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ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Шифра Назив предмета Избор. Кредита 

Укупно   
часова 

П 

Укупно   
часова 

B 

Укупно    
часова 
ДОН 

170107 Интернет сервиси ОБ 6 2 3 0

101007 Електротехника И 6 2 3 0

170307 Основи менaџмента   6 2 3 0

170407 Маркетинг   6 2 3 0

101307 Апликативни софтвер   6 2 3 0

100307 Инжењерска математика   6 2 3 0

170607 Основи електронског пословања ОБ 6 2 3 0

101407 Основи информатике и рачунарства И 6 2 3 0

101507 Енглески језик   6 2 3 0

170111 Менаџмент продаје   6 2 3 0

130307 Основи програмирања    6 2 3 0

171907 Социологија   6 2 3 0

170807 Бизнис план за е-пословање   6 2 2 1

170211 Менаџмент трошкова   6 2 3 0

130907 Интеракција човек - рачунар   6 2 2 1

150407 Базе података   6 2 2 1

170311 Оперативни менаџмент   6 2 3 0

171207 Управљање производњом и услугама   6 2 3 0

171307 Електронска трговина   6 2 2 1

171407 Пословна комуникација   6 2 3 0

170411 Регулатива у е-пословању   6 2 3 0

171007 Web дизајн   6 2 2 1

130707 Рачунарске мреже   6 2 2 1

151107 Оперативни системи 1   6 2 2 1

171707 Електронско банкарство   6 3 0 2

151607 Сигурност информационих система   6 3 0 2

151207 Интернет програмирање   6 3 0 2

172007 Економика бизниса   6 3 2 0

150507 Рачунари и периферије   6 2 2 1

150611 Друштвене мреже   6 3 2 0

170511 Предузетништво   6 3 2 0

110411 Телекомуникациони сервиси и технологије   6 3 0 2

172107 Управљање пројектима и инвестицијама     6 2 3 0

172207 Спољнотрговинско пословање   6 3 2 0

101607 Стручна пракса   4       

ЗР Завршни рад   8       
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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: АВТ, АСУВ, ЕПО, НЕТ, НРТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Инжењерска математика  
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Ана М. Савић, мр Зоран М. Мишковић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета: 
Стицање потребних знања за праценје стручних предмета електротехничке струке, проширивање 
математичког образовања, развијање стваралачког мишљења и стварање основе за разумевање 
квантитативних односа мeђу појавама.  
Исход предмета: 
Студенти ће бити оспособљени да решавају сложеније математичке задатке везане за примену савремених 
математичких метода у области аудио и видео технологија. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Појам матрице, особине и операције. 
2. Детерминанте, особине и израчунавање. 
3. Инверзне матрице. 
4. Методе за решавање система линеарних једначина. 
5. Бројни низ, основне особине и гранична вредност. 
6. Појам функције, основне особине и гранична вредност. 
7. Извод функције. 
8. Диференцијал функције. 
9. Основне теореме диференцијалног рачуна 
10. Испитивање особина функција и цртање графика 
11. Неодређени интеграли. 
12. Одређени интеграли. 
13. Примене интеграла. 
14. Примене интеграла. 

Практична настава: 
Настава прати програм предавања. Упознавање са програмским пакетом OCTAVE и MAXIMA на 
лабораториским вежбама  

Литература: 
1. А. Савић, З. Мишковић, А. Зековић, Математика 1, Висока школа електротехнике и рачунарства 

струковних студија, Београд, 2010 
2. А. Савић, А. Зековић, Математика 1 приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа 

електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2010 
3. И. Ковачевић, З. Мишковић, А .Савић, Математика за инжењере, Висока школа електротехнике и 

рачунарства струковних студија, Београд, 2008 
4. И. Ковачевић, А .Савић, Инжењерска математика, Виша електротехничка школа, Београд, 2005. 
5. М. Врзић, З.Мишковић, Збирка задатака из математике са писмених испита, Виша електротехничка 

школа, Београд 2004. 
6. И. Ковачевић, А.Савић, Математика-приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа 

електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2007. 
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 и семинарски радови. 

