Студијски програм : ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО, основне академске студије, први ниво
Модул 1: Финансије, банкарство и осигурање, Модул 2: Буџет, порези и царине
Назив предмета: ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Наставник Новаковић Б. Никола
Статус предмета: изборни, трећа година, шести семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов:нема услова
Циљ предмета
Знање и разумевање основних концепата и модела електронског пословања, најзначајних система и области
примене, технологија за развој решења и система заштите у е-пословању. Практична знања и вештине о
методама, техникама и софтверским алатима за коришћење различитих примера система и апликација за
електронско пословање
Исход предмета
Знање и разумевање основних концепата и модела електронског пословања, најзначајних система и области
примене, технологија за развој решења и система заштите у е-пословању. Практична знања и вештине о
методама, техникама и софтверским алатима за коришћење различитих примера система и апликација за
електронско пословање.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основниконцептиелектронскогпословања. Основнимоделиелектронскогпословања (B2B, B2C, C2C, B2G,
итд.). Е-трговина – модели и решења. Е-маркетинг – облици и карактеристике. Е-управа (е-влада) – епословањедржавних и јавнихинституцијасаграђанима и привредом. Е-банкарство (системиплаћања,
платнекартице, е-новац). Е-берзе. Сигурност у е-пословању (ризици, шифрирање, електронски и
дигиталнипотпис). Електронскиплатнипромет. Е-осигурање. Е-пословање у областисаобраћаја, туризма и
хотелијерства. M-пословање.
Практична настава: Анализа савремених модела електронског пословања. Анализа и практичан рад на
системима за електронско пословање у различитим областима (трговина, маркетинг, државна управа,
банкарство, берзе, осигурање, саобраћај, туризам, хотелијерство, итд).
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Број часова активне наставе
Предавања: 3
Вежбе: 2
Методе извођења наставе: дијалошка; интерактивни метод; анализа случајева из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
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писмени испит
усмени испт
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поена
15
15

