
6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
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Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

7 писмени испит 30
8 усмени испит 20

20
15

Испуњене предиспитне обавезе.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након савладаног предмета студенти ће пројектовати и примењивати технике електронског пословања 
у трговини, маркетингу, производњи, јавном сектору и образовању.  

Вежбе прате предавања по истим темама решавањем задатака и израдом пројектног задатка.

Циљ предмета јесте оспособљавање студената да овалдају техникама електронског пословања како 
би били у могућности да исто примене у савременом пословном свету. Упознавање студената са е-
Europe иницијативом, технолошким оквиром пословања на Интернету, трговином и банкарством на 
Интернету као и основама архитектуре WEB-a и одржавања WEB садржаја.

Садржај предмета

Информатичко друштво и e-Europe иницијатива; Технолошки оквир пословања на Интернету; 
Стандарди Интернет технологија; Интернет и пословне функције предузећа; Концепт виртуалног 
предузећа и виртуалних мрежа; Трговина и банкарство на Интернету; Маркетинг и пословне 
информације на Интернету; Архитектура WEB-а и одржавање WEB садржаја; Технолошка 
инфраструктура електронског пословања; Заштита података и правни аспекти пословања на 
Интернету; Е-влада и e-образовање

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално-текстуална и илустративно-демонстративна. Предавања, вежбе и  консултације, самостални 
и рад у групама на проучавању релевантних извора; израда и презентовање семинарских вежби.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Велимир Сотировић, проф. др Бранислав Егић: Електронско пословање, ТИМС, Нови Сад, 2006.
Миодраг Ивковић, проф. др Божидар Раденковић, Интернет и савремено пословање, Т.Ф. ”Михајло 

Миодраг Ивковић, мр Слаћана Милошевић, мр Далибор Добриловић, Зоран Субић, Електронско 
пословање, Т.Ф. ”Михајло Пупин”, Зрењанин, 2005.

Пословна информатика

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне академске студије
Електронско пословање

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