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: ЕПО, НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Интернет сервиси 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Предраг М. Сталетић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 
Циљ наставе је упознавање студената са настанком и развојем Интернета и са најзначајнијим Интернет 
сервисима. 
Исход предмета: 
Студенти се оспособљавају за самостално професионално коришћење најважнијих Интернет сервиса. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Настанак и развој Интернета. 
2. Повезивање на Интернет: стални и повремени приступ (специфичности). Dial-Up приступ. DSL  

приступ.  
3. Широкопојасни интернет: Приступ преко GPRS и G3 (UMTS) мреже мобилне телефоније. Wireless  

приступ.   
4. URL. Домени. Регистрација међународних и домаћих домена. 
5. Синтакса на Интернету.  
6. Сервис електронске поште.  
7. Заштита на Интернету. 
8. Колоквијум. 
9. Web  сервис. Претраживање на  web-у. Напредно претраживање на Google. 
10. Куповина, путовања и финансијски послови на Интернету. 
11. Мултимедија на Интернету: фотографије, музика и звук, видео записи, филмови, телевизија. 
12. Социјалне мреже на Интернету. Facebook. Миокроблог (Twitter).  
13. Управљање односима са клијентима преко FaceBook-a и  Twitter-a. 
14. Блог. Одржавање односа с јавношћу путем вођења блога. 
15. Интернет телефонија (Voip). Сличности и разлике између класичне и Интернет телефоније. Опрема за 

Интернет телефонију. Интернет клијенти Skype, Webex. 
Практична настава 
Практична настава изводи се у рачунарској лабораторији, повезаној на ЛАН и на Интернет. 
Литература: 

1. П. Сталетић, Интернет сервиси у пословној комуникацији, Деус, Смедеревска. Паланка, ВЕТС, 
Београд, 2001. 

2. П. Сталетић, Приручник из Интернет сервиса, ВИСЕР, Београд, 2011.  
3. Charles R. Kalmanek, Sudip Misra, Y. Richard Yang (editors), Guide to Reliable Internet Services and 

Applications,Springer, London, 2010. (e-book). 
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 и завршни испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 50 

колоквијум-и 20   

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Основи електронског пословања 
Наставник (Име, средње слово, презиме):  др Дејан В. Тошић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Основна знања из електротехнике и математике омогућују успешно праћење наставе. 
Циљ предмета: 
Пренети студенту основне појмове о електронском пословању (ЕП) кроз низ практичних примера. 
Активирати студента да самостално истражује и анализира ЕП помоћу Интернет сервиса и алата. 
Исход предмета: 
Студенти се оспособљавају за критичко сагледавање аутоматизације пословања малог предузећа, као и за 
доношење оперативних одлука о обиму ЕП фирме, имплементацији ЕП и праћењу делотворности ЕП. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Појмовно одређење дигиталне економија, електронског пословања (ЕП), е-трговине и м-пословања. 
2. Значај, предности, користи и новине које доноси ЕП. 
3. Преглед технологија на којима се заснива ЕП. 
4: Интернет и глобализација ЕП; Улога Интернет претраживача у ЕП. 
5. Стратегије ЕП. 
6. Производи и услуге подесни за пласман преко Интернета. 
7. Принципи ЕП – Велика тројка и Тражени одговор. 
8. Апликације и софтверске компоненте ЕП (е-радња, е-аукција, дигиталне библиотеке,…). 
9. Примена RFID у ЕП. 
10. Основи е-банкарства (e-banking, e-finance, e-payment,…). 
11. Основи е-управе (e-government). 
12. Основи е-учења (e-learning, distance learning). 
13. E-SCM, e-CRM, e-ERP, e-marketing и e-CMS. 
14. Пример развоја и примене ЕП предузећа у Србији. 
15. Самовредновање, анализа курса, анкета студената. 

Практична настава: 
Упоредна анализа Интернет претраживача са гледишта ЕП. Конципирање малог Интернет бизниса. 
Анализа комерцијалних и банкарских сајтова. 

