље поремећаје међу његовим учесницима, 
или генерисати системске поремећаје на 

СИСТЕМСКИ ВАЖНИ ПЛАТНИ СИСТЕМИ

изазвати даље поремећаје међу његовим учесницима, 
или генерисати системске поремећаје на 
финансијским тржиштима, па чак и да негативно утиче 
на целокупну економију. 



• Најважнији системски важни платни системи су тзв. 

RTGS системи - (Rael Time Gross Settlement –

Обрачун у реалном времену по бруто принципу), због 

тога што по правилу представљају основни и 

централни обрачунски систем у свакој земљи, у коме 

се обрачунавају позиције из нетинг система и воде 

рачуни финансијских институција.

RTGS 

рачуни финансијских институција.

• Од земаља Балкана прва је RTGS систем увелa 

Хрватска (1999), затим Босна и Херцеговина (2001), 

Македонија (2001), Србија (2003), Албанија (2003) и 

Црна Гора 2005.  



ЗЕМЉЕ СА RTGS СИСТЕМИМА 



� У теорији и пракси економски развијених земаља 
банкарство се обично дели на „банкарство на велико“ 
(енгл. wholesale banking) и „банкарство на мало“ (енгл. 
retail banking). 

� Најкраће речено, банкарство на велико обухвата 
крупне трансакције између банака на међубанкарском 

1. ЕЛЕКТРОНСКИ ПЛАТНИ И ОБРАЧУНСКИ 

СИСТЕМИ

� Најкраће речено, банкарство на велико обухвата 
крупне трансакције између банака на међубанкарском 
тржишту, док банкарство на мало обухвата понуду 
различитих услуга појединцима (становништву).  



ЕЛЕКТРОНСКИ ВЕЛИКОПРОДАЈНИ ПЛАТНИ СИСТЕМИ

Системи за међубанкарска плаћања и размену порука

Међународни:

� CLS (Continuous Linked Settlement)

� SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication) 

САД:САД:

� FEDWIRE  

� CHIPS (CLEARING HOUSE INTERBANK PAYMENT SYSTEM) 

ЕУ: 

� ТARGET И TARGET2

� EURO1



� Системи за међубанкарска плаћања и размену порука 
повезују банке и друге финансијске институције у 
циљу електронског трансфера новца.

� Системи за поравнање хартија од вредности -
генерално подразумевају две врсте специјализованих 
финансијских посредника: корпорације за клиринг 

1.1. ЕЛЕКТРОНСКИ ВЕЛИКОПРОДАЈНИ 

ПЛАТНИ СИСТЕМИ

финансијских посредника: корпорације за клиринг 
хартија од вредности  и депозитаре хартија од 
вредности. 

� Системи за унутарбанкарска плаћања и размену 
порука - користе се када се ради о плаћањима између 
клијената који имају рачуне у истој банци. 



� Електронски платни системи функционишу у 
различитим облицима већ неколико деценија. 

� Износи који се обрађују у електронским 
великопродајним системима (енгл. Electronic Wholesale 
Payment Systems) могу да буду огромни.

ЕЛЕКТРОНСКИ ВЕЛИКОПРОДАЈНИ 

ПЛАТНИ СИСТЕМИ



� Амерички платни системи FEDWIRE и CHIPS „обрну“ 
износ еквивалентан друштвеном бруто производу САД 
за 2,5 дана.

� Британски CHAPS дневно обави плаћања у износу од 
90 милијарди фунти, што представља четвртину 
друштвеног бруто производа Велике Британије. 

� Јапанском систему за међубанкарски трансфер 

1.1. ЕЛЕКТРОНСКИ ВЕЛИКОПРОДАЈНИ 

ПЛАТНИ СИСТЕМИ

� Јапанском систему за међубанкарски трансфер 
средстава потребно је мање од три радна дана да 
постигне обрт који је једнак друштвеном бруто 
производу Јапана.

� Овакав обрт у Немачкој постиже за четири дана. 



� Међународно девизно тржиште је највеће тржиште на 
свету.

� CLS је електронски систем који је формиран од стране 
39 водећих светских банака-акционара за потребе 
обрачуна девизних трансакција.

� Кључна одлика CLS-а је обрачун инструкција велике 
вредности по мултилатералном нето принципу. 

CLS (Continuous Linked Settlement) 

вредности по мултилатералном нето принципу. 

� CLS врши обрачун трансакција у 17 најзначајнијих 
светских валута, на које отпада више од 98% 
глобалне трговине валутама.  



