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Циљ и исход предмета 

Циљ предмета  

₋ Упознавање студената са најновијим знањима из електронског пословања. 

₋ Овладавање са основним моделима и формама електронског пословања. 

₋ Стицање знања о основној инфраструктури електронског пословања. 

₋ Упознавање са начинима пројектовања и примене електронског пословања. 

 

Исход предмета 

Студент који заврши овај предмет оспособљен је за:  

₋ Разумевање основних принципа и поставки електронског пословања.  

₋ Успешно коришћење савремених модела и форми електронског пословања. 

₋ Примену најновијих знања из електронског пословањ.а  

₋ Разумевање основних принципа пројектовања и примене електронског 
пословања. 
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Садржај предмета - теоријска настава 
1. Увод у електронско пословање 
     -  Интернет и глобализација пословних процеса  
     -  Инфраструктура електронског пословања 
     -  Компоненте система електронског пословања 
     -  Модели електронског пословања 

 
2. Менаџмент електронског пословања 

₋ Организационе структуре за електронско пословање  
₋ Пословни процеси у електронском пословању  

 
3. Имплементација електронског пословања 

 -  Интернет бизнис план 
 -  Електронска трговина  
 -  Системи плаћања на Интернету  
 -  Интернет маркетинг  
 -  Друштвени медији 
 -  Електронско пословање у библиотеци  
 

4. Електронске услуге  
₋ Електронско банкарство  
₋ Електронска управа  
₋ Електронско образовање  
₋ Електронско здравство  
₋ Електронско запошљавање 

 

5.  Дефинисање даљих праваца развоја електронског пословања. 
 



Методе извођења наставе 

 теоријска настава 

 практична настава  
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Теоријска настава 

Настава и консултације предметног наставника са студентима oбављају  

се на Факултету, путем платформе ZOOM, имејла и телефона.  

 

Судентима се доставља Картон предмета за електронско пословање у 
коме се налазе области за израду семинарског рада, структура, писање и 
уређење семинарског рада, литература,  услови за полагање испита и др. 

 

Испит се полаже путем колоквијума и одбраном семинарског рада. 
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Садржај предмета - практична настава 

 Упознавање са системом за е-запошљавање 

 Израда веб презентација 

 Обрада слика за веб презентације 

 Израда Интернет бизнис плана 

 Израда и одржавање блога 

 Израда веб презентација за мобилне уређаје 
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2. С. Митровић (2021) Електронско пословање – Интернет бизнис план, Факултет 
за пројектни и иновациони менаџмент,  Београд, Универзитет Едуконс,  
Сремска Каменица, електронско издање, ISBN-978-86-86897-35-0 

    линк: http://pmc.edu.rs/wp-content/uploads/2022/09/Elektronsko-poslovanje-
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менаџмент, Београд, електронско издање, ISBN: 987-86-86897-28-2  

4. С. Митровић (2008) Е-запошљавање, Задужбина Андрејевић, Београд, 

    ISBN: 978-86-7244-737-8  

5. Feng Li (2007) ed.: Social Implications and Challenges of E-business,  IGI Global; 1st  
edition, University of Newcastle upon Tynе, UK, 2007. 
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Начин полагања испита 

 Испит се полаже из три дела.  

 Први део обухвата I Колoквијум.  

 

 Други део обухвата II Колoквијум.  

 

 Трећи део је усмени део испита – одбрана семинарског рада. 



 

Семинарски рад 
1. Самосталани избор теме семинарског рада или избор из понуђених области (слајдови бр. 4 и 7 

картона предмета ). Семинарски рад студенти раде самостално у складу са утврђеним садржајем, 
сугестијама предметног наставника и овим Упутством. 

2. Студенти предлажу тему семинарског рада, највише 1 страну, коју у електронском формату 
достављају предметном наставнику. 

