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РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 

Шифра Назив предмета Избор. Кредита

Укупно   
часова 

П 

Укупно   
часова 

B 

Укупно    
часова 
ДОН 

100107 Математика 1 OБ 6 2 3 0 
101007 Електротехника ОБ 6 2 3 0 
130107 Архитектура и организација рачунара 1      6 2 3 0 
150107 Дигиталне мултимедије 1   6 2 3 0 
101507 Енглески језик      6 2 3 0 
101207 Физика   6 2 3 0 
100207 Математика 2      6 2 3 0 
100507 Дискретна математика   6 2 3 0 
130111 Алгоритми и структуре података   6 2 3 0 
130207 Архитектура и организација рачунара 2   6 2 3 0 
130307 Основи програмирања    6 2 3 0 
110107 Електроника   6 2 3 0 
100607 Вероватноћа и статистика   6 2 3 0 
130211 Комуникациони системи   6 2 2 1 
130507 Микрорачунари      6 2 2 1 
130607 Програмски језици   6 2 2 1 
130907 Интеракција човек - рачунар   6 2 2 1 
150407 Базе података   6 2 2 1 
111907 Дигитална  електроника   6 2 2 1 
151107 Оперативни системи 1   6 2 2 1 
130707 Рачунарске мреже   6 2 2 1 
130807 Објектно програмирање 1   6 2 2 1 
130407 Дигитална обрада сигнала   6 2 2 1 
130311 Програмирање веб апликација   6 2 1 2 
131007 Интернет протоколи и технологије   6 3 0 2 
130411 Напредне архитектуре рачунара   6 3 0 2 
131207 Софтверско инжењерство   6 3 0 2 
130511 Заштита података   6 3 0 2 
131107 Објектно програмирање 2   6 3 0 2 
131307 Сигурност у рачунарским мрежама   6 3 0 2 
111807 Програмабилна логичка кола   6 3 0 2 
172107 Управљање пројектима и инвестицијама   6 2 3 0 
150607 Микропроцесорски софтвер   6 3 0 2 
130611 Стандардни кориснички интерфејси    6 3 0 2 
101607 Стручна пракса   4       

ЗР Завршни рад   8       
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне  
Назив предмета: Математика 1  
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Зоран М. Мишковић 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 6  
Услов: Нема. 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је савладавање особина реалних функција,  диференцијалног и интегралног рачуна и њихове 
примене.  
Исход предмета: 
Студенти ће бити оспособљени да решавају сложеније математичке задатке и моћи да их примене у 
електротехничкој струци.  
Садржај предмета  
Теоријска настава: 

1. Реални и комплексни бројеви и операције са њима.  
2. Бројни низ : појам, основне особине и гранична вредност .  
3. Функције: појам, основне особине, гранична вредност, асимптоте и непрекидност.  
4. Извод функције и геометријско тумачење. 
5. Диференцијал функције и геометријско тумачење.  
6. Оновне теореме диференцијалног рачуна.  
7. Испитивање особина функције и цртање графика.  
8. Тејлорова и Макоренова формула.  
9. Неодређени интеграл. 
10. Одређени интеграл. 
11. Примене интеграла. 
12. Функције више промнњивих, парцијални изводи. 
13. Екстремуми функција више променљивих. 
14. Бета и гама функција. 

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања и одвија се кроз вежбе у рачунарској лабораторији, коришћењем 
програмских пакета Octave и Maxima. 
Литература: 

1. А. Савић, И. Ковачевић,З. Мишковић, Mатематика за инжењере, Висока школа електротехнике и 
рачунарства, Београд, 2008. 

2. А. Савић, З.Мишковић, A.Зековић, Математика 1- уџбеник, Висока школа електротехнике и 
рачунарства, Београд, 2010. 

3. А.Савић, И.Ковачевић, З. Мишковић, Математика збирка решених задатака и тестова са пријемних 
испита, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2010. 

4. А. Савић, A.Зековић, Математика 1- приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа 
електротехнике и рачунарства, Београд, 2010. 

5. С. Јешић, И. Лацковић, Математика 3, Електротехнички факултет, Београд, 2005. 
Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, колоквијуми , домаћи задаци, одбрана 
лабораторијских вежби и писмени испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
активност у току предавања  10  писмени испит   
практична настава  10  усмени испт  30  
колоквијум-и  50    
семинар-и     
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО, НЕТ, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Електротехника 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Соња Н. Крстић, мр Јадранка М. Ајчевић 
Статус предмета: обавезни, изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Стицање основних знања из области електротехнике. 
Исход предмета: 
Познавање начина рада и карактеристика генератора, отпорника, калема и кондензатора у мрежама са 
временски константним и простопериодичним струјама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Електростатика: Кулонов закон,вектор јачине електричног поља, потенцијал.  
2. Електростатика: Потенцијална разлика и напон; кондензатори и капацитивност.  
3. Електричне мреже са временски константним струјама: Електрична струја, струјно коло, отпорност, 

отпорници и проводници 
4. Електричне мреже са временски константним струјама: Електрични рад и снага;извори електричне 

струје; Кирхофови закони. 
5. Електричне мреже са временски константним струјама: Решавање електричних мрежа;теореме 

електричних мрежа: теорема суперпозиције 
6. Електричне мреже са временски константним струјама: Тевененова теорема 
7. Електромагнетизам: Магнетно поље; магнетно поље струјних контура у вакуму  
8. Електромагнетизам: Магнетске особине матерјала; електромагнетна индукција 
9. Електромагнетизам: Индуктивни елементи и индуктивност 
10. Електричне мреже са простопериодичним струјама: Мрежа са простопериодичним струјама; R 

елементи (редна и парлелна веза) 
11. Електричне мреже са простопериодичним струјама: L и C елементи(редна и парлелна веза); снага и 

фактор снаге 
12. Електричне мреже са простопериодичним струјама: Основни појмови при промени радног режима у 

електричним мрежама  
13. Електричне мреже са простопериодичним струјама: Решавање електричних мрежа; 

Практична настава: 
1. Упознавање са програмским пакетом ElectronicsWorkbench (EWB),Основни елементи, извори напајања, 
индикатори и инструменти у EWB; 2. Омов закон; 3.Кирхофови закони; 4.Тевененова теорема; 5. 
Отпорник у електричном колу наизменичне струје; 6. Кондензатор у електричном колу наизменичне 
струје; 7. Калем у електричном колу наизменичне струје; 8. Редно RLC коло; 9. Паралелно RLC коло  

Литература: 
1. А. Ђорђевић, Основи Електротехнике 1. део – Електростатика, Академска мисао, Београд, 2007 
2. А. Ђорђевић, Основи Електротехнике 2. део – Сталне струје, Академска мисао, Београд, 2007 
3. А. Ђорђевић, Основи Електротехнике 3. део – Електромагнетизам, Академска мисао, Београд, 2007 
4. А. Ђорђевић, Основи Електротехнике 4. део – Кола променљивих струја, Академска мисао, Београд, 2007 
5. С. Крстић, И.Ђукић, Збирка задатака из електротехнике - Електростатика - Временски 

непроменљиве електричне струје, ВЕТШ, Београд, 2004. 
6. С. Крстић, И.Ђукић, Збирка задатака из електротехнике - електромагнетизам - временски 

променљиве електричне струје, ВЕТШ, Београд, 2004. 
Број часова активне наставе:75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања и вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  
активност у току предавања 10 писмени испит 35 
практична настава  (тестови на 
лабораторијским вежбама) 

20 усмени испит  

колоквијум 35 испит за рачунаром  
семинар    
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, РТ, НРТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Архитектура и организација рачунара 1 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Драгана З. Прокин 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6  
Услов: - 
Циљ предмета: 
Стицање основних знања о архитектури, математичким и електронским основама рачунарских система. 
Исход предмета: 
Могућност самосталног решавања задатака базираних на примени бинарне аритметике и основних логичких 
кола 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Општи модел рачунарског система. Функционална блок шема рачунара. Хијерархијски модел 
рачунарског система. 

2. Математичке основе рачунара. Бројни системи. Конверзије из једног бројног систем у други. 
3. Бинарни бројни систем. Означени и неозначени бројеви. Запис у формату фиксног и покретног 

зареза. 
4.  Основне аритметичке операције у бинарном бројном систему. 
5. Запис нумеричких и ненумеричких података применом бинарних кодова. 
6. Електронске основе рачунара. Аксиоме и теореме Булове алгебре. Логичке операције и основна 

логичка кола.  
7. Логичке функције. Минимизација применом Карноових мапа. 
8. Основне комбинационе мреже: декодер, кодер, мултиплексер, демултиплексер, компаратор, 

полусабирач и сабирач. 
9. Основни меморијски елементи: асинхрони и синхрони флип-флопови (RS, ЈК, D, Т). Појам 

секвенцијалне мреже. Синхрони и асинхрони бројачи.  
10. Типови регистара у зависности од начина уписа и читања податка. Регистри специјалне намене. 
11. Унарне и бинарне операције са регистрима. Примена основних логичких операција и регистра маске. 
12. Основне компоненте рачунарског система. Реализација управљачке јединице. Микропрограмска и 

хардверска реализација. Аритметичко-логичка јединица. 
13. Меморије у рачунарском систему. Карактеристике ROM, RAM и стек меморија. 
14. Поједностављена архитектура рачунара. Пренос података преко магистрале. Приступ меморији..  
15. Периферијске јединице. Уређаји за унос и издавање података. Начини преноса улазно/излазних 

података. 
Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања  
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-CAO 0-3,  

Литература: 
1. С. Обрадовић Основи рачунарске технике, ВИШЕР, Београд, 2007. 
2. Д. Прокин, М. Мијалковић, В. Петровић Збирка задатака из Основа рачунатске технике, ВИШЕР, 

Београд, 2011. 
3. Д. Прокин, М. Мијалковић, Х. Поповић, Г. Димић, П. Гавриловић Приручник за лабораторијске вежбе 

из Архитектуре и организације рачунара 1, ВИШЕР, Београд, 2011. 
4. Д. Прокин Електронске лекције и интерактивни задаци у Moodle okruženju 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, и писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у оквиру предавања 5 писмени испит 30 
практична настава 15   
колоквијум 2x25   
домаћи задатак    
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, НЕТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Физика 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Александар А. Крмпот 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Елементарно описмењавање из физике која је база технике. 
Исход предмета: Повишен ниво егзактности студента. 
Садржај предмета  
Теоријска настава: 
Дванаест изабраних лекција из корпуса примењене физике 

1. Убрзано кретање  
2. Њутнови закони  
3. Енергија  
4. Закони одржања  
5. Гравитација  
6. Идеални гас  
7. Осцилације  
8. Таласи  
9. Светлост  
10. Боров модел атома  
11. Радиоактивност  
12. Фисија и фузија  