� Oснован 1973. године од стране 239 банака из 15 
земаља.

� Данас најзначајнији глобални провајдер сервиса за 
размену финансијских порука између финансијских
институција.

SWIFT (The Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication) 

� Више од 10.000 финансијских институција и 
корпорација у 214 земаља. 

� Годишње се размени преко 4,5 милијарди 
стандардизованих фимнансијских порука.



• FEDWIRE представља један од система обрачуна 

платног промета у Сједињеним Америчким државама 

који се базира на високо развијеној електронској 

мрежи, а који омогућује како пренос трансакција 

великих вредности, тако и пренос трансакција са 

хартијама од вредности.

FFS (FEDWIRE FUNDS SERVICE)

хартијама од вредности.

• Пренос трансакција великих вредности преко 

FEDWIRE -а базира се на принципима бруто обрачуна 

у реалном времену, при чему постоји кредитна 

подршка од стране FED-а. 



• Други велики систем обрачуна платног промета у 

Сједињеним Америчким државама чини тзв. Clearing 

House Interbank Payment System - CHIPS. 

• То је један од највећих платних телекомуникационих 

система у свету у оквиру приватног сектора, који је 

CHIPS (CLEARING HOUSE INTERBANK 

PAYMENT SYSTEM)

система у свету у оквиру приватног сектора, који је 

оспособљен за обављање клириншких 

платнопрометних услуга. 



• EURO1 је институција приватног сектора за 

процесирање плаћања велике вредности у 

међународним и унутарнационалним оквирима у 

еврима, и између банака које су оперативне у ЕУ. 

• EURO1 процесира просечно дневно 230.000 плаћања 

EURO1 

• EURO1 процесира просечно дневно 230.000 плаћања 

са укупном вредношћу већом од 270 милијарди евра. 



• ТARGET (Trans European Automated Real-Time Gross 

Settlement Express Transfer), платни систем Европске 

монетарне уније – оперативан од 1999. године.

• TARGET2 је један од најзначајнијих пројеката који су 

спроведени на нивоу Европске уније и један од 

TARGET И TARGET2

спроведени на нивоу Европске уније и један од 

кључних корака ка потпуној хармонизацији платног 

система ЕУ у домену плаћања великих вредности. 

• Пројекат су спровеле три централне банке: Немачке 

(BBk), Француске (BdF) и Италије (BdI) – које су сада и 

његови оператори. 



TARGET И TARGET2

“алтренативна 

група”

Старт 

SSP

3 месеца 3 месеца 4 месеца

Прва група

Аустрија

Немачка

Литванија

Луксембург

Словенија

Кипар

Малта

Летонија

Друга група

Белгија

Финска

Француска

Ирска

Холандија

Португал

Шпанија

Трећа група

Данска

Естонија

ЕЦБ

Грчка

Италија

Пољска

19 Nov 2007 18 Feb 2008 19 Maj 2008 15 Sept 2008



РИЗИЦИ У ЕЛЕКТРОНСКИМ ВЕЛИКОПРОДАЈНИМ 

ПЛАТНИМ СИСТЕМИМА

• РЕПУТАЦИОНИ РИЗИК

• КРЕДИТНИ РИЗИК

• РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ

• ПРАВНИ И РЕГУЛАТОРНИ РИЗИК• ПРАВНИ И РЕГУЛАТОРНИ РИЗИК

• ОПЕРАТИВНИ (ТРАНСАКЦИОНИ) РИЗИК

• СИСТЕМСКИ РИЗИК



УПРАВЉАЊЕ ОПЕРАТИВНИМ РИЗИКОМ У СИСТЕМУ TARGET2

• Систем је лоциран у три региона. За први регион надлежна је 

Banca d Italia, други Bundesbank, а трећи Banque d France.

• У сваком региону постоје два сајта на удаљености од неколико 

километара и повезани су фибер оптичким каблом.

Мрежа „3ЦБ“

Регион 3
Banque de 

France

Систем сервиса 

оријентисаних на 

клијентеСајт  E

Кредитне 

институције

Регион 2
Bundesbank BBkПлатни и рачуноводствени

систем 

Processing Services System 

(PAPSS)

Сајт A

Сајт B

Сајт C

Сајт D

France

BdF

клијенте

(Customer Related 

Services System -

CRSS)

Сајт  E

Сајт F

€

€

€

€

€

€

€

€

€

SWIFTNet

Регион 1
Banca d’Italia

Националне

ЦБ

Тржишна 

инфраструктура



Логичка и функционална организација платног 

система НБС



� Снажна веза са другим банкарским услугама.

