
49. Пословни web дизајн 
Студијски програм : ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: ПОСЛОВНИ WEB ДИЗАЈН  
Наставник: Бродић Т, Дарко 
Статус предмета: изборни (модул Информационе технологије) 
Број ЕСПБ: 6  
Услов:  Знања из области Информатике 1 и Информатике 2 и Пословне информатике 
Циљ предмета: Циљ предмета је познавање студената за самосталну израду web сајта, његовом 
постављању и одржавању. 

Исход предмета: Студенти  се оспособљавају за самосталну израду комерцијалних web сајтова, обраду 
слика и њихово постављање на сајт као и за употребу MS Office програмских алата. Стичу знања и 
вештине на основу којих постају компетентни  за израду потпуно заокружене пословне апликације.  
Садржај предмета 
 
Правила и концепти web дизајна. Планирање web сајта. Навигација web сајта.Структура web сајта, 
HTML и HHTML и CSS (Cascade Style Sheet), JavaScript програмирање, Интеграција JavaScript и HTML 
кода, Израда презентација коришћењем web  алата  Dreamweaver, Тестирање презентације, Промоција 
сајта, Пријављивање сајта на претраживаче, Одржавање презентације.   
 
 Методе извођења наставе 
Теоријска настава се изводи аудиторно  уз адекватну презентацију и  уз адекватан  on line прикључак на 
интернету. Вежбе аудиторног типа изводе се разрадом конкретни примера као и радом у рачунарској 
лабораторији. Предвиђено је да сваки студент у оквиру израде семинарског рада уради  web сајт за 
изабрану компанију.    
Литература 
Препоручена: 

1. Станкић, Р., Пословна информатика, Економски факултет, Београд, 2012. 
Помоћна литература: 
 
Број часова  активне наставе: 4 Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Теоријска настава и студије случајева кроз практичне радионице 
 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава -  вежбе 10 усмени испит 20 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 20   
Начини провере знања могу бити различити, у табели су наведене само неке опције: (писмени испити, 
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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