Практична настава:  
1. Аудиторне вежбе 
2. Фронтални опити 

Литература: 
1. Вукота Бабовић, Вјекослав Сајферт, Одабране лекције из физике, Виша електротехничка школа, 

Београд 2002. 
2. Вукота Бабовић, Радна свеска из физике, Виша електротехничка школа, Београд 2002 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
а) Класична предавања, б) Дискусије, ц) Семинарски радови, д) Решавање проблема, е) Фронтални опити. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испит 25 
колоквијум-и    
семинар-и 30   
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне  
Назив предмета: Математика 2  
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Зоран М. Мишковић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6  
Услов: Математика 1 
Циљ предмета: 
Стицање одговарајућих  знања из математике потребних за праћење стручних предмета електротехничке 
струке, проширење математичког образовања, развијање стваралачког мишљења и стварање основе за 
разумевање квантитативних односа међу појавама.  
Исход предмета: 
Студенти ће бити оспособљени да решавају сложеније математичке проблеме везане за примену савремених 
математичких метода у области eлектротехнике.  
Садржај предмета  
Теоријска настава: 

1. Појам матрице, особине и операције. 
2. Појам детерминанте, особине и израчунавање. 
3. Инверзна матрица. 
4. Решавање система линеарних једначина. 
5. Диференцијалне једначине.  
6. Диференцијалне једначине првог реда.  
7. Диференцијалне једначине другог реда, облика: y"=f(x), f(x,y',y")=0, f(y,y',y")=0.  
8. Линеарне диференцијалне једначине другог реда са константним коефицијентима, хомогене и 

нехомогене. Метода варијације константи.  
9. Нумерички редови, особине и конвергенција.  
10. Критеријуми за испитивање конвергенције редова.  
11. Алтернативни редови. Лајбницов критеријум. 
12. Степени редови. 
13. Фуријеов ред. 
14. Лапласова трансформација. 

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања и одвија се кроз вежбе у рачунарској лабораторији, 
коришћењем програмских пакета Octave и Maxima. 

Литература: 
1.  И.Ковачевић, А.Савић, З.Мишковић; Математика за инжењере, Висока школа електротехнике и 

рачунарства, Београд, 2008. 
2. И.Ковачевић, А.Савић, Математика-приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа 

електротехнике и рачунарства, Београд, 2008. 
3. A.Савић, З. Мишковић, А.Зековић, Математика 1-приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа 

електротехнике и рачунарства, Београд, 2010. 
4.  A.Савић, А.Зековић, Математика 1-уџбеник, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 

2010. 
5. M. Меркле, Математичка анализа, Академска мисао, Београд 2005.  

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, колоквијуми , домаћи задаци, одбрана 
лабораторијских вежби и писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
активност у току предавања  10  писмени испит   
практична настава  10  усмени испит  30  
колоквијум-и  50   
семинар-и     
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Студијски програм/студијски програми: РТ 
Врста и ниво студија: Oсновне струковне 
Назив предмета: Алгоритми и структуре података 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Светлана M. Штрбац-Савић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Стицање основних знања о фундаменталним концептима структура података и алгоритама који се користе у 
пројектовању и програмирању апликација. 
Исход предмета:  
Способност примене стечених знања при решавању проблема, као и могућност идентификације, формулације 
и решења проблема од практичног значаја. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Увод.  
2. Основни типови података. Једноставне и сложене структуре.  
3. Статичке и динамичке структуре.  
4. Низови- врсте и операције. Представљање низова у меморији. Оптимизације при смештању низова. 
5. Листе, једноструко, двоструко и кружно уланчаве листе- дефиниција и операције 
6. Редови - дефиниција, имплементација и основне операције. 
7. Стекoви – дефиниција, имплементација и основне операције.  
8. Стабла – дефиниција, представљање и врсте стабала  
9. Бинарна стабла – дефиниција, меморијска репрезентација, основне операције. 
10. Дефиниција алгоритма. Представљање алгоритама 
11. Анализа сложености алгоритма. 
12. Сортирање. Сортирање поређењем. Методи сортирања линеране сложености. 
13. Претраживање.Секвенцијално и бинарно претраживање. 
14. Графови- дефиниција, репрезентација. Обилазак графа. Одређивање достижности чвора у графу. 
15. Компресија.  
16. Основне криптографске методе. 

Практична настава:  
Практична настава прати програм предавања. 

Литература  
1. Томашевић Мило, Структуре података, Академска мисао, 2005. 
2. Живковић Миодраг, Алгоритми, Математички факулте  Београд , 2000. 
3. С. Ђенић, Ј. Митић, С. Штрбац, Програмирање на језику С и основи програмирања на језику С++ 

збирка примера и задатака за лабораторијске вежбе из предмета Основи Програмирања 2, Виша 
електротехничка школа, Београд, 2006. 

Број часова  активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе у учионици и лабораторији уз активно учешће студената, консултације, колоквијуми, 
домаћи задаци и писмени испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  
активност у току предавања 5 писмени испит за рачунаром 35 
практична настава 10 усмени испт  
колоквијум-и 30   
семинар-и 20   
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Архитектура и организација рачунара 2 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Милан С. Мијалковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Архитектура и организација рачунара 1 
Циљ предмета: 
Проширивање основних знања о архитектури и организацији рачунара, софтверу и техникама програмирања. 
Исход предмета: 
Студенати треба да подигнну ниво поштег образовања из тема поменутих у циљу наставе, да прошире знања о 
принципима рада рачунара, организацији података, преводиоцима, оперативним системима, фазама 
превођења програма и добијања извршног програма... 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Архитектура рачунарског система. Фон-нојманова, „CISC“ i „RISC“, Харвард-архитектура, (текућа 
трака, бит-слајс). Дистрибуирана обрада. 

2. Формати инструкција. Инструкције за пренос података и контролу тока извршавања програма. 
3. Потпрограми, обрада прекида. Начини адресирања. 
4. Улазно-излазни пренос података, ДМА, механизам прекида. 
5. Оцена брзине рачунара, број циклуса по инструкцији, учестаност такта. 
6. Архитектура једног постојећег микропроцесора. Проточна обрада, регистри, прекиди, адресни простор. 

Периферије и интерфејси. 
7. Системски софтвер. Програмски језици и преводиоци, пуњачи, повезивачи. 
8. Машински језик и асемблер, виши програски језици, појам компајлера и интерпретера. 
9. Програмирање у асемблеру, макроасемблер. Отклањање грешака. Технике програмирања 

микроконтролера. 
10. Структуре података, типови података, приступ подацима, кључ, адреса. 
11. Оперативни системи. Процеси, стања, промена стања, диспечер, планер.  
12. Управљање меморијом, партиције, преклапање, страничење, виртуелна меморија. 
13. RAID конфигурације. 
14. Пренос података у рачунарском систему. Симетрична и несиметрична веза. Протоколи за пренос 

података. Корекција грешке преноса. 
15. Стандарди за серијски и паралелни пренос података. EISA, PCI, AGP, SCSI, RS232C, RS485, USB, 

IEEE1394, CAN, I2C… 
Практична настава: 

Изводи се у лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника 
решавају поједине практичне проблеме или дискутују о темама везаним за градиво. 
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-CAO 4-9.  

Литература:  
1. С. Обрадовић Основи рачунарске технике, ВИШЕР, Београд, 2007. 
2. М. Мијалковић, Програмирање МCS196 серије микроконтролера, Виша електротехничка школа 

Београд 2001. 
3. Д. Прокин Електронске лекције и интерактивни задаци у Moodle okruženju 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе у учионици и лабораторији уз активно учешће студената, консултације, колоквијуми, 
домаћи задаци и писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава 15   
колоквијуми 2х25   
семинар    
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕПО, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Базе података  
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Слободан И. Обрадовић, др Ненад Б. Крџавац 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6  
Услов: познававање рада на рачунару (оперативни систем)  
Циљ предмета: 
Циљ предмета je упознавање студената са основним техникама пројектовања база података и апликација у 
информационим системима, и постављање упита употребом SQL програмског језика. Решавање конкретних 
проблема употребом MS ACCESS система за управљање базама података.  
Исход предмета: 
Студенти су оспособљени да самостално пројектују једноставне базе података и апликације и постављају 
сложене упите над више табела.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Преглед и развој база података.  
2. Системи база података. 
3. Модели података. 
4. Релационе база података. 
5. Упитни језици.  
6. Пројектовање релационих база података. 
7. Обрада трансакција Физичко пројектовање база података. 
8. Основе Упитни језици  
9. Организација података  
10. Модели података  

Практична настава: 
1. Креирање база података, дефинисање атрибута и задавање својстава пољима 
2. Избор примарног кључа, преузимање и повезивање табела из других база и унос података 
3. Рад са табелама, преглед података у табеларном приказу и повезивање табела (релације између 

табела). 
4. Израда упита помоћу QBE. 
5. Упити над више табела и угњеждени упити. 
6. Упити са израчунатим вредностима и употреба агрегатних функција 
7. Акциони и параметарски упити. 
8. Обрасци, израда, измена. 
9. Употреба образаца у манипулисању подацима. 
10. Извештаји израда, измена. 
11. Извештаји за приказ података из табела или на бази упита и приказивање израчунатих величина  

Литература: 
1. Калуђерчић П., Обрадовић С., Пројектовање информационих система и релационе базе података, 

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2007.  
2. Обрадовић С., SQL Структуирани упитни језик, Универзитет Мегатренд, Београд, 2011.  
3. Обрадовић С., Вујовић Б., Пандуров Т., Вучинић Б., Петковић В.,  Систем за управљање базама 

података- MS Access 2010,  Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, 2011.  

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Настава је организована путем: предавања, и лабораторијских вежби  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена 
активност у току предавања  10  писмени испит  35  
практична настава  20  усмени испит  35  
колоквијум-и     
семинар-и     
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Дигитална електроника 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Борислав М. Хаџибабић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање основних појмова електротехнике и електронике.  
Циљ предмета: 
Стицање знања о дигиталним електронским колима и склоповима, њиховим својствима и применама. 
Оспособљавање за анализу рада и пројектовање дигиталних електронских склопова. 
Исход предмета: 
Знање потребно за рад са лабораторијском опремом. Познавање принципа рада дигиталних електронских 
кола. Знање потребно за рад са интегрисаним дигиталним електронским колима и склоповима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови. 
2. Основне карактеристике логичких кола у HC технологији. 
3. Комбинациона кола и кола са три стања. 
4. Осцилатори. 
5. Секвенцијална кола. 
6. Пренос дигиталних података, RS-232, RS-422, RS-485. 
7. Меморије са серијским и паралелним приступом. 
8. АД и ДА конвертори. 
9. I2C и SPI магистрале,. Компаративна анализа и примена. 
10. Асинхрони пренос података, на нивоу податка и блока. 
11. Полиномијални заштитни кодови. 
12. Закључна разматрања, самовредновање и анкета студената. 

