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Мастер организационих наука из 
области електронског пословања 

Катедра за електронско пословање 

Факултета организационих наука 

Јове Илића 154 

11000 Београд 

Тел: +381 11 3950 895 

Веб: http://www.elab.rs/master-studije/ 

И-мејл: elab-office@elab.rs  

Студије на даљину 

 

Поред наставе у учионици, студентима је 
отворена могућност да бирају место и време 
слушања предавања. Видео запису појединих 
предавања у електронској форми могуће је 
приступити на званичном порталу за 

електронско учење.  

 

Веб: http://www.elab.rs/moodle/ 

 

 

Конкурсни рокови  

Пријава на конкурс за упис на Мастер академске студије се 
састоји из два корака.  

 Пријављивање на конкурс путем сајта  
http://master.fon.bg.ac.rs/   

 Предаја документа у мастер Службу у просторији 216 на 
ФОН-у 

Документа потребна за конкурисање 

 Фотокопија дипломе (или уверења о дипломирању), 

 Фотокопија уверења о положеним испитима  
(или додатка дипломи), 

 Доказ о надокнади трошкова спровођења конкурса. 

Кандидати подносе на увид оригинална документа. 

Полагање квалификационог теста 

Пријемни испит за студијску групу Електронско пословање 
одржава се током октобра сваке школске године. Литературу за 
припрему квалификационог теста за студијску групу 
Електронско пословање можете преузети са сајта мастер 
службе http://master.fon.bg.ac.rs/ 

Информације 

Oбавештења о условима уписа и студирања могу се добити: 

 на телефон 011/3950-895 или 011/3950-892,  

 путем и-мејла elab-office@elab.rs и master@fon.bg.ac.rs,  

 на Интернет адресама http://www.elab.rs/master-studije/ и   
http://master.fon.bg.ac.rs/ 

Катедра за 

електронско 
пословање 

Мастер студије  
 

Електронско пословање 

Циљ студијског програма 

Циљ извођења програма мастер студија је 
оспособљавање студената за професионално бављење 
пословима у менаџменту и примени информационо 
комуникационих технологија у електронском пословању.  



Обавезни предмет 

Интернет технологије и системи 

Проф.др Б.Раденковић, Проф.др М.Деспотовић-Зракић,  
Доц.др Д.Бараћ,  Доц.др С.Крчо 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  - ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА  

СТУДИЈСКА ГРУПА - Технологије електронског пословања 

СТУДИЈСКА ГРУПА - Eлектронско пословање 

 

Мастер организационих наука из  
области електронског пословања 

Изборни предмети 

Технологије мобилног пословања 

Проф.др Б.Раденковић, Доц.др Д.Бараћ, Доц.др С.Крчо 

Конкурентно и дистрибуирано програмирање  

Проф.др Б.Раденковић 

Изабрана поглавља из Интернета интелигентних 
уређаја  

Доц.др  С.Крчо, Доц.др Д.Бараћ, Доц.др А.Лабус 

Cloud инфраструктура и сервиси  

Проф.др Б.Раденковић, Проф.др М.Деспотовић-Зракић, 
Доц.др С.Крчо 

Рачунарска симулација и виртуелна реалност  

Проф.др Б.Раденковић, Проф.др М.Деспотовић-Зракић,  
Проф.др  А.Марковић, Доц.др А.Лабус 

Интернет маркетинг и друштвени медији 

Доц.др З.Богдановић, Доц.др Д.Бараћ, Доц.др А.Лабус,  
Проф.др Д.Вукмировић, Проф.др Р.Јаничић 

Методе заштите у електронском пословању 

Проф.др Д.Симић 

Тестирање и квалитет софтвера 

Доц.др С.Лазаревић 

УСЛОВ 

 

На студијски програм мастер академских студија, могу 
конкурисати сви кандидати који су претходно остварили обим 
основних додидипломских студија од 240 ЕСПБ бодова.  

ТОК СТУДИЈА 

 

Кандидат треба током првог и другог семестра да положи пет 
испита (1 обавезни и 4 из листе изборних предмета). Сваки 
испит носи 6 ЕСПБ бодова.  

Након полагања испита, кандидат треба у другом  семестру да 
пријави, уради и одбрани: 

 Приступни рад који носи 8 ЕСПБ бодова.  

 Стручну праксу који носи 4 ЕСПБ бодова. 

 Мастер рад који носи 18 ЕСПБ бодова. 

По завршетку мастер студија кандидати могу да наставе: 

 Специјалистиче академске студије студијски програм 
Организационе науке, студијска група Електронско 
пословање 

 Докторске студије студијски програм  Информациони 
систем и менаџмент, студијска група Електронско 
пословање 

Ко учи, знаће! 

Руководилац студијског програма  

Проф. др Маријана Деспотовић-Зракић 

Тел: +381 11 3950 895 

И-мејл:  maja@elab.rs  

Веб: www.elab.rs/master-studije/  

Служба за мастер студије  

Факултета организационих наука 

Тел: +381 11 3950 892 

И-мејл:  master@fon.bg.ac.rs  

Веб: http://master.fon.rs/ 

Обавезни предмет студијског програма 

Изабрана поглавља из електронског пословања 

Проф.др М.Деспотовић-Зракић, Проф.др Д.Вукмировић, 
Доц.др З.Богдановић, Доц.др Д.Бараћ, Доц.др А.Лабус 

Обавезни предмет 

Интернет маркетинг и друштвени медији  

Доц.др З.Богдановић, Доц.др Д.Бараћ, Доц.др А.Лабус, 
Проф.др Д.Вукмировић, Проф.др Р.Јаничић 

EЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА 

Изборни предмети 

Електронско банкарство  
Доц.др Д.Бараћ,  Доц.др  В.Васковић, Доц.др А.Лабус 

Електронско пословање у јавној управи  

Доц.др З.Богдановић, Доц.др  В.Васковић,  
Доц.др А.Лабус 

Управљање ризиком у електронском пословању  

Проф.др М.Деспотовић-Зракић, Доц.др З.Богдановић, 
Доц.др Д.Бараћ, Доц.др Д.Макајић-Николић 

Менаџмент електронског пословања  
Проф.др А.Марковић 

Управљање документима  

Доц.др С.Лазаревић 

Интернет економија 

Доц.др В.Милићевић 
Управљање ланцима снабдевања 2 

Проф.др Д.Васиљевић, Проф.др М.Вујошевић 

Електронско образовање 

Проф.др Г.Милосављевић 