Литература  
1. М. Лутовац, В. Поцајт, Д. Тошић, Основи електронског пословања, Висока школа електротехнике и 

рачунарства, Београд, 2007. 
2. М. Лутовац, Д. Тошић, Приручник из основа електронског пословања, Висока школа електротехнике и 

рачунарства, Београд, 2007. 
Број часова  активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
2 3   
Методе извођења наставе 
Предавања, лабораторијске вежбе, консултације, усмени испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испт 30 
колоквијуми 30   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, ЕПО, НЕТ, НРТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Апликативни софтвер 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Радмила Н. Вукић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање оперативног система рачунара, руковање датотекама. 
Циљ предмета: 
Оспособљавање студената за коришћење стандардног апликативног софтвера и укључивање у дигитално 
друштво.  
Исход предмета: 
Студенти ће разумети принципе употребе апликативног софтвера и умети да користе програме за обраду 
текста, унакрсна израчунавања и презентације, да користе основне Интернет сервиса и да комбинују примену 
различитих програма. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса).  
2. Основне технике обраде текста. 
3. Унос и уређивање текста; обликовање текста, слова, пасуса и странице. 
4. Напредне технике обраде текста. Уградња објеката у текст. 
5. Табеле; једначине. 
6. Обрада дужих текстова; стилови. 
7. Презентације. Основна правила креирања и излагања презентације; израда слајда. 
8. Презентације. Руковање компонентама слајда. Уградња објеката. Анимацијa. 
9. Радне табеле. Основни појмови.  
10. Уређивање садржаја ћелије; уређивање радног листа; принцип рада.  
11. Обликовање радне табеле. Примери. 
12. Функције; основне технике примене. 
13. Дијаграми. Базе података. Напредне технике. 
14. Апликатвини софтвер у техници. 
15. Комбинована примена различитих програма. 

Практична настава:  
Практична настава прати програм предавања. 

Литература: 
1. Р. Вукић, Д. Перић, И. Влајић_Наумовска: Апликативни софтвер, 3 издање, 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 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања,  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 40 
практична настава  усмени испит  
колоквијум-и 20   
семинар-и 40   
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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: АВТ, ЕПО, НРТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Друштвене мреже 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Слободанка С. Ђенић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Стицање теоријских и практичних знања везаних за област друштевеног умрежавања и партиципативног веба, 
технологија  које се још налазе у развоју. 
Исход предмета: 
Студенти су оспособљени да користе савремене технологије за рад сa друштвеним мрежама и 
партиципативним вебом (за пројектовање апликација и интерфејса) и да се укључе у даљи развој ових 
технологија. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови. 
2. Досадашњи развој WWW. Web 2.0 и Web 3.0. 
3. Друштвене мреже. Појам, карактеристике и врсте. 
4. Анализа друштвених мрежа. 
5. Израда online заједница и њихов даљи развој. Мотивација учестовања. 
6. Локацијски одређене друштвене мреже (Location aware social networks). 
7. Софтвер за друштвене мреже.  
8. Web 2.0 технологије. Интерактивни web: Ajax и API-и. 
9. Web 2.0 технологије: P2P, Web сервиси, SOA, RSS, REST, JSON, mashup -и. 
10. Покрет за отворени код. Отворени подаци, отворени садржаји. 
11. Дискутовање и социјализација: форуми, Chat, IM. Издаваштво: блогови и Wiki-и, Wikipedia. 
12. Размена дигиталних садржаја. Друштвено означавање. 
13. Системи за препоруке, механизми за развој поверења и репутације у друштвеним мрежама.  
14. Друштвено процесирање информација, навигација и претрага. Концепт crowdsourcing-а. 
15. Друштвене игре засноване на вебу (Web based social games). 

Практична настава: 
У лабораторији: прати предавања. Практична примена технологија за креирање друштвених мрежa и 
mashup-a.  
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
IT2008 IT body of knowledge: WS. Social software. 

