
 

 
Садржаји теме:  Увод у електронско пословање (ЕП) 

 

 Садржај Опис Студенти: 

  Појам дигиталне економије и 
њени суштински елементи 

 Облици електронског 
пословања 
  - EDI 

 CRM - појам и компоненте  
 

Објаснити појам 
дигиталне економије, 
улога у савременој 
економији и  елементе. 
Основне функције 
електронског пословања. 
Објаснити  EDI и  CRM. 

 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Модели електронског 
пословања 

 B2B модел електронског 
пословања 

 B2C модел електронског 
пословања 

 С2С модел електронског 
пословања 

 

Објаснити  појам 
електронског 

пословања. 
Објаснити моделе 
електронског 

пословања.  
 

 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Мобилно пословање 

 Телекомуникациони канали  

 Медијуми комуникације 

 Протоколи и интерфејси 

GIS и GPS 
 

Објаснити појам, значај и 
улогу мобилног 
пословања у савременој 
економији.  
Објаснити улогу, значај 
и облике 
телекомуникационих 
канала ЕП. Објаснити и 
навести медијуме 
комуникације у ЕП. 
 

 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Интернет у јавној управи и 
 e-goverment 

 

Објаснити концепт и све 

облике  e-goverment. 
Навести Интернет 
локације добрих 

домаћих и иностраних 
сајтова за све облике  

e-goverment. 
 

 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Заштита информационих 
система  

 Сигурност у електронском 
пословању 

 

Објаснити значај и 
облике заштите. 
Важност сигурности у 
ЕП. 

 

 
 



 

 
Садржаји теме:  Мреже и интернет презентације 

 

 Садржај Опис Студенти: 

  Основни појмови рачунарских 
мрежа 

  INTERNET, EKSTRANET, 
LAN, WAN, WLAN, 
ETERNET ... и  друге врсте 
мрежа у односу на тополигију, 
величину и технологију 
преноса података. 

 

Објаснити улогу и значај 
мрежа на глобалном 
нивоу. Објаснити улогу и 
значај мрежа са 
становишта пословања за 
једно предузеће. 
Објаснити садржај на 
нивоу основних 
информација. 

 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Презентација на интернету и 
њене специфичности 

 Web страна 

 Web site, blog, rss 

 URL 
 

Објаснити основне 
елементе презентације, 
важност у савременом 
свету и пословању. 
Користити приказ преко 
слика, наведених 
интернет локације 
добрих домаћих и 
иностраних сајтова из 
више области 
друштвеног живота и 
пословања. 

 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Хипер текст (HTML, XML, 
CSS...) 

 

Надовезати се на 
претходни садржај.  
Објаснити улогу и 
значај. Стандарде. 
Објаснити садржај на 
нивоу основних 
елемената за 
препознавање и 
коришћење. 
Објаснити значај 
browser-а за креирање 
странице, навести 
актуелне browser –e и 
локације за download 
browser-а. 

 Једноставнији урађени 
примери примене 
(HTML, XML, CSS...) 
са паралелним 
сликама прегледа 
урађеног у browser-у и 
скрипт кода. 

 

 

 
 
 

 



 

 

 Садржај Опис Студенти: 

  Алати за израду Web 
презентације WYSIWYG  и 
HTML едитори 

 Поступак прављења 
презентације 

 Израда Web страна 

 Рад са текстом 

 Рад са сликама 

 Повезивање (линковање) Web 
 страна 
 

Предности и мане 
употребе алата 
WYSIWYG. 
Објаснити један алат за 
израду Web презентације 
WYSIWYG  и HTML 
едитор. 

 Објаснити Поступак 
прављења 
презентације алатом  

WYSIWYG. 
Локација где је 
WYSIWYG, слике које 
објашњавају поступак 
прављења. 
   

 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Поступак прављења 
презентације 

 Израда Web страна 

 Рад са текстом 

 Рад са сликама 

 Повезивање (линковање) Web 
 страна 
 

Објаснити поступак 
прављења презентације 
употребом 
 MS Publisher 2012, 
принципом WYSIWYG. 
Користити print screen-
ове са објашњењем.  
 

 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Маркетинг правила при 
креирању интернет 
презентације   

 Приказивање Web 
презентације 

 Постављање Web 
презентације на сервер (FTP 
протокол и алати) 
 

Објаснити маркетинг 
правила.  
Објаснити поступак 
постављања презентације 
на сервер. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
Садржаји теме:  Електронско банкарство 

 

 Садржај Опис Студенти: 

  Електронски платни промет 
и системи плаћања 

 Системи електронског 
плаћања преко интернета 

 

Објаснити појам, улогу и 
значај. 

 
__________________________________ 

 
 
__________________________________ 

 
 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Појам и класификација 

електронског плаћања 

 Електронски новац  

 Електронски чек 

 Јавни и приватни кључ 
 

Објаснити појам, улогу и 
значај. 

