
 
 
 

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ 
План рада на предмету 

 
 
 
Модул: Пословно управљање: Маркетинг менаџмент, Пословно комуницирање и односи с јавношћу 
Година: 5. година (мастер) 
Семестар: Пролећни  
Фонд часова: 30 
ЕСПБ: 7 
 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

 овладавање применом концепата класичног маркетинга у онлајн окружењу,  

 овладавање новим маркетиншким концептима коју су карактеристични само за веб окружење.  

 унапређење претходних знања из маркетинга и сагледавање специфичности пословања у 
виртуелном простору 

 разумевање и коришћење алата интернет маркетинга 
 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 

 формулисање интернет маркетиншке стратегије; специфично: креирање стратегије маркетинг 
садржаја у конкретним условима; 

 ефикасно решавање етичких дилема у е-пословању 

 креирање и развој производа у онлајн сфери; специфично: дефинисање информација као 
производа; 

 развој ценовне стратегије у виртуелном окружењу; специфично: развој краудфандинг кампање; 

 анализа места продаје у онлајн условима; специфично: анализа различитих онлајн продавница   

 ефикасна примена интернет промотивних алата као што су имејл маркетинг, СЕО маркетинг, 
маркетинг друштвених мрежа и сл.  

 анализа резултата кампање, корективне акције и извештавање о исходима кампање: овладавање 
метрикама разних маркетиншких веб алата, писање извештаја о пословном резултату онлајн 
камапање; 

 
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  

 
  Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

1.  Увод у интернет маркетинг  Примена СТП стратегије кроз анализу случаја 

2.  Етички и законски оквири пословања 
на интернету 

 Дебате о конкретним ситуацијама са којима се 
дигитални маркетари срећу на домаћем тржишту 

3.  Производи у онлајн простору  Информације као производи 

4.  Цена и платни промет у виртуелном 
окружењу 

 Паметно (динамичко) одређивање цена на 
примеру туристичког сектора 

5.  Место продаје Истраживање различитих онлајн продавница 

6.  Интернет промотивни микс Перспективе оглашавања у Србији 



7. Веб 1.0 маркетинг Дебата о савременој релевантности банера и имејла 

8.  Веб 2.0 маркетинг Важност интернет заједница за брендирање 

9. Друштвене мреже Развој Метауниверзума 

10. Маркетинг путем претраживача Симулација: куповина кључних речи на Гуглу 

11. Онлајн односи с јавношћу Писање електронског саопштења за јавност 

12. Дигитална аналитика сопствених 
медија 

Читање извештаја путем Гугл Аналитике 

13.  Аналитика друштвених мрежа Слушање и праћење на друштвеним мрежама 

14.  Аналитка плаћених медија Истраживање: трендови плаћеног оглашавања у 
Европи и Србији 

15.  Дигитална будућност Развој вештачке интелигенције и њена примена у  
маркетингу 

 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
Традиционална предавања праћена Паур Поинт презентацијама, дискусије, студије случаја, симулације, 
практичан рад на задацима (спровођење онлајн истраживања и презентација резултата), презентације 
примера из праксе, филмови, квизови 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 

 
Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити до 100 
поена, при чему предиспитне активности у структури коначне оцене носе 40 поена. Прецизније, 
студент/киња може стећи максимално 100 поена на предиспитним активностима са пондером 0,4 и 
100 поена на завршном испиту, са пондером 0,6. Коначна оцена се изводи као пондерисани збир оцене 
са предиспитних активности и оцене са завршног испита. Потребан услов за позитивну коначну 
оцену је положени завршни испит, тј. да студент/киња оствари најмање 31 поен (ако су полагали 
предиспитне обавезе), односно 51 поен (ако нису положене предиспитне обавезе).  
 
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:  

 Учешће у раду на часу (дискусије, мишљења, давање примера, итд.) – 10 поена 

 Презентација одређене теме или учешће у дебати или спровођење истраживања – 16 поена 

 Вођење тима у анализама случајева и презентације решења – 14 поена 
У случају да студенти не учествују у предиспитним активностима или не остваре надполовични 
резултат (21 поен),  имају могућност да на завршном испиту раде два практична задатка (објашњено у 
наставку). 
 
Завршни испит: 
Испит се полаже усмено, тако што студенти дају одговоре на два питања из уџбеника. У случају да 
нису положили предиспитне обавезе, добијају да ураде два практична задатка (чији примери се обавезно 
налазе у уџбенику), где сваки носи по 20 поена.  
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VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
Проф. др Јелена Филиповић 
Проф. др Драган Стојковић 



Прилог: Списак испитних питања 

 
1. Појам и распрострањеност интернета 
2. Карактеристике интернет маркетинга 
3. Стратегија у дигиталном маркетингу 
4. Сегментација на онлајн тржишту 
5. Таргетирање и позиционирање у онлајн простору 
6. Важност бренда у виртуелном окружењу 
7. Етички и законски оквири пословања на интернету 
8. Питања приватности потрошача у виртуелном окружењу 
9. Недозвољене праксе у онлајн пословању и домаћа регулатива 
10. Трендови развоја у електронском пословању 
11. Будући правци промена као резултат интернет револуције 
12. Отворене иновације 
13. Производи у онлајн простору 
14. Информација као производ 
15. Робе и услуге у виртуелном простору 
16. Платни промет у виртуелном окружењу 
17. Важност цене и промене у онлајн сфери 
18. Традиционалне и друштвене онлајн продавнице 
19. Карактеристике онлајн продавнице 
20. Место интернета у интегрисаним маркетиншким комуникацијама 
21. Значај онлајн комуникација за потрошаче 
22. Перспективе онлајн оглашавања у Србији 
23. Веб 1.0 маркетинг 
24. Интернет сајтови као комуникациони алати 
25. Елементи и поступак развоја сајта  
26. Банери 
27. Кампања путем електронске поште 
28. Елементи имејл поруке 
29. Веб 2.0 маркетинг 
30. Виртуелне заједнице 
31. Блог 
32. Остале форме веб 2.0 маркетинга (осим блога и друштвених заједница)  
33. Друштвене мреже као комуникациони алати 
34. Заступљеност и мотиви коришћења друштвених мрежа 
35. Врсте друштвених мрежа 
36. Оглашавање на Мета друштвеним медијима 
37. Оглашавање на YоуТубеу 
38. Маркетинг путем претраживача као комуникациони алат 
39. Оптимизација претраживача 
40. Оптимизација сопственог сајта 
41. Оптимизација ван сопственог сајта 
42. Онлајн односи с јавношћу као комуникациони алат 
43. Карактеристике електронских односа с јавношћу 
44. Праксе спровођења електронских односа с јавношћу 
45. Дигитална аналитика сопствених медија 
46. Извештавање о резултатима онлајн кампање сајту 
47. Мерење резултата на интернет сајту (Успешност онлајн кампање) 
48. Алат Гоогле Аналитикс за мерење резултата 



49. Мере успешности имејл кампање 
50. Аналитика друштвених мрежа 
51. Ефекти употребе друштвених мрежа у пословне сврхе 
52. Најефикасније врсте садржаја на друштвеним мрежама 
53. Слушање и праћење на друштвеним мрежама 
54. Аналитика плаћених медија 
55. Ефективност банера 
56. Метрике плаћеног оглашавања путем претраживача 

 
 