Литература: 
1. R. Yee, Pro Web 2.0 Mashups Remixing Data and Web Services, Berkley, CA: Apress, 2008. 
2. Participative Web And User-Created Content: Web 2.0 Wikis and Social Networking, OECD, 2007. 
3. J. Porter, Designing for the Social Web, Berkley, CA: New Riders, 2008. 
4. T. Segaran, Programming Collective Intelligence, Sebastopol, CA: O’Reilly Media, Inc, 2007. 

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

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

10  усмени испит  

колоквијум 30 испит за рачунаром 30 
семинар 30   
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО, НЕТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Економика бизниса 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Предраг М. Сталетић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање основних знања из економике бизниса, применљивих у пракси. 
Исход предмета: Да се студенти оспособе да успешно управљају предузећем на основу позитивног права и 
макроекономских законитости. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Појам и значај економике бизниса. Основни економски принципи.  
2. Појам и битна обележја привредних друштава: економске организације и тржишна економија. Основна 

обележја привредног друштва. 
3. Инокосно  и партнерско предузеће: карактеристике. 
4. Командитно друштво.  
5. Акционарско друштво у систему тржишне привреде. Поступак оснивања; контролни пакет акција. 

Класификација. Управљање друштвом.  
6. Привредна друштва у привреди Републике Србије: поступак оснивања и класификација привредних 

друштава. 
7. Предузетник.  Ортачко друштво  Командитно друштво. 
8. Друштво са ограниченом одговорношћу   Акционарско друштво.  
9. Средства привредних друштава: Основна средства.  
10. Вредност основних средстава. Капацитет основних средстава. Амортизација основних средстава. 

Обртна средства:  
11. Извори  обртних средстава. Кружно кретање обртних средстава. Обим потребних обртних средстава.  
12. Трошкови – појам и класификација: утрошци и трошкови. Подела трошкова према месту настанка; 

подела према промени обима производње.  
13. Пословни резултати привредног друштва.  
14. Физички обим производње. Укупан приход. Добит.  
15. Мерење остварених пословних резултата.  

Практична настава: 
На вежбама се расправља  на конкретним примерима из праксе о материји обухваћеној програмом 
предавања. 

Литература: 
1. П. Сталетић, Економика бизниса, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2009. 
2. Бојан Илић, Весна Милићевић, Економика пословања, ФОН, Београд, 2008. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
предавања, вежбе, 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  усмени испит 40 
колоквијум-и 40   
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: 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: 

1. Everyday uses of computers. Types of computers 
2. Parts of computer. Keyboard and mouse. 
3. Interview: Student. Input devices. 
4. Output devices. English tenses-active form. 
5. Storage devices. Graphical user interface. 
6. Interview: Computing support assistant. English tenses-

continuous form. 
7. Networks. Communications. 
8. The Internet 1: email and newsgroups. The passive voice. 
9. The Internet 2: the world Wide Web. Interview: Website 

designer. 
10. World processing. Databases and spreadsheets. 
11. Graphics and multimedia. Indirect speech. 
12. Programming. nterview: Analyst/programmer. Low-level 

systems. 
13. Future trends. Sequence of tenses. 
14. Interview: IT Manager. Issues in computing. 
15. 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. 
3. 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: ЕПО, НРТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Интернет програмирање 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Бошко Д. Николић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање основних појмова из програмирања Интернет апликацијаа 
Циљ предмета: 
Циљ наставе је оспособљавање студената да пројектују и пишу савремене Интернет апликације коришћењем 
Јава програмског језика. 
Исход предмета: 
На крају одслушаног предмета студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења 
развију комерцијалне Интернет апликације уз помоћ програмскоге језика Јава. 
Садржај предмета 
Архитектура вишеслојних клијент-сервер система. Карактеристике и структура интернет апликација. Језици 
за опис стране. XML. HTML. DOM. JavaScript. Server-side сцриптинг. Развојне платформе за интернет 
апликације. Јава апликација, аплети, JSP, EJB. Употреба фрамеwорк-а: Рад са wеб формуларима и корисничка 
интеракција. Проблем сигурности: сесије, аутентификација и ауторизација, енкрипција, инфраструктура 
јавног кључа, HTTPS. 
Теоријска насатава: 

