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Janaćković T., Milovanović S., Milovanović G. ,,The Transformation of Business Models 

and Markets in the Era of Internet and Electronic Business”, Facta Universitatis Series: 

Economics and Organization Vol. 13, No 1, 2016, pp. 59 – 72, Online ISSN 2406-050X. 

 

M51 

У раду је фокус на трансформацији пословног модела предузећа, која настаје као последица примене информационих 

технологија и преласка са традиционалног на електронско пословање. Све већи број предузећа данас, схвата да 

трансформација њихових пословних модела и процеса није више опција, већ нужност, како би опстала и остала 

конкурентна на тржиштима која све више постају електронска и чије се функционисање све више заснива на 

интернету. Предмет истраживања је трансформација пословног модела и коришћење потенцијала електронског 

тржишта, као и модели електронских тржишта. Иако је процес трансформације са традиционалног на 

електронско пословање неизбежан, он се сматра ризичним и непредвидивим, и од посебног је значаја да се испита 

управљање главним аспектима промена до којих долази у предузећу. Циљ рада је анализа промена у предузећу који се 

односе на пословне моделе, фактора промене пословног модела са нагласком на технологију, потенцијала 

електронских тржишта и онлајн пословних модела за електронску трговину. Кључна питања на која истраживање 

тражи одговор су циљеви, задаци и сврха промена, како имплементирати промене, и у којим сегментима долази до 

промене. У раду се указује и на управљачке проблеме и изазове са којима се сусрећу предузећа услед преласка на 

електронско пословање, а посебно на управљачке проблеме везане за промене. 
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Milovanović G., Milovanović S., Spasić T. ,,The Role of Contemporary Web Technologies in 

Supply Chain Management”, Ekonomika, Društvo ekonomista ,,Ekonomika’’, Niš, Vol. 62, 

january-march 2016, № 1, pp. 43-58, Online ISSN 0350-137X.  
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Променљиве тржишне околности и глобализација утицали су на интегрисање електронског пословања (е-пословање) 

и управљања ланцима снабдевања као и на настанак виртуелних ланаца снабдевања. Е-пословање обухвата све 

облике пословних трансакција или размене информација које се изводе коришћењем информационих и 

комуникационих технологија између предузећа, предузећа и његових купаца или између предузећа и јавне 

администрације. Ланац снабдевања се ставља у контекст јединственог пословног процеса, робног и информационог 

тока који га прати дуж целог канала дистрибуције, а свака појединачна компанија је само једна карика у ланцу 

снабдевања у коме више не постоје границе између компанија. У времену економских изазова, смањење трошкова 

кроз рационализацију пословања и аутоматизацију процеса, повећање продуктивности и квалитета производа и 

услуга, услови су опстанка компанија на тржишту. У том контексту се разматра улога информационих и 

комуникационих технологија, а пре свега савремених веб технологија, као што су екстранет и Wеб 2.0, у управљању 

ланцима снабдевања. 
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Спасић Т., Георгијевски М. ,,Примена савремених информационих технологија у 

функцији развоја пољопривреде”, 18. Међународни научни скуп ,,Регионални развој и 

демографски токови земаља југоисточне Европе”, Зборник радова, Ниш, 2013, стр. 759-

771, ИСБН 978-86-6139-067-8. 

M45 
Данашње друштво се не може замислити без информационо-комуникационих технологија које имају фуnдаменталан 

утицај на наше доба. Због тога се данас оно означава као информационо друштво. Информационо-комуникационе 

технологије су неопходне за свакодневно функционисање како појединаца, тако и предузећа. Њихова употреба 

значајна је приликом планирања, производње, комуникације, доношења важних одлука. Данас су захтеви корисника 

постали толико сложени, да се на тржишту свакодневно појављују више различитих решења која ће задовољити 

њихове потребе. Задатак информационо-комуникационих технологија у пословању је да унапреди све функције које 

има пословање. У раду је реч о значају примене информационо-комуникационих технологија, њиховој примени у ЕУ и 

Србији, као и о трендовима примене савремених информационих технологија у области пољопривреде. 
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Georgijevski M., Spasić T. ,,The importance of contemporary information technologies for 

financial reporting in context of global economic crisis”, International Scientific Conference-

The Global Economic Crisis and the Future of European Integration, Niš, 2013, pp. 453-463, 

ISBN 978-86-6139-085-2. 