Практична настава:  
1. Мерни инструменти и лабораторијска опрема 
2. Логичка кола. 
3. Комбинационе логичке мреже 
4. Осцилатори. 
5. Флип-флопови. 
6. Паралелно серијска конверзија. 
7. Меморије. 
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-DIG 0-6.  

Литература: 
1. С. Тешић, Д. Васиљевић, Основи електронике, Грађевинска књига, Београд 2000. 
2. В. Васиљевић, Микрорачунари, Висока школа електротехнике и рачунарства, струковних студија, 

Београд, 2009. 
3. N. P. Cook, Practical Digital Electronics, Pearson Prentice Hall, 2004. 
4. П. Бошњаковић,  Аналогна електроника, Дигитална електроника, Дигитална интегрисана 

електроника, приручник за лабораторијске вежбе,  Висока школа електротехнике и рачунарства, 
струковних студија, Београд, 2011. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, колоквијум, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 60 
практична настава 10   
колоквијум 20   
семинар    
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Студијски програм/студијски програми: НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Вероватноћа и статистика 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Светлана M. Штрбац-Савић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема. 
Циљ предмета: 
Оспособљавање студената да доносе одлуке при пројектовању или управљању које се односе на познавање 
вероватноће. 
Исход предмета: 
Студенти ће бити оспособљени да пројектују и решавају проблеме везане за квалитет софтвера и процеса, да 
анализирају податке из различитих извора и да схвате важност емпиријских метода у софтверском 
инжењерству. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Уводни појмови теорије вероватноће.  
2. Условна вероватноћа и независност догађаја. 
3. Случајне променљиве дискретног типа. 
4. Случајне променљиве непрекидног типа. 
5. Расподеле вероватноћа, основни појмови. 
6. Биномна и Поасонова расподела. 
7. Гаусова расподела. 
8. Математичко очекивање. 
9. Карактеристичне функције.  
10. Граничне теореме теорије вероватноће. 
11. Увод у математичку статистику.  
12. Оцена параметара расподеле.  
13. Тестирање статистичких хипотеза.  
14. Примена статистике у анализи инжењерске поузданости. 

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања и одвија се кроз вежбе у рачунарској лабораторији, 
коришћењем програмског пакета Octave. 
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: CE2004 Computer 
Engineering Body of Knowledge: CE-PRS 0-8. 

Литература 
1. М.Меркле, Вероварноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Електротехнички 

факултет, Београд, 2006.  
2. А. Савић, С. Штрбац-Савић, А. Зековић, Вероватноћа и статистика приручник за лабораторијске 

вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства струкових студија, Београд, 2011. 
3. С.Цветковић, Елементи теорије вероватноће и математичке статистике, Академска мисао, 

Београд, 2004.  
Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, колоквијуми , домаћи задаци, одбрана 
лабораторијских вежби и писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава 10   
колоквијум-и 30   
семинар-и 20   
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Дигиталне мултимедије 1 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Драгољуб Б. Мартиновић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Предзнање основа информатике и коришћења рачунара 
Циљ предмета: Упознавање са основама мултимедија и коришћењa софтвера за дизајнирање 
мултимедијских садржаја укључујући текст, графику и анимације. 
Исход предметa: Оспособљеност студената да обраде графичке елементе користећи алат Photoshop израде 
анимације у Flash-u, као и да све мултимедијалне елементе повежу у веб или компакт-диск презентацију 
користећи Dreamweaver. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: 

1. Информационо – комуникационе технологије, класификација медија 
2. Дигитализација сигнала 
3. Jезик и писмо, симболи, карактери, азбуке и фонтови 
4. Акустика: звук, шумови, бука и музика 
5. Говор и усмена комуникација 
6. Системи за аквизицију аудио сигнала 
7. Системи за пренос аудио сигнала 
8. Системи за репродукцију аудио сигнала 
9. Светлост и перцепција слике 
10. Битмапирана графика 
11. Векторска графика 
12. Системи за аквизицију видео сигнала 
13. Системи за пренос видео сигнала 
14. Хипертекст, хипермедија - Веб технологије и мултимедијално програмирање 
15. Мултимедијални системи и апликације 

Практична настава: 
У лабораторији се вежбају примене софтверскih алата: Photoshop-a, Dreamweaver-a  и Flash-a 
Литература:  

1. Бојковић З., Мартиновић Д: Основе мултимедијалних технологија, уџбеник, Висока школа 
електротехнике и рачунарства, Београд, 2011. 

2. Јокановић Д. Димић Г, Кук К: Дигиталне мултимедије 1 - Приручник за лабораторијске вежбе, 
Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2006. 

3. Vaughan Т:Multimedia: Making It Work, Eighth Edition, McGraw-Hill, 2011. 
4. Savage Т, Vogel К: An Introduction to Digital Multimedia, Jones & Bartlett Learning, 2009. 
5. Chapman Nigel and Jenny: Digital Multimedia, John Wiley & Sons, Ltd., 3rd edition, 2009. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активности у току предавања 10 испит за рачунаром  30 
практична настава 50 домаћи задатак  10 
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Студијски програм/студијски програми: НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Дискретна математика 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Ана М. Савић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Упознавање са математиком рачунарских наука, односно синтезa различитих математичких дисциплина , као 
што су математичка логика, теорија скупова, теорија графова, комбинаторика и др. 
Исход предмета: 
Студенти ће бити оспособљени да решавају проблеме дискретних структура који су основа рада савремених 
рачунарских система. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Скупови и релације  
2. Функције  
3. Основи логике, табеле истинитости  
4. Булова алгебра  
5. Логика закључивања  
6. Квантификаторски рачун  
7. Основи комбинаторике 
8. Теорија графова  
9. Теорија кодова 
10. Теорија закључивања  

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања и одвија се кроз вежбе. 
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-DSC 0-6, CE-ALG 0-2. 

Литература: 
1. A.Савић, А.Зековић, Дискретна математика и алгоритми-уџбеник, Висока школа електротехнике и 

рачунарства, Београд, 2010. 
2. A.Савић, А.Зековић, Дискретна математика и алгоритми-приручник за лабораторијске вежбе, 

Висока школa електротехнике и рачунарства, Београд, 2010. 
3. Д. Цветковић , С. Симић, Одабрана поглавља из дискретне математике, Академска мисао, Београд 

2004. 
4. J. Андерсон, Дискретма математика, Рачунарски факултет, Београд 2005. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања 30 часова, вежбе 45 часова, консултације, колоквијуми, домаћи задаци. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 усмени испит 30 
практична настава 10   
колоквијум-и 2 x 25   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, АСУВ, НЕТ, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Електроника  
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Радмила Н. Вукић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6  
Услов: Познавање основних појмова из електротехнике и више математике.  
Циљ предмета: 
Упознавање са основним елементима електронских уређаја, основним аналогним и дигиталним склоповима и 
њиховом применом.  
Исход предмета: 
По завршетку курса студенти ће стећи знање о основним карактеристикама и употреби електронских 
компоненти, основних аналогних електронских кола, извора за напајање и логичких кола.  
Садржај предмета  
Теоријска настава:  

1. Уводно предавање (стручни профил инжењера струковних студија – област електроника, 
организација и садржај курса, веза са другим предметима). 

2. Eлектроника, значај, основне области примене, историјски преглед развоја области. 
3. Атомска структура материје, основне особине проводника полупроводника и изолатора.  
4. Компоненте електронских кола: отпорници, кондензатори, калемови.  
5. Интегратор, диференцијатор, компоненте електронских уређаја: трансформатори, релеа, кристал 

кварца.  
6. PN спој, диоде.  
7. Биполарни транзистори.  
8. Транзистори са ефектом поља (ЈFET, MOSFET).  
9. Појачавачки степени: једностепени појачавачи са биполарним транзисторима и са транзисторима са 

ефектом поља, вишеслојне силицијумске компоненте: тиристори. 
10. Операциони појачавач: основна кола са операционим појачавачима.  
11. Извори за напајање: исправљачи, линеарни прекидачки стабилизатори и конвертори.  
12. Логичка кола: принцип рада и основне карактеристике.  
13. Елементарни скопови са комбинационим и секвенцијалним логичким колима.  
14. Осцилатори: RC и осцилатори са кварцом 
15. Колоквијум.  

Практична настава:  
1. Meрни инструменти и лабораторијска опрема  
2. Линеарна кола са пасивним елементима.  
3. Полупроводничке диоде и сновна кола са диодама, 
4. Транзистори и основна кола са биполарним транзисторима.  
5. Операциони појачавачи.  
6. Логичка кола. 
7. D-длипфлоп.  
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: CE2004 Computer 
Engineering Body of Knowledge: CE-ELE 0-13 ,  

Литература: 
1. В. Дрндаревић, Електроника, Саобраћајни факултет, Београд, 2005. 
2. С.Тешић, М. Васиљевић, Основи електронике, Грађевинска књига, Београд, 2000. 
3. П. Бошњаковић, Основи електронике, Виша електротехничка школа, Београд, 2006. 
4. П. Бошњаковић, Б. Хаџибабић, Електроника, приручник за лабораторијске вежбе, Виша 

електротехничка школа, Београд, 2006. 
5. Р. Рамовић, Компоненте телекомуникационих уређаја, Виша техничка ПТТ школа, Београд, 2000.  

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, консултације, писмени испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
активност у току предавања 10  писмени испит  60  
практична настава 10   
колоквијум 20     
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО, НЕТ, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Енглески језик 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Татјана М. Мрваљевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Циљ предмета да се студенти оспособе да комуницирају на енглеском језику и да се служе како општим, тако 
и стручним енглеским језиком. 
Исход предмета: 
На крају семестра студенти ће бити оспособљени да комуницирају на енглеском језику и да користе стручну 
литературу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

Everyday uses of computers. Types of computers 
Parts of computer. Keyboard and mouse. 
Interview: Student. Input devices. 
Output devices. English tenses-active form. 
Storage devices. Graphical user interface. 
Interview: Computing support assistant. English tenses-continuous form. 
Networks. Communications. 
The Internet 1: email and newsgroups. The passive voice. 
The Internet 2: the world Wide Web. Interview: Website designer. 
World processing. Databases and spreadsheets. 
Graphics and multimedia. Indirect speech. 
Programming. nterview: Analyst/programmer. Low-level systems. 
Future trends. Sequence of tenses. 
Interview: IT Manager. Issues in computing. 
Careers in computing. Interview: Systems manager. 
Практична настава: 
Читање, писање, изговор и слушање према садржају предмета који је наведен у предавањима. 

Литература: 
1. А. Јовановић, English in electrical Engineering, Виша електротехничка школа, Београд, 1991. 
2. E. H. Glendinning, J. McEwan, Basic ENGLISH FOR computing, Oxford University Press, 2001. 
Граматике енглеског језика, стручни часописи, текстови са Интернета, и др. 