1. 1. седмица: Основни појмови и термини 
2. 2.и 3. седмица: Архитектура вишеслојних клијент сервер система, Интернет протоколи, карактеристике 

и структура Интернет апликација 
3. 4. и 5. седмица: HTML, JavaScript, CSS, DHTML, XHTML, XML 
4. 6. и 7. седмица: Сервлети 
5. 8. и 9. седмица: JSP 
6. 10. седмица: рад са базама података - JDBC 
7. 11 и 12. седмица: STRUTS 
8. 13. и 14. седмица: JCF 
9. 15. седмица: Wеб сервиси, Сигурност 

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања и одвија се демонстрирањем комерцијалних апликација 
применом наведених технологија.  

Литература: 
1. Б. Николић, Програмирање графичких апликација, Факлутет за пословну информатику, Београд, 2006. 
2. Б. Николић, Програмирање Интернет апликација, ИСБН 978-86-7912-058-8, Београд, 2008  

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

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
Семинарски рад 30 Писмени испит 60 
Колквијум-и  Усмени испит  
Лабораторијске вежбе 10   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Маркетинг 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Душан С. Богдановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања о маркетингу и његовој примени. 
Исход предмета: Стицање знања о маркетингу и његовој примени. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Дефиниција маркетинга. Сегментација тржишта. Циљно тржиште. Маркетинг микс. Производ. Цена. 
Дистрибуција. Промоција. Тактика. Стратегија. 

2. Понашање потрошача. Хијерархија потреба. Процес одлучивања. 
3. Производ. Карактеристике производа. Класификација производа. Позиционирање на тржишту. 

Животни циклус производа. 
4. Промоција. Идеја. Пажња. Интерес. Принципи. Потрошач. Промоција у штампи. Мали огласи. 

Велики огласи. Часописи. Позиција и величина огласа. Израда огласа. Садржај огласа. Наслов. 
Писање огласа. 

5. Промоција на радију и телевизији. Израда реклама. Елементи радио рекламе. Технике. Хумор. 
Промоција на националној телевизији (јавни сервис). Планирање ТВ рекламе. Израда ТВ рекламе. 
Прилагодљивост рекламе програму. Животни век рекламе. 

6. Остали медији. Оглашавање на јавним местима. Наградне игре и такмичења. Купони. Сајмови . 
Именици. Поклони пословним партнерима. Узорци производа.  0-800 телефони. Спонзорисање 
догађаја.  

7. Директан маркетинг. Директни маркетинг и остали медији.  
8. Цена. Ценовна конкуренција. Неценовна конкуренција. Психолошко одређивање цена. Престижно 

одређивање цена. Промотивно одређивање цена.  
9. Односи с јавношћу. Контакт са медијима. Саопштења за јавност.  
10. Интернет маркетинг: Интернет маркетинг план. 
11. СЕО оптимизација web  локације и web аналитика. 
12. Електронска пошта у функцији интернет маркетинга.  
13. Блог у функцији интернет маркетинга. 
14. Социјалне мреже као канал интернет маркетинг комуникације. 
15. Текстуално оглашавање на web-у. 

Практична настава: 
Вежбе се одржавају у рачунарској лабораторији, према програму предмета. На вежбама се стичу вештине 
и знања из области маркетинг активности. 

Литература: 
1. Др Млађен Вићентић, Маркетинг, уџбеник, ВИПОС Ваљево, 2011.   
2. мр Душан Богдановић, Милица Јевремовић, Приручник из маркетинга, ВИСЕР, Београд, 2010. 