� Присуство два крајња учесника (платиоца и примаоца).

� Више пружалаца услуга платног промета и потреба за 
сарадњом.

� Власништво – приватно или јавно?

Специфичне карактеристике малопродајних 

платних система

Најчешће малопродајни платни системи су у заједничком 
власништву банака учесница, али могу да буду и у јавном 
власништву (Централна банка). Власничка структура може да 
игра важну улогу у приступу систему, посебно ако се користе 
нека од ексклузивних права. 



� Аутоматске клириншке куће - институција за електонску 
обраду трансакција за рачун локалних, регионалних или 
националних удружења комерцијалних банака. Већи део 
активности аутоматских клириншких кућа односи се на велики 
број трансакција на мало, које се извршавају групно. 

� Системи за клиринг чекова - Чекови и даље представљају 
један од најчешће коришћених начина неготовинских плаћања, а 
посебно у неким земљама, као што су САД (реко 20 милијарди 

Врсте малопродајних платних система

посебно у неким земљама, као што су САД (реко 20 милијарди 
чекова годишње), Сингапур и Кина. 

� Мреже за обраду трансакција путем кредитних и 
платних картица - поред комуникационих услуга, омогућавају  
ауторизацију трансакција и међубанкарско финансијско 
поравнање. 



• Visa је компанија која располаже техологијом која 

омогућава плаћања на глобалном нивоу, која повезује 

потрошаче, предузећа, банке и јавне управе у више 

од 200 земаља света.

• MasterCard врши обраду трансакција и пружа друге 

услуге везане за те трансакције, преко властите 

Visa, MasterCard 

услуге везане за те трансакције, преко властите 

мреже за електронска плаћања у преко 210 земаља 

света.



РИЗИЦИ У ЕЛЕКТРОНСКИМ МАЛОПРОДАЈНИМ ПЛАТНИМ 

СИСТЕМИМА

• СТРАТЕГИЈСКИ РИЗИК

• РЕПУТАЦИОНИ РИЗИК

• КРЕДИТНИ РИЗИК

• РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ

• ПРАВНИ И РЕГУЛАТОРНИ РИЗИК• ПРАВНИ И РЕГУЛАТОРНИ РИЗИК

• ОПЕРАТИВНИМ РИЗИК



Bit Coin



� BitCoin predstavlja oblik elektronskog novca koji omogućava plaćanje 
putem Interneta, direktno između transaktora, bez učešća finansijskih 
institucija.

� Stvoren je 2009. godine od strane lica ili grupe ljudi pod pseudonimom 
Satoshi Nakamoto.

� Specifičan je po tome što je u pitanju decentralizovana valuta (nema 
centralne banke, a ni emitenta).

Bit Coin

centralne banke, a ni emitenta).



BitCoin algoritam





Devizni kurs BitCoin-a

•BitCoin ima višestruko veću vrednost od bilo 

koje zvanične svetske valute, a najčešće se 

razmenjuje za američki dolar.

•Formira se na berzi•Formira se na berzi





BitCoin u Srbiji



� Japanska menjačnica kriptovaluta, Coincheck, hakovana 
je i iz nje je pokradena rekordna svota virtuelnog novca.

� Tržišna vrednost ukradenih kripto novčića NEM koina
kreće se oko 533 miliona dolara.

� Iako ova krađa s bitkoinom nema veze, cena “digitalnog 
zlata” počela je da pada i ponovno se spušta prema 10 
hiljada dolara.

Umesto zaključka – Aktuelne vesti

27/01/2018 14:29

hiljada dolara.

� Ova pljačka je s neslavnog trona skinula događaj u kojem 
je s Mt. Goxa nestalo, po tadašnjoj vrednosti, oko 340 
miliona dolara u bitkoinima.



� Bitcoin je za kratko vreme prešao put od opskurne 
tehnološke inovacije do jedne od glavnih tema 
na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. 

� I dok se ekonomisti ne slažu u mnogo čemu, na temu 
kriptovaluta su postigli konsenzus – bitcoin nije valuta. 

� Nobelovac Robert Shiller je ponovio svoje stavove o 
kriptovalutama:”Centralne banke održavaju sistem koji 

Umesto zaključka – Aktuelne vesti

26. januar 2018.

kriptovalutama:”Centralne banke održavaju sistem koji 
imamo danas vekovima. Imamo dobro rešenu stvar.”