Број часова активне наставе:75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, колоквијуми, семинари,  писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  
активност у току предавања  писмени испит 30 
практична настава 10 усмени испт  
колоквијум-и 60   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне  
Назив предмета: Комуникациони системи 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Славица Ђ. Маринковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање основних појмова из електротехнике и више математике.  
Циљ предмета: 
Упознавање са основним принципима и техникама које се користе у модрним комункационим системима.    
Исход предмета: 
Разумевање техника  анализе сигнала као и поступака обраде сигнала у модерним комуникационим 
системима. Добијање основних знања за лакше разумевање материје из других  курсева из области 
телекомуникација и обраде сигнала. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Уводно предавање. Програм предмета,организација и садржај курса. Веза са другим курсевима. 
2. Основни модел телекомуникационог система. Информација, мера за количину информације. 
3. Класификација сигнала, представљање сигнала у временском и фреквенцијском домену, спектрална 

анлиза континуалних сигнала. 
4. Теорема одабирања и спектрална анализа временски  дискретних сигнала. 
5. Амплитудска модулација. 
6. Фреквенцијска и фазна модулација. 
7. Импулсна амплитудска, импулсна ширинска и импулсна положајна модулација, импулсна кодна 

модулација. 
8. Дигитални пренос у оснонвном  и транспонованом опсегу. 
9. Утицај шума у комуникационим системима. 
10. Заштитно кодовање. 
11. Технике мултиплексирања.  
12. Технике вишеструког приступа.  
13. Карактеристике неких телекомуникационих канала. 
14. Примери комуникационих система. 
15. Завршна разматрања. 

Пpактична настава: 
1. Фуријеова анализа периодичних и апериодичних континуалних сигнала 
2. Фреквенцијска карактеристика филтра 
3. Торема о одабирању и дискретна Фуријеова рансформација 
4. Амплитудска модулација 
5. Феквенцијска модулација 
6. Квантизација и импулсна кодна модулација 
7. Дигиталне модулације 
8. Заштитно кодовање    

Литература: 
1. Мирослав Л. Дукић, Принципи телекомуникација, Академска миса, Београд 2008. 
2. Мирослав Л. Дукић, Горан Марковић, Дејан Вујић, Принципи телекомункација, зборник решених 

проблема, Академска мисао, Београд 2008. 
3. John G. Proakis, Masoud Salehi, Fundamentals of Communication Systems, Prentice Hall, 2005. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, консултације, домаћи задаци, и писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
активност у току предавања 10  писмени испит 30  
практична настава 10   
Колоквијум(и) 50     
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, РТ  
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Микрорачунари  
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Верица М. Васиљевић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6  
Услов: Архитектура и организација рачунара 1 или Основи информатике и рачунарства  
Циљ предмета: 
Упознавање са архитектуром, начином рада микрорачунара и микроконтролера из серије МС HC11.  
Исход предмета: 
Оспособљавање за пројектовање и реализацију једноставних уређаја на бази микроконтролера МС HC11.  
Садржај предмета  
Теоријска настава: 

1. Уводно предавање. Садржај и област примене предмета. Кодирање, мултиплексирање, аритметичка 
кола, централни процесор (4, 8, 16 – битни).  

2. Меморијски модули. Технологија, типови, архитектура и временски дијаграм.  
3. Структура и начин рада микрорачунара. Архитектура микрорачунарских система, меморија, улазно 

излазни (У/И) уређаји, магистрале.  
4. Пројектовање микрорачунарских система. Повезивања меморије и У/И уређаја. Грешке при 

пројектовању. Тимски рад, анализа потребног времена и цене система.  
5. Основни концепт асемблерског језика. Програмски модел, дијаграм тока.  
6. Класификација и скуп асемблерских инструкција микроконтролера МС HC11.  
7. Израда и документовање програма. Концепт писања програма, дијаграм тока. Програмски модули. 

Планирање и тимски рад.  
8. Процес израде извршног програма. Израда једноставнијих програма, контролисани временски 

интервали. Мапирање меморије. Превођење, асемблирање, линковање.  
9. Механизам прекида. Вектор приоритет, реализација програма за прекид.  
10. Основни У/И уређаји. Везивање У/И уређаја, часовници, бројачи. Асинхрони и серијски пренос 

података, паралелно/серијски и паралелно/паралелни интерфејс.  
11. Организација меморије. Контролер за директни приступ меморији, хијерархија меморије, кеш. 

Потрошња енергије меморијског подсистема.  
12. Системи са аналогним сигналима. Принципи реализација А/Д и Д/А конверзија.  
13. Оперативни системи у реалном времену. Захтеви система за рад у реалном времену.  
14. Потрошња и поузданост. Системи смањеном потрошњом. Повећање поузданости. Методе 

пројектовања микрорачунара за уградњу.  
15. Алати за развој програма. Симулатори, монитор, емулатор, логички анализатори.  

Практична настава: 
У лабораторији са развојним системима практична реализација конкретних проблема.  
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum:CE2004e: CE-ELE7, CE-
DIG6, CE-DIG7, CE-DIG8, CE-DIG9, CE-DIG10, CE-ESY0, CE-ESY1, CE-ESY3 

Литература: 
1. В. Васиљевић, Микрорачунари, Виша електротехничка школа, Београд, 2009. 
2. В.Васиљевић, В. Тадић, Б. Павић, Б. Николић, Приручник за лабораторијске вежбе из Микрорачунара, 

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2011. 
3. В. Васиљевић, В. Тадић, Б. Павић, Б. Николић, Б. Богојевић, А. Јосић, Збирка задатака и питања из 

Микрорачунара, Виша електротехничка школа, Београд, 2006. 
4. R. J. Tocci, L.P. Laskowski, Microcomputers, Prentice Hall, New Jersy, 2006.  

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања, рад у лабораторији на реалном хардверу, континуирана провера знања, консултације, домаћи 
задаци, завршни испит – тест на рачунару.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
активност у току предавања  10 писмени испит   
практична настава  40  усмени испт   
колоквијум  20 тест на рачунару 30 
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Студијски програм/студијски програми: НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Интеракција човек-рачунар 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Зоран Ж. Ћировић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање основа једног од програмских језика 
Циљ предмета: 
Обучити студенте основама пројектовања рачунарских интерфејса. Стећи практична знања при дизајну и 
писању апликација које су засноване на интеракцији са човеком. 
Исход предмета: 
Студенти су научени да пишу и дизајнирају самостално базичне апликације са графичким рачунарским 
интерфејсом. Такође стичу знања о принципима пројектовања сложенијих апликација. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Учесници интеракције 1: корисник и његови модели.  
2. Учесници интеракције 2: рачунар, уређаји за унос текста и графике. 
3. Интеракција и модели: Норманов, A-B модел.  
4. Стилови интеракције.  
5. Парадигме у интеракцији. Основе дизајна интеракције.  
6. Подршка у реализацији интерактивних система.  
7. Когнитивни модели. 
8. Методе анализе задатака. 
9. Нотације дијалога интеракције и начини анализе. 
10. Модели система: стандардни формализам, алгебарске нотације, deontic логике, PIE модел. 

Практична настава: 
1. Упознавање са принципима доброг дизајна. 
2. Креирање основних графичких интрфејса.  
3. Визуелизација информација: динамички упити, филтери, контроле за приказ. 
4. Креирање основних апликација са графичким окружењем. Рад на више платформи и са различитим 

алатима за развој. Упознавање са 3Д интерфејсoм. 
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-HCI 0-10 
CC2001 Computer Science Body of Knowledge: CS-HC 1-8, 
IT2005 Information Technology Body of Knowledge: IT-HCI 0-7  
Литература: 

1. Д. Иветић,  Интеракција човек рачунар, Технички факултет, Нови Сад 2006. 
2. Dix, Finalay, Abowd, Beale, Human Computer Interaction, PRENTICE HALL,2004. 
3. K. Andrews, Human-Computer Interaction, IICM Graz University of Technology, New York, 2005. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања, консултације и лаб. вежбе и практични рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 испит за рачунаром 40 
практична настава 20   
колоквијуми 20   
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Оперативни системи 1 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Светлана М. Штрбац-Савић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање архитектуре рачунара 
Циљ предмета: 
Упознавање студената са фундаменталним концептима савремених оперативних система, са примерима 
популарних оперативних система 
Исход предмета: 
Предмет представља квалитетну основу за дубиозно разумевање разних области рачунарске технике. 
Студенти ће бити оспособљени за администрацију модерних оперативних система и оптимизацију 
перформанси истих. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса.  
2. Увод у оперативне системе. 
3. Увод у процесе и нити. 
4. Распоређивање процеса (CPU sheduling). 
5. Синронизација процеса. 
6. Проблем застоја (deadlock). 
7. Организација физичке меморије. Виртуелна меморија. 
8. Улазно/Излазни систем. 
9. Систем датотека (FS). 
10. Увод у дистрибуиране оперативне системе. 
11. Заштита и сигурност под оперативним системима. 
12. Примери оперативних система: FreeBSDUnix. 
13. Примери оперативних система: Linux. 
14. Примери оперативних система: MSWindows 2000/XP. 
Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања и одвија се у рачунарскојој лаборатирији. студенти  практично 
обучавају са елементима системског програмирања, везаним ѕа концепте оперативних система. 
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACMComputingCurriculum: 

CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-OS 0-8, CE-CSE 2-8 CE-ALG4 ,  
CS2008 Computer Science Body of Knowledge: CS-OS. 
IT2008 Infromation Technology Body of Knowledge: IT-PT, IT-SA 

Литература: 
1. А. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne, Operating System Concepts, John Wiley&Sons, Inc, 2003 
2. Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н. Мачек, Оперативни системи: Концепти, ВЕТШ, Београд, 2004. 
3. Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н. Мачек, Оперативни системи: Збирка решених задатака, ВЕТШ, 

Београд, 2005 
4. Б. Ђорђевић, М.Царић, Д. Плескоњић, Н.Мачек, UNIX архитектура, ВИШЕР, Београд, 2007. 
5. Б. Ђорђевић, М. Царић, Д. Плескоњић, Н.Мачек , Linux-системско програмирање-Приручник, 

ВИШЕР, Београд, 2007. 
Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације, семинарски радови, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава 10   
колоквијум 30   
семинарски рад 20   
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО, НЕТ, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Основи менаџмента 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Живорад М. Васић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је стицање основних знања о управљању пословним системима. 
Исход предмета: 
Након одслушаног курса студенти ће бити оспособљени да управљају пословима у оквиру постојећих 
функција предузећа као што су, производња, маркетинг, финансије и друге. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Увод у теорију менаџмента и дефинисање менаџмента. 
2. Развој теорије менаџмента. 
3. Менаџмент процеси. Подела процеса управљања. Управљање развојем предузећа. 
4. Функционалне области менаџмента. Управљање истраживањем и развојем, маркетинг.  
5. Менаџмент, управљање производњом, кадровима и финансијама. 
6. Процес планирања. Врсте планова и садржај појединачних планова. 
7. Процес организовања. Принципи организовања, дефинисање и развој организационе структуре  
8. Процес кадровања. Утврђивање потреба, изналажење, одабирање и пријем кадрова. 
9. Процес вођења. Усмеравање и координација, комуницирање и, одлучивање менаџера. 
10. Процес контроле. Фазе контроле, принципи контроле, процес контроле у предузећу. 
11. Процес одлучивања. Дефинисање процеса одлучивања, одлучивање о развоју предузећа, методе. 
12. Информациони систем за управљање предузећем. Информације и информациони систем. 
13. Менаџер. Улога,задаци и избор менаџера,  селекција, образовање и обука менаџера, лидерство. 
14. Управљање пројектима. Организација, планитање, праћење и контрола реализације пртојекта. 
15. Стратешки менаџмент. Стратешка аналиаз и стратешки циљеви.Управљање променама. а. 