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

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена  Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 50 
колоквијум-и 20   
семинар-и    
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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: АСУВ, ЕПО, НЕТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Основи информатике и рачунарства 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Вера В. Петровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Стицање основних знања o информатици, архитектури рачунара, рачунарског система и његовим 
компонентама, као и о предусловима за програмирање. 
Исход предмета: 
Стечено знање о основним структурама података, системском софтверу, архитектури и организацији рачунара 
и способност дефинисања поступка решавања задатка кроз креирање алгоритма помоћу основних 
програмских структура. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Увод у рачунарску обраду информација. Историјски развој рачунарских средстава. 
2. Увод у информационе системе. Дефиниција и врсте, методе пројектовања информационих система. 
3. Савремени програмски алати. 
4. Оперативни системи, историјски осврт и данас актуелни. 
5. Општи модел рачунарског система. Функционална блок шема рачунара. Хијерархијски модел 

рачунарског система. 
6. Математичке основе рачунара. Бројни системи. Конверзије из једног бројног систем у други. 
7. Бинарни бројни систем. Означени и неозначени бројеви.  
8. Запис у формату фиксног и покретног зареза. Основне аритметичке операције у бинарном бројном 

систему. 
9. Запис у коду "8421" и "више 3". Аритметичке операције над бинарно кодованим бројевима. 
10. Електронске основе рачунара. Логичке операције, основна логичка кола и мреже. Декодери, 

мултиплексери, полусабирачи, сабирачи. 
11. Хардвер рачунара. Поједностављена архитектура рачунара. Магистрале, улаз, излаз података и 

приступ меморији. 
12. Периферијске јединице. Начини преноса улазно/излазних података. Уређаји за унос и издавање 

података. 
13. Основе програмирања. Решавање задатака помоћу рачунара.  
14. Алгоритми. Квалитета алгоритма. Методе за опис алгоритма: дијаграм тока. Основне програмске 

структуре. 
15. Заштита рачунарски средстава и система. 

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања у рачунарским лабораторијама. 

Литература  
1. Петровић В.,Обрадовић С., Основи информатике и рачунарства - уџбеник, ВИШЕР, Београд,2009. 
2. Петровић В. Основи информатике и рачунарства - приручник, ВИШЕР, Београд , 2011. 
3. Прокин Д., Петровић В., Мијалковић М. Основи рачунатске технике збирка задатака, ВИШЕР, 

Београд, 2011. 
Број часова  активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
2 3   
Методе извођења наставе 
Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 30 
колоквијум-и 40   
семинар-и    
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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    
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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    



 

17 
 

 
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: 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: АСУВ, ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Социологија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Предраг М. Сталетић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Стицање фундаменталних знања о најважнијим одликама савременог друштва. 
Исход предмета: 
Оспособљавање студената да се лакше оријентишу  у свету који се мења под утицајем глобализације. 
Формирање критичког мишљења. Вештине: читање говора тела; способност за тимски рад и рад у 
мултикултуралном окружењу. 
Садржај предмета  
Предавања: 

1. Глобализација. Економски и политички аспекти. Главни проблеми глобализације. Светлости и сенке 
глобализације. 

2. Еколошки проблеми савременог света. Извори глобалних опасности по животну средину. Промена 
климе. Загађење ваздуха. Загађење воде. Крчење шума. 

3. Рад. Плаћени и неплаћени рад. Промене у квалификационој структури.  
4. Сукоби на раду. Штрајк. Lock Out. Мобинг.  
5. Економија знања. Утицај информационих технологија на свет рада. 
6. Незапосленост. Међународни стандард. Несигурност радног места. 
7. Друштвена интеракција. Вербална и невербална комуникација. 
8. Говор тела у пословној комуникацији. Сигнали који се упућују очима, уснама, рукама, телом и 

положајем ногу. Вокална експресија. 
9. Комуникација на даљину. Предности и недостаци комуникације на даљину. 
10. Мултиетничка друштва. Модели. Нација. Миграције. Дијаспоре. 
11. Обележја савремене породице. Савремени облици брачних заједница. 
12. Политичка власт. Облици власти данас.  
13. Фактори који су допринелу успону либералне демократије. Криза либералне демократије. 
14. Политичке странке. Улога странака. Функције странака у друштву. 
15. Друштвена улога морала.  Чувари морала. Кодекс пословне етике. 