M33 
Савремено пословно окружење карактеришу брзе промене. Предузећа послују у условима глобализације, 

сегментираних тржишта, јаке конкуренције и драстичних промена у области информационих технологија.  

Потребе интерних и екстерних стејкхолдера за тачним, ажурним, потпуним и брзо доступним информацијама су 

све израженије. У условима економске кризе, када је утицај фактора из окружења тешко предвидети, информације 

које продукује рачуноводствени систем су све значајније. У раду се разматра важност примене савремених 

информационих технологија финансијског извештавања, њихове предности и недостаци, као и потреба за 

прихватањем интернационалних стандарда за електронску размену финансијских и рачуноводствених информација. 
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Ранђеловић Д., Спасић Т. ,,Утицај информационе технологије на процес интерне 

ревизије у савременим условима пословања предузећа”, X Симпозијум ,,Савремене 

технологије и привредни развој”, Зборник радова, Технолошки факултет, Лесковац, 

2013, стр.294-302, ИСБН 978-86-82367-99-4. 
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Интерна ревизија је процес испитивања система интерних контрола предузећа, ради оцене економичности, 

ефективности и ефикасности његовог пословања, које би требало да буде усклађено са законима и осталим 



позитивним прописима. Интерном ревизијом као накнадним надзором над пословним процесима корективно се делује 

на уочене недостатке који могу да доведу до одступања остварених у односу на жељене пословне резултате. 

Развој информационих технологија и примена истих у свим сегментима пословања, утиче и на подручје ревизије. 

Традиционалне методе ревизије замењују савремене методе и технике засноване на примени рачунара. 

Информационе технологије чине основу успешног управљања у савременим условима пословања. Како интерна 

ревизија представља потпору менаџменту предузећа у пословном одлучивању и реализацији донетих одлука, иста 

мора бити подржана одговарајућим информационим техникама и алатима. Ефикасност интерне ревизије, у великој 

мери, зависиће од имплементираних информационих технологија, али и од способности запослених да исте примене у 

циљу континуираног праћења пословних процеса предузећа. 
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Spasić T., Janjić Lj., Gligorijević N. ,,Financial accounting information system and new 

information technologies for the purpose of quality financial reporting’’, Academic Journal 

Management and Education, ,,Prof. Dr. Assen Zlatarov” University – Burgas, Bulgaria, 2013,  

Vol. IX (1), pp. 29-36, ISSN 13126121. 
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Рачуноводствени информациони системи су се у прошлости фокусирали на евидентирању, сумирању и потврђивању 

података,, пре свега у циљу припреме биланса стања, биланса успеха, и извештаја о новчаним токовима. Данас, у 

савременом пословном окружењу, потребе интерног и екстерног извештавања постају критичне. Данашња 

економија у реалном времену, захтева систем који може интегрисати различите трансакције које се јављају у 

географски одвојеним ентитетима. Иновације информационих технологија обезбедиле су средства за праћење свих 

трансакција које се јављају у предузећу. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) представља интернет 

стандард специјално дизајниран за пословно и финансијско извештавање и размену информација. Циљ XBRL-а је да 

поједностави објављивање, размену и обраду финансијских и пословних информација. Овај рад разматра значај и 

карактеристике информационих система финансијског рачуноводства, система финансијског извештавања, 

поузданост рачуноводственог софтвера, као и предности имплементације XBRL технологије за финансијско 

извештавање.  
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Spasić T., Janjić Lj., Gligorijević N. ,,Financial reporting on the Internet”, Academic Journal 

Management and Education, ,,Prof. Dr. Assen Zlatarov University’’ – Burgas, Bulgaria, 2013, 

Vol. IX (1), pp. 37-45, ISSN 13126121. 
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Интернет је допринео значајном увећању количине информација доступних у дигиталном формату. Размена 

информација путем интернета је побољшала глобалну економију и створила нове могућности за предузећа. 

