
 
 
 

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
План рада на предмету 

 
 
Модул:  
обавезан на модулу: Пословна информатика 
изборни на модулима: Актуарство, Демографија, Квантитативна анализа у бизнису и 
менаџменту, Стратегијски финансијски менаџмент. 
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 теоријским и практичним аспектима примене 
информационе и комуникационе технологије у пословању  

- Оспособљавање студената да овладају знањем и техникама примене специјализованих 
софтверских решења за квантитативну анализу.   

 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
Студенти ће бити у могућности да: 

- Користе информациону технологију, апликативни софтвер и управљачке системе база 

података за решавање конкретних проблема у пословању.  

- Ефикасно користе информационо-комуникационе технологије у квантитативној 

анализи. 

- Правилно процене како организације могу да стекну конкурентску предност 

коришћењем пословине информационе технологије. 

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

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

1.  Обележја и домети технолошке 
револуције.Тренд дигитализације европске 
индустрије. Стратегија за јединствено дигитално 
тржиште. Развој и могућности примене нових 
дигиталних технологија. Архитектура и 
организација рачунарских система. 

Софтвер за квантитативну 
анализу. 

2.  Дисруптивне технологије. Базичне дигиталне 
технологије и њихов контекст. Мобилне 
технологије. Cloud технологија. Системи 
складиштења података. 

Управљачки системи база 
података. 



3.  Big Data.  Апликације засноване на Big Data 
концепту. Интернет ствари. Друштвене мреже. 

Напредне технике SQL-a. 

4.  3Д штампачи. Роботика. Дронови . Носиве 
технологије. 

Функције за агрегацију. 

5.  Вештачка интелигенција. Квантне технологије.  
Значај, улога и примена Индустрије 4.0. 
Суштина и карактеристике Индустрије 4.0 . 

Сажимање и груписање 
података. 

6.  Обухват и подручја примене интернета 
паметних ствари. Паметни градови. Паметне 
машине и уређаји. Утицај дигиталних 
технологија на пословање. 

Студија случаја – примарне 
дигиталне технологије. 

7. Иновативни производни процеси. Паметне 
фабрике. Примена виртуалне и проширене 
стварности у пословању. Chatbots технологија. 

Студија случаја – секундарне 
дигиталне технологије. 

8.   Пословне апликације засноване на машинском 
учењу. Примена blockchain технологије у 
пословању. Појам и садржај дигиталне 
економије. 

Рад на пројектном задатку – 1. 
део. 

9. Развој и компоненте дигиталне економије.  
Изазови дигиталне економије и темељни 
принципи. Појам и садржај ризика у дигиталном 
пословању. Претње и модалитети угрожавања 
дигиталног пословања. 

Рад на пројектном задатку – 1. 
део. 

10. Основне врсте и обележја ризика дигиталном 
пословању. Управљање ризицима у дигиталном 
пословању. Безбедност пословања заснованог на 
Cloud-u. Дигитална економија у Србији. Кључни 
дигитални трендови. 

Одбрана пројектног задатка. 

 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
Методе које су предвиђене су, поред презентовања теоретских правила, услова и модела чије је 
познавање неопходно за практичну примену и симулације реалних ситуација у примени 
пословних информационих технологија, дискусије у вези симулација ситуација и проблема 
везаних за дисруптивне технологије, 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 пословних информационих технологија. 
- Есеј – максимално 10 бодова. Студент обрађује своја истраживања на одабрану тему из 

области примене пословних информационих технологија. 
- 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. 

 
VI ЛИТЕРАТУРА 
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Додатна литература: 
 

- Dornberger R. Business Information Systems and Technology 4.0. Springer, Heidelberg 2018. 
- Станкић Р., Пословна информатика, Економски факултет, ЦИД, Београд, 2021. 
- Efraim Turban, Carol Pollard, Gregory Wood, Information Technology for Management: 

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