Практична настава: 
Aудиторне вежбе прате предавања, при чему студенти решавају конкретне проблеме и анализрају студије 
случајева из области планирања и одлучивања. 

Литература: 
1. Ж. Васић, З. Сајферт. Основи менаџмента, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних 

студија, Београд, 2007 
2. Јовановић П., Менаџмент, теорија и пракса, Факултет организационих наука, Београд, 2010. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, аудиторне вежбе, консултације, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 50   
семинар-и 15   
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, ЕПО, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Основи програмирања 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Слободанка С. Ђенић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање основа Aрхитектуре и организације рачунара 
Циљ предмета: 
Оспособљавање студената да савладају структурно пројектовање програма, као и основне елементе овако 
пројектованих програма, на примеру програмског језика С. 
Исход предмета: 
Студенти су оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развијају (пројектују, пишу и 
тестирају) програме на језику С. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови. 
2. Фазе развоја и методе пројектовања програма. 
3. Алгоритми основних програмских структура. 
4. Основни елементи програма на језику С.  
5. Основни типови података у језику С. 
6. Оператори у програмима на језику С. Функције из С библиотека. 
7. Наредбе селекција и петљи у програмима на језику С.  
8. Наредбе вишеструке селекције и скокова у програмима на језику С.  
9. Нумерички низови у програмима на језику С.  
10. Знаковни низови у програмима на језику С.  
11. Алгоритми за сортирање и претраживање низова у програмима на језику С. 
12. Показивачи и примена показивача код низова у програмима на језику С. 
13. Функције у програмима на језику С. 
14. Примена показивача код функција у програмима на језику С.  
15. Закључна разматрања, самовредновање.  

Практична настава: 
Aнализa примера готових програма, као и самостално решавање програмских задатака на језику С. 
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-ALG0-3, CE-PRF 0-5,  
CS2008 Computer Science Body of Knowledge: AL, PF. 
IT2008 Information Technology Body of Knowledge: PF.  

Литература: 
1. Л. Краус, Програмски језик С са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2004. 
2. С. Ђенић, Основи програмирања 1, eлектронски уџбеник, Висока школа електротехнике и рачунарства 

струковних студија, Београд, 2009. 
3. С. Ђенић, Ј. Митић, С. Штрбац, Основи програмирања на језику С, збирка примера и задатака, Виша 

електротехничка школа, Београд, 2004. 
4. С. Обрадовић, Вештина доброг програмирања, Виша електротехничка школа, Београд, 2004. 
5. B. Kernighan, D. Ritchie, The C Programming Lаnguage, Prentice Hall Software Series, 1988. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, консултације, колоквијум и практичан испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања  10 писмени испит  
практична настава (тестови на 
лабораторијским вежбама) 

10 усмени испит  

колоквијум 30 испит за рачунаром 50 
семинар    
 
 
 
 
 



 

22 
 

Студијски програм/студијски програми: НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Програмски језици 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Слободанка С. Ђенић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Oснови програмирања 
Циљ предмета: 
Оспособљавање студената да користе напредне технике програмирања, на примерима језика С и С++ . 
Исход предмета: 
Студенти су оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развијају (пројектују, пишу и 
тестирају) програмe који користе напредне технике програмирања, на језицима С и С++. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови. 
2. Функције, низови и показивачи у програмима на језику С. 
3. Динамичка додела меморије из програма на језику С. 
4. Структуре података у програмима на језику С. 
5. Комуникација са оперативним системом у програмима на језику С. 
6. Рад са датотекама у програмима на језику С.  
7. Претпроцесорске директиве и модуларни програми на језику С. 
8. Стекови, редови и динамички повезане листе у програмима на језику С. 
9. Коришћење елемената језика С у језику С++. 
10. Нове особине наслеђених елемената из језика С у језику С++. 
11. Стандардне класе и објекти који се користе у језику С++. 
12. Улаз и излаз података, оператори, наредбе и низови у програмима на језику С++. 
13. Функције, динамичка додела меморије и структуре у програмима на језику С++. 
14. Рад са датотекама и динамички повезане листе у програмима на језику С++. 
15. Закључна разматрања, самовредновање.  

Практична настава: 
Aнализa готових програма, као и самостално решавање програмских задатакa на језицима С и С++. 

Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-ALG 3, CE-PRF 5-6, 
CS2008 Computer Science Body of Knowledge: PF, PL 
IT2008 Information Technology Body of Knowledge: PF.  

Литература: 
1. Л. Краус, Програмски језик С са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2004. 
2. Л. Краус, Програмски језик С++ са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2006. 
3. С. Ђенић, Основи програмирања 2, eлектронски уџбеник, Висока школа електротехнике и рачунарства 

струковних студија, Београд, 2010. 
4. С. Ђенић, Ј. Митић, С. Штрбац, Програмирање на језику С и основи програмирања на језику С++, 

збирка примера и задатака, Виша електротехничка школа, Београд, 2006. 
5. B. Kernighan, D. Ritchie, The C Programming Lаnguage, Prentice Hall Software Series, 1988. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, консултације, семинарски рад, колоквијум и практичан испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања  10 писмени испит  
практична настава (тестови на 
лабораторијским вежбама) 

10 усмени испит  

колоквијум 30 испит за рачунаром 30 
семинар 20   
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Студијски програм/студијски програми : ЕПО, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне  
Назив предмета: Рачунари и периферије 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Зоран Ђ. Бањац 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Стицање знања о основним компонантама персоналних рачунара и периферија. Оспособљавање за самостално 
тестирање конфигурисање персоналних рачунара и периферија.. 
Исход предмета  
Студенти су оспособљени да разумеју начин рада персоналних рачунара у периферија. Оспособљени су за 
самостално тестирање и конфигурисање персоналних рачунара и периферија. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса. Веза са другим курсевима.
Основни појмови. 

2. Матичне плоче, микропроцесори и меморије. 
3. Видео картице, дисковски системи, оптички системи за складиштење података. 
4. Степени за напајање персоналлни рачунара (АТ, АТХ). Принцип рада, конструкција,

карактеристични кварови и њихово отклањање.  
5. Монитори са катодном цеви. Принцип рада, конструкција, карактеристични кварови и њихово

отклањање. 
6. TFT монитори. Принцип рада, конструкција, карактеристични кварови и њихово отклањање. 
7. Црно бели ласерки штампачи. Принцип рада, конструкција, карактеристични кварови и њихово

отклањање. 
8. Ласерски штампачи у боји. Принцип рада, конструкција, карактеристични кварови и њихово

отклањање. 
9. Дата центри, састав ИТ система, начин функционисања. 
10. Серверски системи, технологија, састав. RAID системи, принципи рада. 
11. Системи за складиштeње података (storage systems), технологија израде, начин функционисања,

карактеристике. 
12. Повезивања серверских и система за складиштење података. 
13. Софтвери, проблеми у раду.  

Практична настава 
Саставни елементи песоналних рачунара. Повезивање саставних елемената персоналних рачунара.
Конфигурисање персоналних рачунара и инсталација оперативног система. Степен за напајање рачунара. 
Конструкција и откривање неисправних елемената. Монитор са катодном цеви. Конструкција појединих 
склопова и откривање неисправних елемената. TFT монитор. Конструкција и откривање неисправних 
елемената. Црно бели ласерски штампач. Конструкција, расклапање, чишћење и отклањање сметњи и
неисправности. Скенер. Конструкција и откривање неисправних елемената.  

 

Литература  
1. М. Милосављевић, М. Милић, Монтажа и севисирање рачунара, интерно издање, Виша 

електротехничка школа, Београд, 2005. 
2. Groth, David; Gilster, RonPC Hardware Essentials, John Wiley & Sons 2010 

Број часова  активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
2 2 1  
Методе извођења наставе 
Настава је организована путем предавања, аудиторних и лабораторијских вежби 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања  писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испт 10 
колоквијум-и 30   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Рачунарске мреже 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Верица М. Васиљевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Архитектура и организација рачунара 1 
Циљ предмета: 
Стицање знања из основних параметара који утичу на пренос говора и података у комуникационим 
системима, из технологија и стандарда савремених рачунарских мрежа. 
Исход предмета: 
Оспособљавање за пројектовање и реализацијом рачунарских мрежа мање величине и сложености. 
Садржај предмета  
Теоријска наста: 

1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај предмета. Веза са другим курсевима. 
2. Временски, фреквенцијски домен, Фуријеова анализа, аналогни и дигитални пренос података, 

трансмисиони параметри, шум; трансмисиони медијуми: жични и бежични. 
3. Кодирање. NRZL, Maнчестер, AMI; ASK, FSK, PSK; модулације AM, FM , PM; проширивања спектра 

FHSS DSS; фреквенцијски, временски и кодни мултиплекс. 
4. Теорема одмеравања, PCM, системи преноса Т1, Е1, SONET, SDH. 
5. Комуникационе технике, детекцијa грешке, модеми, xDSL технологије, КДС. 
6. Контрола тока, контрола грешке, клизајући прозор, HDLC протокол. 
7. Локалне рачунарске мреже по IEEE стандардима: IEEE 802.1 - IEEE 802.5. 
8. Бежичне рачунарске мреже: стандарди IEEE 802.11; IEEE 802.15; IEEE 802.16. 
9. Међусобно повезивање рачунарских мрежа. Мостови, комутатори и рутери.  
10. Протоколи на слоју мреже. Интернет протокол IPv.4, класе адреса, прављење подмрежа; Интернет 

протокол IPv6.  
11. Рутирање у рачунарским мрежама. Директно и индиректно рутирање, алгоритми вектора 

удаљености, стања везе, протоколи RIP, OSPF, BGP.  
12. Протоколи транспортног слоја: протокол са успоставом везе -TCP, протокол без успостве везе - UDP. 
13. Протоколи апликационог слоја. Пренос датотека, е- пошта, системи имена домена, интернет 

телефонија. 
14. Клјент сервер системи. Web технологије, карактеристике Web сервера. 
15. Сигурност и интегритет података. Основни елементи сигурности, шифрирање, заштитне баријере, 

виртуелне приватне мреже, сигурност на транспортном слоју. 
Практична настава: 

У лабораторији, администрирање умрежених рачунара, пројекат струкрурног каблирања. 
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-NWK 0-9, 
CC2008 Computer Science Body of Knowledge: CC-NC 1-4, CC-NC 7, CC-NC 9, 
IT2008 Information Technology Body of Knowledge: IT-NET.  