Практична настава 
Вежбе се одржавају у слушаоници. На вежбама се расправља  на конкретним примерима из праксе у 
оквиру материје обухваћене наставним програмом.. 

Литература: 
1. Предраг Сталетић: Социологија, уџбеник, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2011. 
2. Ентони Гиденс: Социологија, 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, консултације, колоквијуми, семинарски радови и усмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
Активност у току предавања 10 усмени испит 60 
Семинарски рад 30   
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Телекомуникациони сервиси и технологије 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Славица Ђ. Маринковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета: 
Упознавање са различитим саврменим телекомуникационим технологијама и услугама и њиховом применом у 
различитим пословним окружењима. 
Исход предмета: 
По завршетку курса ће имати прегледно знање из области резличитих савремених телекомуникационих 
технологија. Познаваће  основне карактеристике предности и недостатке као и могуће примене ових 
технологија у различитим пословним окружењима.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Уводно предавање. Програм предмета,организација и садржај курса. Веза са другим курсевима.. 
2. Радиофреквенцијска идентификација (RFID) 
3. Глобални систем за позиционирање (GPS) 
4. Бежичне сензорске мреже  
5. Стандарднне  и додатне услуге фиксне телефоније 
6. Приступ Интернету:  Dial-up, ISDN, ADSL  
7. Интернет  и основне услуге (електронска пошта, telenet, FTP, SSH, WWW) 
8. Пренос говора преко интернет протокола (VoIP) 
9. Мултимедијалне услуге базиране на интернет протоколу  (IPTV) 
10. Системи мобилне телефоније прве, друге, треће генерације.  
11. Системи мобилне телефоније четврте генерације и WiMAX. 
12. Персоналне и локалне речунарске мреже.   
13. Дигитални радио 
14. Дигитална телвизија 
15. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања.  

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања. 
Литература: 

1. Klaus Finkenzeller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and 
Identification 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2003. 

2. Elliott D. Kaplan, Editor, Understanding GPS, Principles and Applications, Artech House, inc., 1996. 
3. Lawrence, Harte, Avi, Ofrane, Telecom Systems, PSTN, PBX, Datacom, IP Telephony, IPTV, Wireless and 

Billing, Althos, 2006. 
4. Ray Horak, Telecommunications and Data Communications Handbook, John Wiley & Sons, 2007. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
3  2  
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 30 
колоквијум 50   
лабораторијске вежбе 10   
семинар    
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО, НЕТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Управљање производњом и услугама 
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 планирњу, припреми и реализацији оперативних токова у 
производним и услужним процесима. 
Исход предмета: 
Након одслушаног курса студенти ће бити оспособљени да планирају, прате и врше контролу у процесу 
реализације непосредне производње и  пружања услуга. 
Садржај предмета  
Теоријска настава 

1. Основнек карактеристике и аспекти процеса производње. 
2. Основе индустријске организације и развој произвоних концепција. 
3. Улога и место производних стратегија у стратешком развоју  предузећа. 
4. Елементи производног процеса 
5. Утврђивање оптималног обима производње. 
6. Тржишна и технолошка својства производа 
7. Животни век и развој новог производа. 
8. Фазе производног процеса 
9. Планирање производње. Технолошка и оперативна припрема производње 
10. Непосредна производња. 
11. Контрола реализације производних и технолошких поступака у процесу производње и услуга 
12. Унутрашњи транспорт 
13. Информациони систем производње 
14. Управљање производњом и интернет 

Практична настава: 
Израда задатака из области утврђивања потрбних капацитета производње и услуга као и обима 
производње. 

Литература: 
1. Др Јово М. Тодоровић, Др Даница Лечић-Цветковић,Управљање производњом, менаџмент, модел, 

интернет, Факултет организационих наука, Београд, 2005. 
2. Др Зоран Радојевић: Оперативни менаџмент, АГМ књига, Београд, 2010. 

