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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Смјер: Пословна информатика 

(обавезан); Спољна трговина, порези и 

царине (изборни предмет); Финансије, 

банкарство и осигурање (изборни 

предмет) 

      

Назив предмета 
 

УПРАВЉАЧКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

Катедра којој 

предмет припада 

Катедра за пословну информатику, Факултет пословне економије 

Бијељина 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-2-024-6 

PE-03-2-043-6 

PE-03-1-059-6 

Обавезни 5 4+2 7 

Наставник Проф. др Бранко Крсмановић 

Сарадник Борислав Дракул, мастер 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је упознавање студената са утицајем информационе технологије на стратешку 

предност организације, продуктивност, квалитет, услуге потрошачу, комуникацију и сарадњу, 

омогућавајући реорганизацију пословног процеса. 

Исходи учења : 

По завршетку курса, студенти ће познавати врсте, функције и компоненте информационих система, 

системе подршке у управљању и одлучивању, као и начине имплементације и ревизије ИС.   И та 

знања ће моћи да користи за потребе других предмета у оквиру студијског програма. 

Садржај предмета: 

1. Управљачки информациони системи  (УИС) – уводни дио, врсте и функције  

2. УИС у глобалном окружењу – ефекти и трендови  нове економије 

3. Компоненте управљачких информациионих система 

4. УИС засновани на WEB-u 

5. Трансакциона обрада и функционални информациони системи (ИС рачуноводства, финансија и 

маркетинга, CRM, HRM)  

6. Системи подршке управљању и одлучивању 

7. Економија информационе технологије 

8. Изградња, управљање и безбедност  информационих ресурса 

9. Интегрални пословни софтвер у УИС – Enterprise resource planning (ERP) 

10. Анализа трошкова увођења ERP система 

11. Имплементација ERP система 

12. Ревизија УИС-а 

13. Модел ризика као ревизорски приступ 

14. Програми ревизије УИС-а 
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15. Студија случаја : УИС предузећа 

Методе наставе и савладавање градива: 

За сваку наставну јединицу припремљене су адекватне презентације, а за одређене наставне јединице 

и директно повезивање са интернетом. Предвиђено је активно учешће студената у виду презентација 

које појединачно или тимски припремају као допуну одређене теме. На крају сваке теме предвиђена 

је дискусија.  

Вјежбе се одвијају у компјутерској лабораторији, у више група, уз поштовање принципа један 

студент-један рачунар. Уз поступно упознавање студената са савременим алатима за израду 

пословних апликација.  

Литература: 

Раде Станкић, Др Бранко Крсмановић, (2009), Управљачки информациони системи, Факултет 

спољне трговине, Бијељина. 

Др Раде Станкић, Др Бранко Крсмановић, (2005), Пословна информатика, са практикумом, Факултет 

спољне трговине, Бијељина. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из сваке од наведених активности. 

Похађање наставе  Домаћи задаци  Завршни испит 50 

Активност на настави 5 Семинарски 5 Колоквијуми 40 

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Бранко Крсмановић 

Датум овјере: 25.12.2015. 

 