3. Пријава теме семинарског рада треба да садржи:  

    -   наслов рада  

₋ садржај рада  

₋ увод 

₋ циљ рада  

₋ закључак 

₋ литературу 

₋ кључне речи  

₋ 3-5 репрезентативних референци  

4. По добијању сагласности предметног наставника студенти приступају изради семинарског рада. 

5. Прву верзију семинарског рада студенти у електронском формату достављају  предметном 
наставнику. Предметни наставник  је дужан да студенту пружи неопходну помоћ у виду 
консултацијa, стручних упутстава и савета за решавање проблема и оцене датих решења. По 
потреби, током израде рада студенти се могу консултовати са предметним наставником, путем 
електронске поште или лично, у термину консултација. 

   6.  Семинарски рад треба да буде у обиму од 10 до 15 страница формата А4.   
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Структура семинарског рада 
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1. Насловна страна Прилог бр. 1 овог Упутства 

2. Наслов Треба да обухвати главну идеју рада, да буде јасан и једнозначан 

3. Сажетак и кључне речи Језгровит приказ семинарског рада на највише једној страни 

4. Садржај 
 

Подела семинарског рада сагласно теми рада (наслови, поднаслови) 
Нумерација страна на којима се налазе 

5. 
 

Попис слика, графика 
 

Наводи се број, назив слике,графике и нумерација стране на којој се налази 

6. 
 

Попис табела Наводи се број, назив табеле и нумерација стране на којој се налази 

7. 
 

Увод 
 

Студент уводи у изабрану тему семинарског рада образлажењем њеног 
садржаја и значаја,циљ, предмет рада 

11. 
 

Закључак Студент излаже резултате до којих је дошао у току израде семинарског рада 

12. 
 

Литература 
 

Списак литературе (азбука/абецеда) коју је студент током израде 
семинарског рада користио,Списак имена аутора и потпуне податке о извору 

13. 
 

Прилози 
 

8. 
 

Анализа постојећег стања у 
области  семинарског рада 

Теоријски (дефиниције)  и   
Практични проблем уочен у литератури или пракси 

9. 
 

Синтеза резултата примењена 
на конкретну тему 
семинарског рада рада 

Пројектни задатак  
Дефиниција пројектног решења 

10. 
 

Постигнути резултата 
 

Анализа постигнутих резултата у складу са темом семинарског рада и  
пројектним задатком 



 
Писање и уређивање семинарског рада  

        

     Насловна страна (Прилог бр. 1)                          
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Назив универзитета и  
назив факултета 

средина стране  
 

Times New Roman      
 

16 pt Bold 

Београд  
 

средина стране 
 

Times New Roman 
 

16 pt Bold  

Наслов семинарског рада  
 

средина стране 
 

Times New Roman       
 

16 pt Bold 

Семинарски рад 
 

средина стране 
 

Times New Roman     14 pt Bold  

Предметни наставник,  
звање, име и презиме  

доња лева страна 
 

Times New Roman 12 pt 
 

Студент,  
име и презиме, број индекса студента 

доња десна страна 
 

Times New Roman 12 pt 

Место и година израде рада  средина доњег реда  Times New Roman     12 pt 
 



Писање и уређивање семинарског рада  
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Литература 

 

 

 

 

 

 

У друштвено- 

хуманистичким наукама 

се најчешће примењују 

следећи системи 

навођења: 

APA(American 

Psychological 

Association), препоручен 

од aмеричке 

асоцијације психолога  

Kњига једног аутора Презиме аутора, Почетно слово имена аутора. (Година издања). Наслов књиге: 

Поднаслов књиге. Место издања: Издавач  

Књига више аутора Презиме првог аутора, Почетно слово имена првог аутора и Презиме другог аутора, 

Почетно слово имена другог аутора. (Година издања). Наслов књиге: Поднаслов 

књиге. Место издања: Издавач.  

Књига доступна преко 

Интернета 

(електронско издање) 

Презиме аутора, Почетно слово имена аутора. (Година издања). Наслов књиге: 

Поднаслов књиге. (Редни број издања), Место издања: Издавач. Преузето са 

Интернета: Интернет адреса на којој је књига доступна.  

