
 
 
 

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПОСЛОВАЊА 
План рада на предмету 

 
Модул:  
изборни: на модулу: Пословна информатика и на модулу Статистика 
Година:  
Предмет је на 1. години 
Семестар: јесењи   
Фонд часова: 30 (15П+15В) 
ЕСПБ: 7 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 
Циљ предмета је: 

- Упознавање студената са савременим технолошким и пословним аспектима примене 
информационе технологије.  

- Упознавање студената са конкретним применама дигитализације у пословном и 
друштвеном контексту.  

- Упознавање студената са актуелним технолошким трендовима, укључујући вештачку 
интелигенцију, виртуелну реалност, blockchain итд. 

 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
Студенти ће бити у могућности да: 

- Стекну нова сазнања која се односе на дигиталну трансформацију, пословање у 

дигиталном окружењу, интеракцију између човека и рачунара и оптимизацију 

пословања.  

- Дефинишу информациону и комуникациону инфраструктуру која треба да омогући 

нове начине дигитализације процеса.  

- Идентификују кључне покретаче утицаја технологије на пословни екосистем. 

- Процене колико дигитализација пословања олакшава координацију и комуникацију 

унутар и између предузећа, омогућава нове организационе форме, мења информационо 

окружење које стоји у основи пословања и дозвољава нове структуре подстицаја и 

праћења. 

 

III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
  Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

1.  Појмови дигитизација и дигитализација. 
Терминолошко и семантичко одређење 
дигиталне трансформације.  

Студија случаја 1:Дигитална 
трансформација 
фискализације у Републици 
Србији.  

2.  Дигиталне могућности, домети и ограничења. 
Промене које генерише дигитална 
трансформација. Промена пословања 

Студија случаја 2: Дигитална 
трансформација у производњи.  
 
 



компанија/предузећа и креирање нових 
економских модела.  

3.  Економија дељења, Економија сарадње, Зелена 
економија. Циркуларна економија, 
Бихејвиорална економија, Економија утемељена 
на знању. Обликовање дигиталног пословног 
модела. 

Студија случаја 3: Трендови 
дигиталне трансформације у 
платним системима.  Студија 
случаја 4: Трендови дигиталне 
трансформације у платном 
систему Србије 

4.  Аналитички контекст функционисања 
информационе инфраструктуре постојећег 
пословног модела. Циљеви и смернице примене 
дигиталних технологија.  

Студија случаја 5: Трендови 
дигиталне трансформације у 
маркетингу. Студија случаја 
6.Трендови дигиталне 
трансформације у индустрији 
осигурања. 

5.  Разрада стратегије, систем етаблирања и 
позиционирање улоге дигиталних технологија у 
пословању. Дефанзивна и офанзивна 
информатика. ИТ подршка пословању. 
Проактивна стратегија. 

Студија случаја 8: Дигитална 
трансформација ревизије.  

6.  Утицај дигитализације на економске ефекте - 
раст продуктивности и тржиште рада и 
запошљавање. Стратешко повезивање пословања 
и информационо комуникационих технологија. 

Студија случаја 9: Дигитална 
трансформација рачуноводства 

7. Синергија информационих технологија и 
пословања – предности и очекивања. Утицај 
информационих система на производну 
ефикасност пословања. Информациони системи 
као генератор иновативности у пословању.  

Студија случаја 10: Дигитална 
трансформација у јавној 
управи. 

8.  Стратегија примене дигиталних технологија у 
пословању. Фазе израде стратешког плана 
примене дигиталних технологија. Технологија 
израде стратешког плана.  

Рад на пројекту у NoSQL 
окружењу – 1. део. 

9. Дигитализација у функцији економског развоја. 
Дигитална агенда за Европу. Дигитална агенда 
за Србију.  

Рад на пројекту у NoSQL 
окружењу – 2. део. 

10. Мерење нивоа дигитализације. Индекс 
дигиталне економије и друштва DESI. 
Међународни индекс дигиталне економије и 
друштва (I-DESI) 

Одбрана пројекта урађеног у 
NoSQL окруђењу. 

 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
Методе које су предвиђене су, поред презентовања теоретских правила, услова и модела чије је 
познавање неопходно за симулације реалних ситуација дигиталне трансформације пословања,  
дискусије у вези проблема везаних за дигиталну трансформацију пословања, студије случаја, и 
презентације примера из праксе. 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 
Коначна оцена на испиту се одређује на основу поена које је студент добио. Поени се стичу на 
следећи начин: 



Предиспитне обавезе у коначном збиру носе 50 поена, а завршни испит носи 50 поена. Укупан 
збир поена у току семестра и на испиту је 100 и коначна оцена се изводи према следећој скали: 
51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 

Предиспитне активности студената:  
- Презентација на часу – максимално 10 бодова. Студент обрађује и презентује своја 

истраживања на задату тему из области дигиталне трансформације пословања. 
- Есеј – максимално 10 бодова. Студент обрађује своја истраживања на одабраном случају 

дигиталне трансформације пословања. 
- Пројектни задатак – максимално 30 бодова. Студенти самостално израђује пројекат 

испуњавајући унапред дефинисане захтеве и унапред познате критеријуме бодовања.  

Завршни испит: 

Испит траје 2 школска часа и полаже се писмено. Максималан број поена је 50.  Потребан услов 
за позитивну коначну оцену је положени завршни испит. 
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- Станкић Р., Пословна информатика, Економски факултет, ЦИД, Београд, 2021. 
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Digital Strategies for Insight, Action, and Sustainable Performance (10th Edition), Wiley, 2015. 
- Efraim Turban, Carol Pollard, Gregory Wood, Information Technology for Management: 

Driving Digital Transformation to Increase Local and Global Performance, Growth and 
Sustainability (12th Edition), Wiley, 2021. 

 
VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
Проф. др Раде Станкић  
rade.stankic@ekof.bg.ac.rs 
пријем студената: среда 15.45-17.45 
кабинет 429 
 
др Александра Зечевић, ванредни професор  
aleksandra.zecevic@ekof.bg.ac.rs 
пријем студената: уторак 10-12 
кабинет 312 

https://www.amazon.com/Efraim-Turban/e/B001ILKERO/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Carol+Pollard&text=Carol+Pollard&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Gregory+Wood&text=Gregory+Wood&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Efraim-Turban/e/B001ILKERO/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Carol+Pollard&text=Carol+Pollard&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Gregory+Wood&text=Gregory+Wood&sort=relevancerank&search-alias=books