 

__________________________________ 
 

 
__________________________________ 
 

 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Дистрибуираност 

електронског банкарства 

 Појам и значај платних 

картица 

 ATM системи/банкомати 

 POS системи и фискалне 
касе 

 

Објаснити појам, улогу и 
значај. 

 
__________________________________ 

 
 

__________________________________ 
 
 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Мобилни телефон у ЕП 

 Телефонско банкарство 

 SMS банкарство 

 Мобилно банкарство 

 WAP банкарство 

 WEB TV 
 

Објаснити појам, улогу и 
значај. 

 

__________________________________ 
 
 

__________________________________ 
 

 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  On-line PC банкарство 

 Интернет банкарство 
 Home Banking 

 Електронске мреже 
међубанкарског плаћања 

Објаснити појам, улогу и 
значај. 

 

__________________________________ 
 
 

__________________________________ 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

Садржаји теме:  Електронска трговина 
 

 Садржај Опис Студенти: 

  Појам и елементи 

електронске трговине 

 Електронска продавница 

 Електронска корпа 
 

Објаснити појмове и 
приципе 
функционисања.  
 

 

__________________________________ 
 
 

__________________________________ 
 

 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Портали 

 Трговина на Web-у  

 IT за обраду трансакција 
 

Објаснити појмове и 
приципе функционисања 
На добром сајту 
приказати преко print 
screen –ova целокупан 
поступак наручивања и 
плаћања.  
Навести интернет 
локације добрих 
иностраних и домаћих 
портала за трговину. 
 

 
__________________________________ 

 
 
__________________________________ 

 
 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Заштита тајности интернета 

и аутентичности 
информација 

 Методе шифровања и 

дешифовања, кључеви 
 

Објаснити појмове и 
приципе 
функционисања.  
 

 
__________________________________ 

 
 

__________________________________ 
 
 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Елтронски потпис 

 Квалификовани 

електронски потпис 
 Законске основе 

 Pay Pal 

Објаснити појмове. 
Навести изводе из 
законских основа о 
електронском потпису.  
Принципе 

функционисања Pay Pal 
и услове по којима 
функционише у Србији. 
 

 
__________________________________ 

 
 
__________________________________ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
Садржаји теме:  Израда публикација (MS Publisher 2012) 

 

 Садржај Опис Студенти: 

  Појам, значај и врсте 
публикација 

 Креирање просте 
публикације (позивница, 

резиме, визит карта, флајер, 
каталог...) 

 Рад са текстом у 

публикацијама 

 Убацивање слика и облика 

 Форматирање садржаја 
публикације 

Објаснити поступак 
креирања простих 
публикација употребом 
MS Publisher 2012.   
Користити print screen-
ове са објашњењем 
постпуака.  
 

 

    

 Садржај Опис Студенти: 

  Креирање публикација за e-
mail (newsletter...) 

 Припрема за штампу и 
штампање публикације 

 Улога Закона о издавању 
публикација 

 

Користити print screen-
ове са објашњењем 
постпуака.  
Објаснити законску 
основу. 

 

 

 
Упутство за израду семинарског рада: 
 

Семинарски рад треба да буде писан фонтом величине 12, размак single. Не треба да буде обимнији 
од 2 до 3 стране. Добијену тему треба обрадити тако да буду обрађени тј. описани сви појмови који 

су дати у садржају. Најлакши начин да се то постигне јесте да приликом израде рада одговарате на 
питања која су дата у табели у пољу опис. Садржај треба схватити као наслов теме. 

Сваки појам дефинисати најмање из три различита извора, по принципу фише рада (видети пример 
фише рада). Исто важи и за класификације и поделе. Најмање из три извора их цитирати у форми 
фише рада.  

 
После сваке обрађене теме потребно је дати резиме у једној до три реченице, дати пример из 

праксе и поставити пар питања, тако да када се одговори на њих буде обухваћено целокупно 
обраћено градиво.   

 
Сваку реченицу која није ваша потребно је цитирати, на тај начин што ћете тачан назив извора из 

којег сте узели. Цитирање се врши на седећи начин: 
1. Презиме аутра, И. (име), година издања, наслов дела, назив часописа (или издавача уколико 

је реч о књизи), волуме, број, страна.  

пример: Радивојевић, Н., (2007), Ограничења и могућности е –пословања, Индустрија, Вол. 
46, бр. 1, стр. 55-72. 

 
2. Преузето са сајта: навести цео линк са датумом ажурирања. пример: 

www.vts.edu.rs/domumeta/pdf. (11.04.2016) 
 

http://www.vts.edu.rs/domumeta/pdf


 

Семинарски рад се предаје у електронској форми, при чему је важно да не буде плагијат, тј. 
свака реченица коју сте цитирали се проверава путем PlagsChecke-a. 

 
Пожељно је да за сваку тему коју опишете, пронађете адекватан пример из праксе, тј. да опис 
садржаја буде праћен конкретним примером из праксе или неком занимљивошћу.  

 
 
 


