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мастер студије 

 
 

ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА И Е-БИЗНИС 
План рада на предмету 

 
 
 
Модул: Пословно управљање,  Трговина - менаџмент продаје и ланца снабдевања (обавезни) и 
Пословно комуницирање и односи с јавношћу (изборни); Међународни економски односи 
(изборни) 
Година: Прва 

Семестар: Пролећни   
Фонд часова: 30 
ЕСПБ: 7 
 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 
 
1. Развијање компетенција код студената да анализирају и оцењују ефекте електронске трговине;  
2. Оспособљавање студената да разумеју и користе теоријске основе електронске трговине, али и 
схватају праксу електронског пословања (е-бизнис);  
3. Припремање студената за емпиријско истраживање и анализу токова електронске трговине, и 
усмеравање на методе за анализу ефеката е-пословања;  
4. Оспособљавање студената да схвате примере из праксе електронске трговине; 
5. Усмеравање студената на коришћење одговарајућих извора литературе.   
 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
 
Успешним савладавањем предмета, студент ће бити у могућности да: 
 

 разумеју основне појмове и категорије везане за област елекронског пословања (схватају шта је 
електронска трговина а шта друге активности електронског пословања, знају да опишу 
историјат развоја електронског пословања); 

 закључују о информационо-комуникационим технолигијама (знају шта су информационе а 
шта комуникационе технологије, и како се њихова симбиоза користи у савременом пословању); 

 интерпретирају и класификују различите активности везане за Интернет (разумеју шта је 
интернет и како је организован и како се користе разне апликације на интернету у пословне 
сврхе); 

 анализирају електронску трговину (значу разлике између електронске велепродаје и 
електонске малопродају, заклјучују о примени електронског пословања у спољној трговини); 

 анализирају електронска плаћања (знају о малопродајним и плаћањима великих вредности); 

 примењују све ове појмове и категорије на пословање у Србији; 

 схватају основе електронског маркетинга. 
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III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
  Табела 1: Садржај разврстан по блоковима наставе 

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

1.  Концепт Електронског пословања Појам и историјат електронског 
пословања, као и регулисање 

2.  Информационо-комуникационе технологије (IКТ) Информационе, комуникационе, ИКТ, 
мобилне технологије и слично. 

3.  Интернет Појам и развој Интернета и пословна 
употреба. Примери компанија 

4.  Електронска трговина Електронак велепродај и електронска 
малопродаја, Електронско пословање у 
спољној трговини. 

5.  Е-малопродаја и услуге  Драган Стојковић 

6.  Б2Б електронска трговина и Е-ланац снабдевања Драган Стојковић 

7. Остале активности е-пословања Електронска рзмена података (ЕДИ), 
електронска плаћања, електронска 
производња и услуге 

8.  Електронско пословање у Србији Развој ИКТ у Србији, електронска 
трговина у Србији 

9. Основе Е-маркетинга Драган Стојковић 

10. Обнављање Драган Стојковић 

 
 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
Као облици извођења наставе на предмету електронска трговина и е-бизнис појављују се следеће 
активности: 
 
Предавања – наставник излаже теме ex catedra из појединих области предмета, по програму рада. 
Студенти могу питати све што им није јасно и износити своја виђења разматраних проблема, 
поткрепљена ставовима из литературе које су читали. Студенти треба својим радом да прате наставу 
и да изложене теме обрађују из уџбеника и предложене литературе.  
 
Вежбе – ово је прилика да се поједини теме анализирају и из угла праксе. Овде се стимулише веће 
ангажовање самих студената. Најприхваћенији метод рада на вежбама је излагање студентских 
презентација на поједине теме. На сваком блоку наставе задњи чај је час вежби. 
 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 
 
Активност и рад студента прати се и оцењује и током наставе, где студент стиче поене по 
предиспитним активностима, али и на само завршном испиту. 
 
Предиспитне активности студената:  
 
Студенти могу током наставе прикупити максимално 50 поена, и то по следећим активностима: 
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Активност и рад на часу – Наставник прати активност и рад студената на часу, и додељује поене 
студентима. Награђиваће се активност студената у смислу ангажовања у дебатама и дискусији 
ставова у којима се види да студент влада материјом, на основу изучене литературе. Максималан 
број поена који студент може стећи по овом основу је 10. 
 
Студентска презентација –  Студенти током семестра бирају тему која је из садржаја овог предмета, у 
оквиру првог испитног питања. Студенти обрађују тему договорену са наставником и дужни су да 
је презентирају на часовима док траје семестар. На овај начин су ослобођени трећег испитног 
питања на завршном испиту. Максималан број поена по овој активности је 40. 
 
Уколико студенти из оправданих разлога (болест) нису могли да прикупе поене током семестра они 
те поене могу надокнадити на завршном испиту, тако што ће полагати сва три испитна питања. 
 
Завршни испит: 
 
Завршни испит је УСМЕНИ.  
 