Традиционално финансијско извештавање које је подразумевало годишњи извештај у штампаној форми, развија се 

почетком двадесет првог века у савремено интернет финансијско извештавање са циљем да задовољи потребе 

различитих корисника. Компаније широм света све више користе модерне информационе технологије за финансијско 

извештавање у циљу побољшања ефикасности и ефективности њиховог пословања, и како би обезбедиле размену 

финансијских информација са бројним екстерним корисницима. Овај рад разматра предности финансијског 

извештавања на интернету, примену савремених информационих технологија за финансијско извештавање, њихове 

предности и недостатке и будуће трендове у области финансијског извештавања на интернету. 
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Mihailović I., Spasić T., Ranđelović D. ,,Upotreba računara u pripremi i prezentaciji 

finansijskih izveštaja u savremenom poslovanju”, 3. Mednarodna poslovna konferenca, Kako 

uspeti do leta 2020? Poslovni in družbeni izzivi sodobnega sveta, Celje, 2014, str. 243-247, 
ISBN 978-961-6542-32-6. 
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Припрема финансијских извештаја и осталих рачуноводствених извештаја и исказа, изискује постојање 

одговарајућег рачуноводственог информационог система предузећа. Овај систем чине кадрови, поступци, уређаји и 

записи, неопходни за припрему и презентацију рачуноводствених информација. Један од кључних фактора 

квалитета рачуноводствених информација, јесте и одговарајућа рачунарска подршка. Примена рачунара омогућава 

евиденцију, обраду и похрањивање рачуноводствених информација, чиме позитивно утиче на њихов квалитет. У 

овом раду се указује на примену рачунара у књиговодственој евиденцији пословних трансакција, припреми и 

презентацији рачуноводствених извештаја и сагледавају предности рачунарског рачуноводственог информационог 

система. 

 

9 

Ranđelović D., Đukić T., Spasić T. ,,Primena XBRL standarda u finansijskom izveštavanju”, 

3. Mednarodna poslovna konferenca, Kako uspeti do leta 2020? Poslovni in družbeni izzivi 

sodobnega sveta, Celje, 2014, str. 254-258, ISBN 978-961-6542-32-6. 
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Савремено пословно окружење карактеришу брзе промене посебно у области информационих технологија. Појава 

интернета и нових информационих технологија изазвала је значајне промене у начину финансијског извештавања и 

презентовања финансијских и рачуноводствених информација заинтересованим корисницима. Застарелост 

традиционалних рачуноводствених комуникација може озбиљно угрозити релевантност рачуноводствених 

информација тако да је неопходно да се процес финансијског извештавања прилагођава сталном технолошком 

напретку. Данас све већи број предузећа објављује финансијске извештаје на интернету у циљу побољшања 

ефикасности и ефективности пословања и обезбеђења правовремених информација великом броју корисника. 

Најновији технолошки напредак донео је идеју о проширивом језику као стандарду за пословно и финансијско 

извештавање у свету. У раду се истиче значај примене  XBRL технологије у циљу унапређења процеса финансијског 

извештавања. 
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Ranisavljević P., Spasić T., Mladenović-Ranisavljević I.  ,,Management information system 

and decision making process in enterprise”, EMIT: Economics Management Information 

Technology,  Građanska čitaonica Evropa, Bor, 2012, Vol. 1, No. 3, pp. 184-188, ISSN 2217-

9011.    