Литература: 
1. В. Васиљевић, Рачунарске мреже, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2008. 
2. В. Васиљевић, Г. Предраг, Б. Крнета, В. Илић, В. Михајловић, Пројектовање и администрација 

рачунарских мрежа, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2011. 
3. В. Васиљевић, Б. Павић, И. Костић, Дигиталне телекомуникације – приручник за лабораторијске. 

вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2011. 
4. J. Kurosse, K. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, Addison Wesley, 2009. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања, практични рад на умрежавању рачунара, континуирана провера знања, консултације, израда и 
јавна презентација пројеката, завршни испит – тест на рачунару. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 40 тест на рачунару 30 
колоквијум или тестови 20   
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Студијски програм/студијски програми: РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне  
Назив предмета: Објектно програмирање 1 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Ласло Л. Краус 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање процедуралног програмирања и програмског језика C. 
Циљ предмета: Упознавање са основама објектно оријентисаног програмирања и оспособљавање студената 
да пројектују и пишу сложене објектно оријентисане програме на језику С++. 
Исход предмета: Студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развију 
сложене програме на језику С++. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Основе објектно оријентисаног програмирања. 
2. Класе у програмском језику C++. 
3. Операторске функције. 
4. Наслеђивање. 
5. Изузеци. 
6. Генеричке функције и класе. 
7. Стандардна библиотека класа. 

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања решавањем илустративних задатака у рачунарској 
лабораторији. 

Литература  
1. Л. Краус, Програмски језик С++ са решеним задацима, Осмо издање, Академска мисао, Београд, 2011. 
2. Л. Краус, Решени задаци из програмског језика С++, Треће издање, Академска мисао, Београд, 2011. 
3. B. Strostroup, The C Programming Lаnguage, Third edition, Addison-Wesley Publishing Company, 

Massachussets, 1997. 
Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, домаћи задатак, практичан испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
домаћи задатак 25 практични испит 45 
Колоквијум 30   
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Студијски програм/студијски програми: РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне  
Назив предмета: Објектно програмирање 2 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Ласло Л. Краус 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање основа објектно оријентисаног програмирања и програмског језика C++ 
Циљ предмета: Продубљивање познавања објетно оријентисане метододлогије и оспособљавање студената 
да пројектују и пишу сложене објектно оријентисане програме на језику Јаvа. 
Исход предмета: Студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развију 
сложене програме на језику Java. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Основе објектно оријентисаног програмирања. 
2. Основе језика Java. 
3. Класе. 
4. Проширивање класа. 
5. Изузеци. 
6. Нити. 
7. Графичка корисничка површ. 
8. Аплети. 
9. Стандардна библиотека класа. 

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања решавањем илустративних задатака у рачунарској 
лабораторији. 

Литература 
1. Л. Краус: Програмски језик Java, белешке са предавања. 
2. Л. Краус: Решени задаци из програмског језика Java, Треће издање, Академска мисао, Београд, 2012. 
3. Herebrt Schildt: Java J2SE 5: комплетан приручник, Микро књига, Београд, 2006. 
4. Ken Arnold, James Gosling, David Holmes: Програмски језик Java, превод трећег издања, Цет, Београд, 

2001. 
Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
3  2  
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, домаћи задатак, практичан испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
домаћи задатак 25 практични испит 45 
Колоквијум 30   
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Студијски програм/студијски програми: РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне  
Назив предмета: Програмирање веб апликација 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Марко М. Царић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Упознавање са основама веб програмирања и оспособљавање студената да пројектују и пишу 
употребљиве веб оријентисане aпликације на језику PHP. 
Исход предмета: Студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развију 
сложене програме на језику PHP. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Снимање и учитавање података, употреба низова 
2. Рад са знаковним низовима и регуларним изразима, писање функција 
3. Објекто оријентисани PHP, обрада грешака и изузетака 
4. Пројектовање и израда базе података за Веб 
5. Рад са МySQL базом података 
6. Напредније карактеристике МySQL-а 
7. Провера идентитета корисника и заштита Веб апликација 
8. Реализовање безбедних трансакција 
9. Рад са системом датотека и сервером, употреба мрежних функција и протокола 
10. Рад са датумима, временом и сликама 
11. Управљање сесијама у PHP-у и отклањање грешака 
12. Употреба PHP-a и MySQL-a у већим пројектима 
13. Повезивање са Веб сервисима 
14. Коришћење Ајаxa у изради Веб апликација 
15. Основни концепти  CMS-a  

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања. 

Литература 
1. Марко Царић, Програмирање веб апликација, ВИШЕР, у поступку издавања 
2. Luke Weilling, Laura Thomson, PHP и MySQL: развој апликација за Веб, превод 4. издања, Mикро 

књига 2009. 
Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 1 2  
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, писмени испит, пројекат. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
активност у току предавања  писмени испит 40 
практична настава 10 усмени испт 10 
колоквијум-и 40   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Дигитална обрада сигнала 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Зоран Ђ. Бањац 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познававање рада у МАТLAB програмском окружењу. 
Циљ предмета: 
Циљ предмета je упознавање студената са основним техникама дигиталне обраде сигнала и теорије система, и 
примена стечених знања у анализи сигнала говора, музике и слике. Решавање конкретних проблема у 
MATLAB програмском окружењу. 
Исход предмета:  
Студенти су оспособљени да разумеју проблеме у електроници, телекомуникацијама, теорији система, 
рачунарским мрежама и сл. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Дискретни сигнали и системи. Фуријеова трансформација.  
2. Дискретизација континуалних сигнала. 
3. Z трансформација. 
4. Функција преноса и фреквенцијски одзив.  
5. Дискретна Фуријеова трансформација. 
6. Брза Фуријеова трансформација. 
7. Структуре за реализацију.  
8. Дигитални филтри бесконачног импулсног одзива.  
9. Дигитални филтри коначног импулсног одзива. 
10. Дискретни случајни сигнали. 
11. Дигитална обрада сигнала говора, музике и слике. 
Практична настава 
1. Основни сигнали. 
2. Конволуција. 
3. Фуријеова анализа. 
4. Дискретизација сигнала. 
5. Дискретна фуријеова трансформација. 
6. Брза Фуријеова трансформација. 
7. Z трансформација. 
8. Филтри са сконачним импулсним одзивом. 
9. Филтри са бесконачним импулсним одзивом. 
10. Случани сигнали. 
11. Обрада сигнала слике и говора.  
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: CE2004 Computer
Engineering Body of Knowledge: CE-DSP 0-11, CE-CSG 6-8. 

 

Литература  
1. Милић Љ., Добросављевић З., Увод у дигиталну обраду сигнала, Академска мисао 2009. 
2. Sawit Mitra, Digital Signal Processing, Mc Graw Hill 2011. 

Број часова  активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе 
Настава је организована путем предавања, аудиторних и лабораторијских вежби. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања  писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испт 10 
колоквијум-и 30   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне  
Назив предмета: Интернет протоколи и технологије 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Верица М. Васиљевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Рачунарске мреже 
Циљ предмета: 
Стицање знања из технологије локалних рачунарских мрежа, међусобно повезаних рачунарских мрежа, 
стандардизованих протокола и алгоритама за рутирање. 
Исход предмета: 
Оспособљавање за пројектовање и подешавањем свих потребних параметара умрежених рачунара и уређаје за 
међусобно повезивање: комутатора, мостова и рутера. 
Садржај предмета  
Теоријска настава: 

1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса. Веза са другим курсевима. 
Слојевита архитектура протокола. 

2. Хијерархија протокола, пројектовање слојева; протоколи, услуге, примитиве, укалупљивање; 
међусобно поређење ОSI и TCP/IP слојевитих архитектура.  

3. Протоколи на слоју везе: CSMA/CD, CSMA/CA, PPP. 
4. Протокол: IPv4; IP адресе засноване на класама, подмреже; методе испоруке пакета; формат и 

механизам протокола, превођење протокола (NAT). 
5. Протокол IPv6, формат заглавља, адресирање, врсте заглавља, примена. 
6. Рутирање; алгоритми за рутирање најкраћим путем и преплављивањем; рутирање помоћу вектора 

удаљености и стања везе; протоколи RIP и OSРF.  
7. Транспортни слој; TCP протокол; дијаграми стања; контрола тока 
8. Алгоритми за управљање  загушењем: Taho, Reno 
9. Карноов алгоритам; алгоритми за избегавање загушења; управљање часовницима.  
10. Протокол за надзор и управљање рачунарским мрежама (SNMP).  
11. Протокол за пренос датотека (FTP), HTTP протокол . 
12. Eлектронска пошта (SMTP); системи имена домена (DNS). 
13. Мултимедијални системи. Стандарди: H323, SIP. 
14. Архитектура мрежа ширих подручја: штафетни пренос рамова, мреже са комутацијом ћелија (АТМ), 

вишепротоколна комутација на основу ознака (MPLS), виртуелне приватне мреже 
15. Бежични комуникациони системи: IEEE802.11 (WiFi), IEEE802.15 (Bluetooth, ZigBee), IEEE802.16 

(WiMax). 
Практична настава: 

У лабораторији: инсталирање и подешавање мрежних оперативних система, повезивање рачунара са 
ативним елементима, подешавање рутера.  
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE -NWK 0-5. 
CC2008 Computer Science Body of Knowledge: CC-NC 2, CC-NC 4, CC-NC 6, CC-NC 8 

Литература: 
1. В. Васиљевић, Интернет протоколи и технологије, ВИШЕР, Београд, 2011. 
2. В. Васиљевић, Рачунарске мреже, ВИШЕР, Београд, 2008. 
3. В. Васиљевић, П. Гавриловић, Б. Крнета, В. Илић, М. Караџић, Протоколи у рачунарским мрежама – 

Приручник, ВИШЕР, Београд, 2011. 
4. J. Kurosse, K. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, Addison Wesley, 2009. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
3  2  
Методе извођења наставе:  
Предавања, практична настава, консултације, колоквијум, семинарски радов и завршни испит – тест преко 
рачунара. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 тест преко рачунара 30 
колоквијум или тестови 20   
семинарски рад 20   
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Студијски програм/студијски програми: РТ 
Врста и ниво студија: основне струковне  
Назив предмета: Заштита података 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Зоран Ђ. Бањац 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Циљ предмета je оспособљавање студената да разумеју, примењују и управљају поступцима за заштиту 
података у обалсти рачунарства, комуникација и других пословних системима. Студенти треба да буду 
оспособљени да ураде анализу ризика, и да корисницима система образложе важност примене политике и 
прописаних поступака заштите 
Исход предмета:  
Студенти су оспособљени за примену поступака заштите, познају сигурносне механизме и сервисе за 
обезбеђење сигурности података 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Уводна разматрања  (преглед области, терминологија, мотивација). 
2. Стеганографија.  
3. Класични системи за шифровање података. 
4. Шифарски системи са симетричним кључем. 
5. Шифарски системи са јавним и тајним кључем. 
6. Хеш функције 
7. Дигитални потпис. 
8. ПКИ системи. 
9. Конторла приступа – Аутентификација . 
10. Протоколи за аутентификацију. 
11. Контрола Приступа – Ауторизациа. 
12. Сигурност софтвера.  
13. Сигурност оперативних система. 
14. Сигурност хардвера 
Практична настава 
Прати теоријску наставу и обухвата анализу примера различитих шифарских система, генерисање и 
примену кључева,  хеш функција, дигиталног потписа, анализу софтверских решенја са становишта 
сигурности.. 

Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: CC2005 Information Technology
Body of Knowledge: IT-IAS 1-6 
 

Литература  
1. Драган Плескољић и др, Сигурност рачунарских система и мрежа, Микророкњига, Београд, 2007. 
2. Information Security, Mark Stamp, Willey, 2007. 
3. Handbook of Applied Cryptography, by A. Menezes, P. van Oorschot, and S. Vanstone, CRC Press, 2002. 

Број часова  активне наставе 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
3  2  
Методе извођења наставе 
Настава је организована путем предавања, аудиторних и лабораторијских вежби 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  
активност у току предавања  писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испт 10 
колоквијум-и 30   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне  
Назив предмета: Напредне архитектуре рачунара 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Милан С. Мијалковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: АОР1 и АОР2 
Циљ предмета: 
Да својим програмским садржајем студентима кроз наставу, лабораторијске вежбе обезбеди неопходна 
теоретска и практична знања из области савремених архитектура и микрорачунарских система и омогући 
практичну примену стечених знања на реализацији асемблерских програма, у складу са потребама и 
правцима развоја информационих технологија. 
Исход предмета: 
Студенти ће стећи основна знања из области савремених архитектура рачунара и микрорачунара и бити 
оспособљени да користе један савремени процесор за реализацију конкретних решења проблема који се 
сусрећу у пракси. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Управљачка јединица. CISC и RISC архитектуре. Напредне архитектонске карактеристике 64-битних 
микропроцесора. Векторски и суперскаларни процесори. Аритметичко-логичка јединица. Регистар стања. 
Акумулатор. Врсте прекида. Векторска табела прекида. Дефинисање приоритета редоследом прозивања 
периферија, хардверским уланчавањем прекида и применом контролера прекида са одређивачем приоритета 
Прекидна процедура. Паралелни и серијски У/И интерфејси. У/И контролер – контролне функције и 
функције преноса података. Декодовање адреса – избор уређаја. Временски дијаграми ДМА преноса. 
Хардвер за ДМА пренос унутар периферије. Архитектура ДМА контролера. Регистри ДМА контролера. 
ДМА контролери ПЦ. Мапирање меморија и периферија. Организација меморијског система. Интерна 
структура. Адресни декодер. Адресирање меморија. Адресирање периферија. Повећање адресног простора – 
меморијске банке. Меморијски циклуси уписа и читања. Специјализоване меморије – ДРАМ, ЕЕПРОМ, 
СРАМ, нвСРАМ. Кеш меморије, принцип рада и начини реализације, Одржавање података у РАМ меморији. 
Спољне меморије, РАИД системи. Подршка оперативног система. Концепт виртуелне меморије. 
Практична настава: 
Инструкције за пренос података. Опис асемблерских инструкција и начина адресирања за пренос података 
између регистара ЦПУ и меморије. Опис логичких инструкција. Инструкције за контролу тока програма. 
Инструкције за обраду потпрограма. Инструкције за обраду  прекида. 
Литература: 

1. Вилиам Столингс, Организација и архитектура рачунара, ЦЕТ 2011. Превод осмог издања. 
2. Микропроцесорска Електроника – М. Прокин, ЕТФ, Београд 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
3  2  
Методе извођења наставе: 
1. Теоретска настава са практичним примерима примене, 
2. Самостална израда обавезних практичних вежби у лабораторији, 
3. Групно учешће студената на пројекту, или израда семинарских радова и мини пројеката (према 

потребама и интересовању студената),   
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
активност у току предавања 5 писмени испит 15  
практична настава 5 усмени испит 15  
колоквијум-и 45    
семинар-и 15    
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Студијски програм/студијски програми: РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне  
Назив предмета: Софтверско инжењерство 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Зоран Д. Јеремић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање основа објектног програмирања 
Циљ предмета: 
Упознавање са савременим софтверским инжењерством, теоријом и практичним поступцима у процесу 
развоја софтвера у свим фазама његовог животног циклуса. 
Исход предмета:  
Студенти ће бити оспособљени да пројектују једноставне софтверске системе на бази познавања рада алата 
који ће бити приказани током курса. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Софтвер и софтверско инжењерство. Основни појмови и основне парадигме.  
2. Животни циклус развоја софтвера и "prototajping".  
3. Управљање софтверским пројектом.  
4. Метрике и процене обима ангажовања.  
5. Планирање. Документација.  
6. UML као визуелни језик за моделирање.  
7. CASE алати.  
8. Анализа захтева софтвера и система.  
9. Пројектовање архитектуре софтверског система.  
10. Дизајн и имплементација софтвера.  
11. Процеси развоја софтвера.  
12. Валидација и верификација софтвера.  
13. Технике и стратегије тестирања софтвера.  
14. Одржавање софтвера. 
15. Обезбеђивње квалитета софтвера.  

Практична настава: 
У складу са темом обрађеном у оквиру предавања. Демонстрација практичног развоја софтверских 
система техникама представљеним на предавањима, коришћењем одабраних CASE алата. 
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-SWE 0-9. 

Литература: 
1. I. Sommerville, Software Engineering, 6th ed., Addison-Wesley, Reading, MA, 2000. 
2. R.S. Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw Hill, NY, 5th ed., 2001. 
3. M. Fowler, K. Scott, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 2nd ed., 

Addison-Wesley, Reading, MA, 1999.  
4. G. Booch, Object-Oriented Analysis and Design with Applications, 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, MA, 

1994.  
Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
3  2  
Методе извођења наставе: 
Предавања уз коришћење слајдова и CASE алата. Вежбе у лабораторији 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 20 испит на рачунару 50 
практична настава    
колоквијум-и    
домаћи задатак 30   
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Сигурност информационих система 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Зоран Ђ. Бањац 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Циљ предмета je оспособљавање студената да разумеју, примењују и управљају поступцима за заштиту 
података у обалсти рачунарства, комуникација и других пословних системима. Студенти треба да буду 
оспособљени да ураде анализу ризика, и да корисницима система образложе важност примене политике и 
прописаних поступака заштите 
Исход предмета: 
Студенти су оспособљени за примену поступака заштите, познају сигурносне механизме и сервисе за 
обезбеђење сигурности података. 
Садржај предмета  
Теоријска настава 

1. Основе заштите података (историја, терминологија, дизајн, образложење потребе). 
2. Сигурносни механизми (криптографија, аутентикација, редундантност, откривање напада).  
3. Практична примена (актуелна практична решења, однос цена квалитет, стандарди). 
4. Политика примене (Дефинисање и контрола примене, превенција , ванредни догађаји у систему). 
5. Напади (активни , пасивни, злонамерни софтвер, онемогућавање рада, улога човека у систему). 
6. Подручја примене (управљање информацијама, мреже, интернет, одржавање система). 
7. Софтверска и хардверска решења за заштиту података (упоредна анализа). 
8. Употреба смарт картица и токена у процесу заштите података. 
9. Поступци заштите различитих облика података(пренос, чување и обрада). 
10. Сервиси за обезбеђење сигурности (Доступност, целовитост, тајност, веродостојност непорецивост). 
11. Хеш функције и дигитални потпис. 
12. Генерисање, дистрибуција кључева и Сертификациона тела.  
13. Процена потребних мера заштите (Процена ризика и трошкова примене заштите). 
14. Законске одреднице (међународни и домаћи прописи, вођење документације). 
Практична настава 
Анализа основних система за заштиту. Симетрични системи заштите. Асиметрични системи заштите.
Сервиси за обезбеђење сигурности Хеш функције и дигитални потпис. Употреба смарт картица и токена у 
процесу заштите података. Примена хардверских решења за заштиту података. Примена софтверских 
решења за заштиту података. Криптографски стандарди Заштита преноса података у реалном времену.  
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: CC2005 Information 
Technology Body of Knowledge: IT-IAS 1-6 
 

Литература: 
1. Зоран Бањац, Сигурност информационих система, ВИШЕР, у поступку издавања. 
2. Mark Stamp, Information Security, , Willey, 2007. 
3. A. Menezes, P. van Oorschot, and S. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 2002 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
3  2  
Методе извођења наставе: 
Настава је организована путем предавања, аудиторних и лабораторијских вежби. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања  писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испт 10 
колоквијум-и 30   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Програмабилна логичка кола 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Драгана З. Прокин 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање основних појмова из области дигиталне електронике 
Циљ предмета: 
Стицање основних знања о програмабилним логичким колима високог степена интеграције која представљају 
основу савремених дигиталних система. 
Исход предмета: 
Оспособљеност студената за самостално пројектовање, симулацију рада и имплементацију дигиталног 
хардвера у програмабилним логичким колима CPLD и FPGA типа. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Основни појмови и и преглед типова програмабилних логичких кола. 
2. Особине сложених логичких кола CPLD типа: архитектура и начин програмирања. Програмабилна 

логичка кола фамилије ALTERA MAX7000: архитектура макроћелије, логичких блокова, рутирање 
веза и анализа кашњења.  

3. Програмабилна логичка кола FPGA типа: архитектура и начин програмирања. FPGA кола фамилије 
ALTERA FLEX10K: архитектура макроћелије, логичких и меморијских блокова, рутирање веза и 
анализа кашњења. 

4. Реализација дизајна у софтверском развојном окружењу графичким начином уношења дизајна и преко 
временских дијаграма. 

