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Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима
електронске управе, као и са архитектуром е-управе, применoм савремених технолошких решења и
алата у имплементацији е-управе, најзначајнијим пословним моделима е-управе и њиховим
карактеристикама, правним и безбедносним аспектима и преспективама даљег развоја е-управе.
Исход предмета
Знање и разумевање основних концепата, технологија и модела електронске управе. Такође, студенти
су практично оспособљени за употребу најважнијих система и сервиса електронске управе.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Информационо комуникационе технологије и информационо друштво. Концепти и принципи е-управе.
Предности и баријере бржем развоју е-управе. Правни оквир и стратегија развоја е-управе. Технолошка
инфраструктура и архитектура система е-управе. Пословни модели е-управе: G2B, G2C, G2G, итд.
Сервиси е-управе. Национални портали. Е-јавне набавке. Пет фаза развоја е-управе. Управљање
развојем и имплементацијом е-управе. Метрика и индикатори развијености е-управе. Дигитални
идентитет. Е-документ, дигитални сертификат, е-потпис. Аспекти сигурности и приватности. Системи
заштите и идентификације. Доступност и дигитална подела. Е-демократија. Е-грађанин. М-управа.
Друштвене мреже у е-управи. Трендови у развоју е-управе.
Практична настава:
Анализа савремених модела е-управе. Студије случаја – примери е-управе у свету и нашој земљи.
Стандарди за израду веб презентација органа управе. Практичан рад на рачунарима на системима и
апликацијама за е-управу. Употреба националног портала и најважнијих сервиса е-управе у Србији.
Примери дигиталног потписа и дигиталног сертификата.
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Остали
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад: часови:
30
30
60
Методе извођења наставе
Предавања, анализе случаја, дискусија, практичне самосталне вежбе и задаци на рачунару
Оцена знања (максимални број поена 100)
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/
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