
Студијски програм/студијски програми : ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Врста и ниво студија:  
Назив предмета: ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Циљ предмета 
Циљ предмета Електронско пословање је да студентима пружи неопходна знања у обасти примене 
савремених технологија у пословању. Током наставе на овом предмету, објашњавају се појам и 
значај електронске трговине као феномена који се нагло развија са развојем ИКТ, електронске 
управе, електронских плаћања у контексту међубанкарских, плаћања на мало и плаћања на 
Интернету, е-Здравста, е-Учења и других савремених концепата, а у практичном делу наставе, 
студенти имају прилику да кроз демонстрацију науче о комерцијалним софтверским решењима 
која се примењују у пословној пракси данашњице.  
Исход предмета  
Након одслушане наставе на предмету Електронско пословање, студенти су оспособљени да 
разумеју најважније концепте савремене пословне логике и омогућено им је  да своја техничка 
знања у домену пројектовања и развоја различитих пословних апликација употпуне разумевањем 
пословних процеса којима су те апликације намењене. Студенти добијају неопходна предзнања и 
упутства која им могу омогућити несметано бављење било којом пословном делатношћу која се 
заснива на примени ИКТ.    
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Области електронског пословања, Интернет и сервиси Интернета, Стратегије електронског 
пословања, Модели пословања на Интернету, Виртуелне организације, Апликације електронског 
пословања, Модели приходовања на Интернету, Електронска размена података, Електронска 
трговина, Модели електронске трговине, Електронски новац, Електронско банкарство, Системи 
плаћања на Интернету, Руски системи плаћања на Интернету, Трендови у Интернет маркетингу, е-
Управа, Модели е-Управе, Електронска идентификациона документа, е-Здравство, е-Учење, 
Ризици и безбедносне претње развоју електронског пословања, Техничке и правне мере борбе 
против ризика и злоупотреба. Тенеденције у електронском пословању.         
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рад у софтверу за управљање електронском документацијом, Презентација софтвера за управљање 
садржајем веб презентације, Анализа пословног модела Пеј Пала, Анализа решења е-Управе на 
нивоу националних економија, Презентација софтвера за учење на даљину.  
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Методе извођења наставе 
Теоријска предавања. Студије случаја . Групна дискусија. Презентација софтверских решења 
намењених различитим пословним процесима.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 50 ..........  
семинар-и    
 