5. Примери реализација сложених комбинационих мрежа. 
6. Синхронa логикa са глобалним тактом. Синхрони флип-флопови са мултиплексерима. 
7. Реализација програмабилних тајмера и бројача. 
8. Реализација регистара. Прихватни регистри бројача и синхронизација са радом бројача. 
9. Примери извођења синхроне и улазно-излазне логике. Реализација интерфејса са инкременталним 

енкодером. Реализација дигиталног филтра са већинском логиком. 
10. Реализација дизајна у софтверском развојном окружењу текстуалним начином уношења дизајна 

применом AHDL и VHDL програмског језика. 
11. Реализација машине стања. Бројач произвољног модула бројања. Диференцијатор ивице сигнала. 

Анализа рада секвенцијалних мрежа (реверзни инжењеринг). 
12. Оптимизација дизајна за брзину или заузеће ресурса програмабилних логичких кола. Распоред 

функција по прикључцима програмабилног кола. 
13. Употреба експандера за генерисање сложених логичких функција. Реализација брзог компаратора и 

сабирача. 
14. Реализација генератора импулсно- ширински модулисаног сигнала. 
15. Реализација дизајна применом мегафункција. Интерфејси за тастатуру и VGA монитор. 

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања.  
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-VLS 0-11.  

Литература: 
1. Д. Живковић, М. Поповић, Импулсна и дигитална електроника, Академска мисао, Београд, 2004. 
2. М. Прокин, Микропроцесорска електроника, Академска мисао, Београд, 2006. 
3. Д. Прокин, Д. Тодовић Приручник за лабораторијске вежбе из Програмабилних логичких кола, 

ВИШЕР, Београд, 2011. 
4. Д. Прокин Електронске лекције и интерактивни задаци у Moodle okruženju 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
3  2  
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, и писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у оквиру наставе 5 Писмени испит 50 
практична настава 15   
колоквијум 2х15   
семинар    
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО, НЕТ, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Управљање пројектима и инвестицијама  
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Живорад М. Васић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање основних знања о управљању реализацијом инвестиционих пројеката. 
Исход предмета  
Након одслушаног курса студенти ће бити оспособљени да планирају, прате и врше контролу у процесу 
реализације инвестиционих пројеката (ИП). 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Управљање пословним системима. Појам управљања и управљање предузећем.  
2. Појам и врсте пројеката. Дефинисање пројекта, инвестициони и бизнис пројекти.  
3. Концепт управљања пројектом. Развој и дефинисање концепта управљања пројектом, нове тенденције 

у развоју управљања пројектом.  
4. Организација за управљање пројектима. Класичан и контигенцијски приступи у управљању 

пројектима.  
5. Управљање људским ресурсима. Улога и избор руководиоца пројекта. Тимски рад и врсте тимова, фазе 

развој, формирање и функционисање пројектних тимова.  
6. Управљање уговарањем. Процес уговарања пројекта и врсте уговора,.  
7. Управљање квалитетом пројекта. Функције и процес управљања квалитетом пројекта.  
8. Управљање ризиком пројекта. Приступ управљања ризиком пројекта, концепт управљања ризиком 

пројекта, метод процене ризика.  
9. Управљање комуникацијом у пројекту. Модел управљања процесом комуникације.  
10. Управљање променама у пројекту. Концепт управљања променама, врсте промена,  
11. Планирање реализације пројекта. Планирање времена реализације пројекта, планирање ресурса, 

планирање трошкова реализације пројекта.  
12. Праћење и контрола реализације пројекта. Праћење и контрола времена, реализације пројекта, 

праћење и контрола ресурса, праћење и контрола трошкова.  
13. Систем извештавања о реализацији пројекта  
14. Стандардни рачунарски програми за управљање пројектом  
15. Методе и технике за управљање пројектом.  

Практична настава: 
       Израда задатака из мрежног планирања, анализа структуре, времена и трошкова пројекта, оптимизација    
пројекта. 
Литература: 

1. Јовановић П., Управљање пројектом, Факултет организационих наука, Београд, 2010. 
2. Драган Ђуричин; Управљање помоћу пројеката,Економски факултет, Београд, 2003. 

Број часова  активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
2 3   
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, писмени испит. Домаћи задаци. Израда пројекта у 
групама по 3-4 студента (структуирање пројекта). Практични рад уз подршку рачунарског пакета 
PRIMAVERA. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 15 усмени испт 30 
колоквијум-и 50   
семинар-и    
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Студијскипрограм/студијскипрограми: АСУВ, НРТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Микропроцесорски софтвер 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Милан С. Мијалковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање основних појмова из рачунара. Пожељно знање енглеског језика. 
Циљ предмета: 
Полазници треба да се упознају са практичним аспектом програмирања микроконтролера на Ц језику 
(делимично и на асемблеру)  као и да савладају основне практичне технике програмирања и коришћења 
периферија савремених микроконтролера. 
Исход предмета: 
Студенти ће бити оспособљени да пројектују једноствне програме какви се користе у практичном раду у 
рачунарима за уградњу, да користе софтверске алатке за развој програма, да користе развојну опрему за рад са 
микроконтролерима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  

1. Архитектура микроконтролера и улога појединих компонената. Принципи асемблера.  
2. Преглед микроконтролера, модуларно програмирање, сегментација, повезивач.  
3. Садржај и концепција пројеката, улога и начин коришћенја појединих алата за развој.  
4. Израда стандардних програмских структура ѕа конкретни микроконтролер. Макрои.  
5. Механизам прекида. Оперативни системи у реалном времену, промена контекста.  
6. Програмирење У-И опште намене, рад са АД и ДА конверторима, бројачи.  
7. Специфичности система са смањеном потрошњом и са повећаном поузданошћу.  
8. Примери конкретних програма. Табеле за претрагу (look-up), математичке функције.  
9. Примена у управљању. Филтрирање, интеграција сигнала у реалном времену, PWM.  
10. Mерењe и дигитализацијa сигнала, утицај кашњења. Утицај коначнe дужинe записа.  
11. Напредне технике. Вишепроцесорски системи, повезивање у мрежу, CAN, ZigBee.  
12. Специфичности С-језика за микроконтролере и разлике у односу на стандардни Ц.  
13. Методе пројектовања микрорачунара за уградњу. Tимски рад, израда документације.  
14. Алати за развој програма. Симулатори, монитор, емулатори, логички анализатори.  
15. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања.  

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања, студенти самостално развијају, преводе и тестирају 
исправност свог програма на реалном хардверу у лабораторији. 
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-ESY. 

Литература:  
1. М. Мијалковић, Програмирање ARM7TDMI  серије микроконтролера, материјал у рукопису, доступан 

студентима 
2. М. Мијалковић, Ж. Попов, Приручник за лабораторијске вежбе из микропроцесорског софтвера, 

Виша електротехничка школа, Београд, 2003. 
3. NXP, LPC2138 User's Manual, Nxp 2010. 
4. IAR, IAR Embedded Workbech for ARM User’s  Manual, 2009. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
3  2  
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, рад у лабораторији на реалном хардверу, консултације, семинарски радови, оцена са 
практичног рада и усмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 50 усмени испт 40 
колоквијум-и    
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО, НЕТ, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Стручна пракса  
Наставник (Име, средње слово, презиме): 
Статус предмета: обавезан  
Број ЕСПБ: 4  
Услов: - 
Циљ предмета: 
Повезивање знања стечених на настави са захтевима практичних задатака.  
Исход предмета: 
Оспособљавање за рад у установама.  
Садржај предмета 
Практична настава: 

Практична настава се реализује у одговарајућим производним погонима, привредним друштвима и 
јавним установама, затим у организацијама за обављање иновационих активности, као и у организацијама 
за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, као и у ауто кућама и савременим 
сервисима. У току и по завршетку стручне праксе пише се дневник у виду семинарског рада и усмено 
брани.  

Литература: 

Број часова активне наставе:  Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
   240 
Методе извођења наставе: 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
активност у току предавања   писмени испит   
практична настава 50  усмени испит  30  
колоквијум-и     
семинар-и  20    
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО, НЕТ, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне/Специјалистичке струковне 
Назив предмета: Завршни рад  
Наставник (Име, средње слово, презиме): 
Статус предмета: обавезан  
Број ЕСПБ: 8/12  
Услов: Студент стиче право да започне израду завршног рада када му остане највише један неположен испит. 
Студент бира један од предмета из којег је положио испит, а предметног наставника за ментора. Ментор 
дефинише назив теме и задатке израде завршног рада, после чега кандидат пријављује тему. 
Студент треба да заврши израду завршног рада за најмање три недеље, а највише за шест месеци од дана 
прихватања теме. 
Циљ предмета: 
Циљ израде завршног рада је решење и/или анализа и презентација конкретног проблема, чиме кандидат 
доказује да је стекао предвиђени ниво професионалне оспособљености и зрелости у ужој области 
специјализације, за коју се избором теме завршног рада определио.  
Пожељно је, али не и неопходно, да завршни рад представља део истраживања који студент спроводи у 
склопу истраживања којим руководи наставник предмета из којег студент  ради завршни рад. 
Исход предмета: 
Успешна израда и одбрана завршног рада на специјалистичким струковним студијама омогућава кандидату да 
ефикасно прати и усваја новине у области специјализације, да се укључи у рад развојно-истраживачких 
тимова, као и тимова за унапређење производње, примене и одржавања савремених електронских  уређаја. 
Садржај предмета 
Завршни рад треба да има обим од 20 до 40 страна А4 формата, не рачунајући додатке. Садржи следећe 
делове: 

1. Сажетак ( Abstrakt, на енглеском језику), 
2. Увод, 
3. Теоријски део, 
4. Практични део са приказом добијених резултата и њиховом анализом, 
5. Закључак, 
6. Преглед литературе, 
7. Индекс појмова. 

Обавезан додатак завршног рада је и презентација, намењена јавној усменој одбрани (препоручује се 20, а 
највише 30 слајдова). 
Литература: 

Број часова активне наставе:  Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
   480 
Методе извођења наставе: 
У току израде завршног рада студент има обавезне консултације са ментором. Ментор својим потписом на 
сваком примерку завршног рада потврђује задовољавајући квалитет садржаја и техничке обраде. 
Када заврши израду рада, студент подноси Наставном већу молбу за сагласност за одбрану завршног рада, а 
уз молбу прилаже четири примерка завршног рада. Сваки примерак завршног рада у прилогу садржи 
целокупан текст завршног рада у електронском облику. 
Наставно веће одређује Комисију за јавну усмену одбрану завршног рада, коју чине председник, ментор и 
најмање један члан из редова наставника Високе школе елктротехнике и рачунарства струковних студија. 
Комисија може да има и додатне чланове из редова наставника других високошколских установа или 
истакнутих стручњака из области коју обрађује завршни рад. 
Завршни рад се брани усмено пред Комисијом. Студент презентира рад у кратком излагању (до 15 минута) у 
коме излаже основне поставке проблема и карактеристике решења, потом комисија поставља питања, и 
оцењује рад у целини. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
активност у току предавања   писмени испит   
практична настава  усмени испит  30 
колоквијум-и     
завршни рад  70   
 