 

 

 

 



Менаџмент информациони систем (МИС) се у основи бави процесом прикупљања, обраде, чувања и преношења 

релевантних информација како би се подржале операције управљања у организацији. Успех одлучивања, које 

представља центар административног процеса, у великој мери зависи делом од расположивих информација, а делом 

од функција које представљају компоненте процеса. Овај рад указује на концепт, карактеристике, врсте МИС-а, 

МИС модел, а нарочито истиче утицај и улогу МИС-а у процесу доношења одлука. 
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Spasić Т., Janaćković М.: ,,Modern Information Technologies in Tourism”, Osma 

Međunarodna naučna konferencija „Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja”, 

SED, Užice, 2015, str. 7-11 – 7-16, ISBN 978-86-83573-61-5. 

 

М33 

Туризам је сада водећа светска индустрија, која обухвата многе области људског функционисања, укључујући 

економију, културу, екологију, а у последње време све више и информационе технологије. Улога информационих 

технологија у сектору туризма се састоји у томе да се купцима туристичких потреба обезбеде бројне, корисне и 

доступне информације о бројним елементима туристичке понуде. Информационе технологије унапређују процес 

повезивања туристичке понуде и туристичке тражње на тржишту, што даје потпуно нову димензију 

дистрибуцији туристичких аранжмана. Циљ рада је указивање на значај примене информационих технологија у 

туризму, који се огледа у ефикаснијем пословању, успешном и бржем протоку информација, контроли трошкова, а 

самим тим и квалитету услуга испоруке.  

 

12 

Спасић Т., Крстић М.: ,,Рачуноводствено-финансијски информациони систем у 

дигиталном предузећу”, Зборник радова Високе пословне школе струковних студија у 

Лесковцу, 2015, ИСБН 978-86-84331-52-8. 

M63 

Дигитално предузеће је последица интензивне примене информационих технологија (ИТ) од средине 90-тих година XX 

века као и значајних организационих промена. За разлику од традиционалног предузећа, дигитално предузеће се у 

потпуности ослања на ИТ у организовању и управљању пословањем. Пословна стратегија, правила и процедуре 

дигиталног предузећа су значајно повезане са компонентама информационог система тј. софтвером, хардвером, 

базом података и телекомуникацијама. Због важности рачуноводствено-финансијске функције у сваком предузећу, 

циљ рада је да укаже на основне карактеристике и значај рачуноводствено-финансијског информационог система у 

пословању дигиталног предузећа као и на утицаје ИТ на рачуноводствену функцију и рачуноводствени информациони 

систем предузећа. 

 

 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОДБРАНУ  ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Кандидат испуњава услове за оцену и одбрану докторске дисертације који су предвиђени Законом о високом 

образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета. 
ДА НЕ 

Кандидат Тања Јанаћковић испуњава све услове за оцену и одбрану докторске дисертације који су предвиђени 

Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу и Статутом Економског факултета у Нишу. У складу са 

Стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета у поступку организовања и завршетка докторских академских 

студија и израде и одбране завршног рада – докторске дисертације Економског факултета у Нишу, кандидат је извршио све 

предиспитне и испитне обавезе на докторским академским студијама, презентовао резултате истраживања у вези са пријавом 

теме докторске дисертације на два докторантска колоквијума и пријавио тему докторске дисертације (Одлука НСВ број 8/18-

01-007/14-021, 04.12.2014. год.). Кандидат испуњава и услове дефинисане Правилником о поступку припреме и условима за 

одбрану докторске дисертације Универзитета у Нишу.  

Кандидат поседује више од једног научног рада објављеног у домаћем часопису са листе министарства надлежног за 

науку, као и доказ да је првопотписани аутор научног рада објављеног у часопису који издаје Универзитет у Нишу или 

факултет Универзитета у Нишу. 

ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Кратак опис појединих делова дисертације (до 500 речи) 

Садржај докторске дисертације, поред увода, закључка и литературе, чини пет логички повезаних целина. 

Прва четири поглавља су у основи теоријско-концептуалне природе, док су резултати спроведеног емпиријског 

истраживања приказани у петом поглављу дисертације.  