Чланак једног аутора у  

зборнику радова са 

научног скупа 

Презиме аутора, Почетно слово имена аутора.(Година издања). Наслов чланка. У: 

Наслов зборника радова са научног скупа: Поднаслов зборника радова са научног 

скупа. (стр. Почетна страница чланка-Завршна страница чланка). Издавач.  

Чланак или поглавље 

више аутора у књизи 

Презиме првог аутора, Почетно слово имена првог аутора., Презиме другог аутора, 

Почетно слово имена другог аутора., Презиме трећег аутора, Почетно слово имена 

трећег аутора.(Година издања). Наслов чланка. У: Почетно слово имена уредника. 

Презиме уредника (ур.), Наслов књиге: Поднаслов књиге. (стр. Почетна страница 

поглавља-Завршна страница поглавља). Издавач . 

Чланак у научном часопису 

(доступан преко интернета) 

Презиме аутора, Почетно слово имена аутора. (Година издања), Наслов чланка. 

Наслов часописа, Број књиге(Број свеске), Почетна страница-Завршна страница 

чланка.Интернет адреса на којој је чланак доступан.  

Чланак у научном часопису 

(доступан преко интернета) 

Презиме аутора, Почетно слово имена аутора. (Година издања), Наслов чланка. 

Наслов часописа, Број књиге(Број свеске), Почетна страница-Завршна страница 

чланка.Интернет адреса на којој је чланак доступан.  

Слике, графике, табеле  Нумеришу се арапским бројевима редоследом од почетка рада. Наслови тaбелa стaвљaју se изнaд, a грaфика и слика 

испод.Уколико се преузимају наводи се цео извор: Презиме, Прво слово имена (година издања), Назив дела, место 

издања: издавач, број стране на којој се у извору слика,графика или табела налази, фонт Times New Roman/ Arial 10 pt  



Оцена знања студената 

0цена 5   6 7 8 9 10 

Број 
поена 
 

[0-50) [51-60) [61-70) [71-80) [81-90) [91-100] 

 Предиспитне обавезе (0-50 поена), 

 I колоквијум - Тестови са предавања (0-25 поена) 

 II колоквијум - Тестови са предавања (0-25 поена) 

 Активности у току предавања (0-10 поена), 

 Усмени испит – одбрана семинарског рада (0-40 поена), 

 

 Коначну оцену одређује збир укупно освојених поена, на 
следећи начин: 

 



Број сакупљених поена  

 За сваку од наведених активности потребно је освојити само 
минимални број поена наведен у табели.  

 

 Студент који освоји нпр. 50 поена али нема минимални број поена за 
једну или више активности, не може добити прелазну оцену. 

 

 Број сакупљених поена усваја се у току једне школске године. 



 

Полагање испита 

 Услови за полагање испита 

         -  Коначну верзију семинарског рада у електронском формату студент    
            шаље предметном наставнику 

    -  Након добијања сагласности на коначну верзију семинарског рада  

       студент може да пријави испит 

 

 Одбрана семинарског рада 

         -  Приликом полагања испита студент треба да преда предметном    

            наставнику штампани примерак семинарског рада 

         -  Одбрана семинарског рада је усмена. 

 

16 



Изглед Насловне стране семинарског рада 

УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС  

ФАКУЛТЕТ ЗА  ПРОЈЕКТНИ И ИНОВАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ 

Основне академске студије 

Смер: Информациони системи и развој  софтвера 
 

 

Назив теме 

Семинарски рад из предмета електронско пословање 
 

 

 

Предметни наставник:                           Студент: 

Звање, презиме, име     Прeзимe, имe, број индeкса 

 

 

 

 

 

Београд, месeц, година 
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Прилог бр. 1 
 



УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОЈЕКТНИ И ИНОВАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ 

Основне академске студије  
Смер: Информациони системи и развој  софтвера 
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