Студент извлачи из две групе по једно испитно питање (укупно 2), и мора дати задовољавајући 
одговор на оба питања. Студент по извлачењу питања припрема концепт, за који има до 20 минута. 
Наставник не гледа концепт већ само прати усмено излагање студента. Максимални број поена који 
студент може остварити на испиту је 50.  
 
Уколико студент има поене по предиспитним обавезама, он је ослобођен трећег испитног питања.  
 
На основу сабирања поена са испита и поена из предиспитних активности на испиту се формира 

коначна оцена. Коначна оцена се изводи према следећој скали: 
 

Поени оцена 

50 и мање 5 – није положио 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91 и више 10 

 
 
VI ЛИТЕРАТУРА 
 
Обавезна литература 
 
Предраг Бјелић ”Глобална електронска трговина” Економски факултет, Београд, 2012. 
 
Додатна литература 
 
Turban, E., King, D., Lee, J., Liang, T. And Turban, D. ”Electronic Commerce: a Managerial Perspective”, 
seventh edition. Pearson Education, International Edition, New Jersey, 2011.  
 

Црнковић, др Јаков и др Горан Петковић “Савремени облици електронске трговине” Нова трговина 
11-12/97 и 1-2/98; 
 

Републички завод за статистику Србије, Употреба информационо-комуникационих технологија у 
Републици Србији, више година. 
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Laudon, Kenneth, and Traver Guercio, Carol. 2015. “E-Commerce: Business, Technology and Society“, 11th 
edition, Pearson Education, International Edition, New Jersey, 2015. 
 

Ловрета, Стипе и Стојковић, Драган. 2009. «Утицај електронске трговине на канале маркетинга». 
Маркетинг. Година 40, Број 2: 79-83. 
 

Јелена Кончар ”Електронска трговина” Економски факултет Суботица, 2003. 
 
 
VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
проф. др Предраг Бјелић, редовни професор (Испитивач) 
кабинет 310 
Пријем студената: СРЕДА, 12-14 ч. 
Е-маил: bjelic@ekof.bg.ac.rs 
 
проф. др Драган Стојковић 
кабинет 622 
Пријем студената: УТОРАК, 16-18 ч. 
Е-маил: dragan.stojkovic@ekof.bg.ac.rs 
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ПРИЛОГ – ИСПИТНА ПИТАЊА 
 
Прво испитно питање: 
 
1. Појам Електронског пословања 
2. Развој Електронског пословања 
3. Електронско пословање у свету 
4. Регулисање Електронског пословања 
5. Информационе технологије 
6. Комуникационе технологије 
7. Мобилне технологије 
8. Појам и настанак ИКТ 
9. Значај ИКТ у свету 
10. Информациони системи и рачунарске мреже 
11. Појам и развој Интернета 
12. Интернет стандарди и сервиси 
13. Примена Интернета у свету и перспективе 
14. Интернет и савремено пословање 
 
Друго испитно питање: 
 
1. Појам електронске трговине 
2. Облици електронске трговине 
3. Електронска велепродаја 
4. Електронска малопродаја 
5. Е-малопродаја у продајном објекту 
6. Електронска нумерација артикала (ГС1) 
7. Е-малопродаја ван продајног објекта 
8. Интернет трговина 
9. Мобилна трговина 
10. Електронска трговина између физ. лица 
11. Е-пословање у спољној трговини 
12. Електронска размена података (ЕДИ) 
13. Електронска плаћања и финансије 
14. Електронска производња и дистрибуција 
15. Технологије заштите података 
16. Примена ИКТ у Србији 
17. Активности е-пословања у Србији 
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Master studije 

ELEKTRONSKA TRGOVINA I E-BIZNIS 

PLAN PREDAVANJA 2023 
Datum Dan Vreme Broj časova Sala Predavač 

Februar 2023. 

28. februar 2023. Utorak 18.00 - 20.45 3 S 29 dr Predrag Bjelić 

Mart 2023. 

7. mart 2023. Utorak 18.00 - 20.45 3 S 29 dr Predrag Bjelić 

14. mart 2023. Utorak 18.00 - 20.45 3 S 29 dr Predrag Bjelić 

21. mart 2023. Utorak 18.00 - 20.45 3 S 29 dr Predrag Bjelić 

28. mart 2023. Utorak 18.00 - 20.45 3 S 29 dr Predrag Bjelić 

April 2023. 

4. april 2023. Utorak 18.00 - 20.45 3 S 29 dr Predrag Bjelić 

18. april 2023. Utorak 18.00 - 20.45 3 S 29 dr Dragan Stojković 

25. april 2023.  Utorak 18.00 - 20.45 3 S 29 dr Dragan Stojković 

Maj 2023. 

9. maj 2023. Utorak 18.00 - 20.45 3 S 29 dr Dragan Stojković 

16. maj 2023. Utorak 18.00 - 20.45 3 S 29 dr Dragan Stojković 

  UKUPNO 30   

 
  

 