У првом делу докторске дисертације под називом Рачуноводствени информациони систем, указано је на 

значај, карактеристике и еволуцију рачуноводственог информационог система. Истражени су утицаји развоја 

информационих технологија на рачуноводствени информациони систем и рачуноводствене апликације, као и 

пословни информациони систем ERP који је основа за интегрисање рачуноводственог информационог система.  

Указано је и на основне подсистеме рачуноводственог информационог система, и то подсистем за обраду 

трансакција и евидентирање свакодневних пословних операција, подсистем главне књиге и финансијског 

извештавања, као и подсистем за извештавање менаџмента. 

У другом делу дисертације под називом Развој информационог система за финансијско извештавање  

анализиран је развој информационог система главне књиге и финансијског извештавања, као и међусобна 

повезаност ових рачуноводствених информационих подсистема у предузећу. Систем главне књиге је извор 

података за систем финансијског извештавања, али се из система за финансијско извештавање такође шаљу 

повратне информације у систем главне књиге. Указано је и на неопходност контроле система за финансијско 

извештавање, с обзиром на потенцијалне ризике који уколико се не контролишу, могу проузроковати нетачне 

информације у финансијским и осталим извештајима, што може довести у заблуду кориснике информација. 

У трећем делу дисертације под називом Финансијско извештавање на интернету указано је на 

предности и карактеристике, али и проблеме примене Интернета у процесу финансијског извештавања, у односу 

на традиционалне методе финансијског извештавања. Применом веба, мења се природа финансијског 



извештавања, тј. оквири, границе и његова улога у друштву, а тиме се намећу бројни изазови предузећима, 

ревизорима, регулаторним организацијама и онима који постављају стандарде у делокругу извештавања. У том 

смислу указано је и на значај регулативе, као и на законско окружење за презентовање информација на интернету.  

У четвртом делу дисертације под називом Примена савремених информационих технологија у 

финансијском извештавању  сагледане су информационе технологије и формати финансијског извештавања на 

Интернету и њихова примена (MS Office и Adobe Acrobat апликације, HTML формат, мултимедијалне 

технологије, XML и XBRL). Истражен  је утицај XBRL технологије на реинжењеринг процеса финансијског 

извештавања, предности и проблеми примене ове технологије у финансијском извештавању, као и ревизија и 

контролне апликације технологије. Анализиране су и перцепције корисника о финансијском извештавању на 

Интернету и утицај хиперлинкова и ирелевантних информација на процене корисника финансијских извештаја. 

Поред тога, анализирана су светска искуства у примени Интернета за потребе финансијског извештавања. 

У петом делу докторске дисертације Софтверска подршка финансијском извештавању на интернету у 

пракси, анализирана су најсавременија софтверска решења за подршку веб финансијском извештавању која се 

користе у пракси предузећа у Републици Србији. Дат је приказ општих карактеристика, основних 

функционалности и модула софтвера. Кроз практичне примере сагледан је начин функционисања софтвера и 

процес креирања и приказа финансијских извештаја. Поред тога, на основу компаративне анализе наших и 

најбољих страних софтверских пакета, оцењен је ниво квалитета и функционалности софтвера примењених у 

пракси наших предузећа, у односу на потребе савременог пословања и менаџмента. 

ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Ниво остваривања постављених циљева из пријаве докторске дисертације (до 200 речи) 

Основни циљ докторске дисертације је анализа развоја информационог система за финансијско 

извештавање базираног на веб технологији и утицаја савремених информационих технологија на унапређење 

процеса финансијског извештавања предузећа. 

Као специфични циљеви докторске дисертације истакнути су следећи: 1) истраживање утицаја развоја 

информационих технологија на рачуноводствени информациони систем и рачуноводствене апликације; 2) 

сагледавање карактеристика информационог система главне књиге и информационог система за финансијско 

извештавање; 3) анализа предности и проблема  примене интернета у финансијском извештавању; 4) указивање на 

значај примене савремених информационих технологија и формата у финансијском извештавању, 5) анализа 

степена примене  финансијског извештавања на интернету у свету, 6) испитивање утицаја примене веб заснованог 

информационог система за финансијско извештавање на квалитет финансијског извештавања, 7) указивање на 

правце развоја онлајн финансијског извештавања у свету и Републици Србији. 

