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Циљ предмета 
Упознавање студената са моделима, формама и инфраструктуром електронског пословања, како би се оспособили 
за пројектовање и имплементацију таквих система. 
Исход предмета  
Стечена теоријска и практична знања о електронском пословању као и о могућностима њихове примене у пракси. 
Оспособљеност за самостално планирање и реализацију пројеката електронског пословања и даљи истраживачки 
рад. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Модели електронског пословања; инфраструктура електронског пословања; рачунарство у облаку; е-окружење; 
стратегије електронског пословања; организационе структуре  за електронско пословање; пословни процеси у 
електронском пословању; интернет бизнис план; електронска трговина; e-набавке и управљање ланцима 
снабдевања; системи плаћања на интернету; интернет маркетинг; друштвени медији; управљање односима с 
клијентима; е-банкарство; е-управа; е-образовање; е-здравство; мобилно пословање; трендови у технологијама 
електронског пословања; трендови у менаџменту и сервисима електронског пословања; Веб сервиси; ebXML; 
Семантички веб; Закључна разматрања и дефинисање даљих праваца развоја електронског пословања. 
Практична настава 
Израда пословног плана електронског пословања; израда веб сајта за електронску трговину у систему за 
управљање садржајем; израда веб апликације за електронску трговину у - израду каталога производа, система за 
претрагу, оптимизација за претраживаче (SEO), израда система за одржавање (администрацију), израда виртуелне 
корпе за куповину, повезивање са системима за онлајн плаћање и веб сервисима провајдера услуга. 
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Број часова  активне наставе:10 Теоријска настава: 5 Практична настава - СИР: 5 
Методе извођења наставе 
Проблемски-оријентисана настава,  практична настава, самостални рад студената – пројектни задаци, 
консултације. Употреба најсавременијих веб сервиса (Office 365) у настави, комуникацији, тимском раду, развоју 
апликација и сарадњи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Редовност похађања наставе: 10 поена; 

 Пројектни задатак: 40 поена; 
Писмени испит: 20 поена; 
 Усмени испит: 30 поена. 

 