Дисертацијом су у потпуности постављене теоријске основе за развој информационог система за 

финансијско извештавање базираног на веб технологији у складу са циљем истраживања. Истраживањем 

софтвера за подршку веб финансијском извештавању који се користе у пракси предузећа у Републици Србији, и 

упоредном анализом са најбољим светским решењима, креиране су препоруке и смернице приликом 

имплементације и успешне примене веб базираног ИС за финансијско извештавање у предузећу, чиме су 

постављени циљеви у дисертацији у потпуности остварени.  

Вредновање значаја и научног доприноса резултата дисертације (до 200 речи) 

Допринос докторске дисертације се огледа у јачању свести о значају примене савремених информационих 

технологија у финансијском извештавању и веб базираних рачуноводствених софтверских решења, како би се 

унапредио квалитет процеса финансијског извештавања, али и свих осталих сегмената пословања у предузећу. 

Значај дисертације се огледа у подстицању примене веб технологија у финансијском извештавању у пракси 

предузећа на подручју Републике Србије, као и креирању иновативних рачуноводствених софтверских решења. 

Докторска дисертација доприноси потпуном сагледавању значаја примене савремених информационих 

технологија и формата, у циљу унапређења процеса финансијског извештавања, уз указивање на концепт 

континуираног финансијског извештавања као базе за финансијско извештавање у савременим условима 

пословања. Креиране су одређене препоруке приликом имплементације информационог система за финансијско 

извештавање базираног на веб технологији, при чему су резултати истраживања у функцији усмеравања и 

подстицања предузећа да примењују овај вид извештавања. 

Посебан научни допринос докторске дисертације се огледа у дефинисању праваца и могућности даљег 

унапређења квалитета процеса финансијског извештавања применом савремених веб технологија и пружању 

смерница у практичној примени софтверских алата за веб финансијско извештавање.  

Оцена самосталности научног рада кандидата (до 100 речи) 

Кандидат је уз уважавање стручних сугестија ментора, и чланова Комисије, у свим фазама припреме и 

израде докторске дисертације показао висок степен самосталности научног рада. Пажљивом анализом 

расположиве литературе из области информационих система и рачуноводства (развој информационог система за 

финансијско извештавање, веб финансијско извештавање, информационе технологије и формати финансијског 

извештавања на интернету...), кандидат је самостално дефинисао основни и специфичне циљеве дисертације и 

извршио адекватну селекцију репрезентативних референци, које је употребио као основу спровођења емпиријског 

истраживања. Кандидат је, самостално извршио детаљну анализу развоја информационог система за финансијско 

извештавање базираног на веб технологији. Исто тако, кандидат је детаљном анализом карактеристика и 

функционалности савремених софтвера за подршку веб финансијском извештавању у пракси предузећа у 

Републици Србији и њиховом компарацијом са најбољим светским рачуноводственим софтверским решењима, 



позитивно сагледао њихов ниво квалитета и функционалности у односу на потребе савременог пословања и 

менаџмента. 

ЗАКЉУЧАК (до 100 речи) 

Комисија констатује да су резултати истраживања, научни допринос и самосталност научног рада 

кандидата задовољавајући и потпуно сагласни са одредбама Закона, Статута Универзитета и Статута Економског 

факултета у Нишу, у којима су прецизно дефинисани услови за позитивну оцену докторске дисертације. Сходно 

томе, Комисија позитивно оцењује докторску дисертацију кандидата Тање Јанаћковић под називом „Развој 

информационог система за финансијско извештавање базираног на веб технологији“ и предлаже Наставно-

научном већу Економског факултета у Нишу да прихвати Извештај о оцени докторске дисертације и одобри њену 

јавну одбрану. 
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