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. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 0 усмени испт 30 
колоквијум-и 50   
семинар-и 15   
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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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Студијски програм/студијски програми: ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: WEB дизајн 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Предраг М. Сталетић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Студенти стичу теоријска и практична знања из области пројектовања и израде web локација. 
Исход предмета: Студенти се оспособљавају за израду, публиковање и одржавање комерцијалних web 
сајтова.    
Садржај предмета  
Теоријска настава 

1. Садржај, технологија, визуелни елементи и економичност у web дизајну.  
2. Елементи доброг дизајна. Сличности и разлике између web дизајна и дизајна периодичних публикација 

и електронских медија. Трошкови израде и публиковања. 
3. Поступак дизајнирања web локације. Storyboard.  
4. Израда и провера прототипа на позадинском web  серверу. Публиковање сајта. 
5. Конвенције на web-у; статичке и динамичке web локације. 
6. Web странe и њихова организација: уводне стране; матична страна; интерактивне стране; описне 

стране; стране оптимизоване за штампу; ТЛБ стране; стране сирочићи; стране са изјавама о 
ауторским правима. 

7. Навигациони систем. Примарни и секундарни навигациони систем. 
8. Bookmark-овање страница са текстом. Линкови. Иконице и мапиране слике. 
9. Ознака стране. Мерач дубине. Графички оријентири.  
10. SEO  оптимизација. Локални претраживач и мапа сајта. 
11. Текст - основно изражајно средство: системски фонтови и фонтови са Интернета. 
12. Мултимедијално окружење: Боје и њихово значење; битмапиране и векторске слике подржане на 

web-у. 
13. Анимација и звук. Формати подржани на web-у. 
14. CMS web системи. Joomla; WordPress. 
15. Избор домена. Хостинг сервис. Испорука и одржавање web локације. 

Практична настава 
16. Практична настава изводи се у рачунарској лабораторији, повезаној на ЛАН и на Интернет. Израда 

сајта помоћу апликације MS Front Page 2003.   
Литература: 

1. T. Powell, WEB дизајн, комплетан приручник, Микрокњига, Београд, 2002. 
2. Др Предраг Сталетић: Приручник из Web  дизајна, ВИСЕР, Београд, 2011. 
3. Др Предраг Сталетић: Web дизајн, уџбеник, у плану 

издавачке делатности ВИСЕР, 2012. 
Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања, лабораторијске вежбе, консултацијеприпрема и објављивање личног и комерцијалног Web сајта и 
усмени 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 
Израда и публиковање личног Web сајта 20   
Израда и публиковање комерцијалног Web сајта 30   
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Бизнис план за електронско пословање 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Мирослав Д. Лутовац 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Пренети студенту напредне концепте електронског пословања (ЕП). Подробно објаснити е-
бизнис план и сложене системе ЕП. 
Исход предмета: Предмет треба да оспособи студента за аутоматизацију пословања малог или средњег 
предузећа, као и за доношење оперативних одлука о обиму ЕП фирме, увођењу ЕП и праћењу ЕП. 
Садржај предмета  
Теоријска настава 

1. Управљање односима са купцима (е-CRM) и парадигма 1:1. 
2. Интранет у унутрашњој организацији компаније и њеном ЕП. Екстранет, рад на даљину, виртуелни 

тимови и концепт виртуелне корпорације. 
3. Системи за управљање садржајем комплексних сајтова (e-CMS). 
4. Електронска пошта у ЕП, е-реторика и е-презентација. 
5. Канцеларија без папира (paperless office). 6. Основни појмови о моделима електронског пословања. 7. 

Увод у е-бизнис план. Основе е-бизнис планирања. 
8. Извршни резиме бизнис плана.  
9. Мисија, визија, пословни циљеви и извршни циљеви. 
10.  Анализа тржишта у е-бизнис плану.  
11. Анализа конкуренције у е-бизнис плану. 
12. Опис предузећа, пословна стратегија и пословни модел у е-бизнис плану. 
13. Пословни процес, производ/услуга и менаџмент предузећа у е-бизнис плану. 
14. Финансијска анализа у е-бизнис плану. 
15. Самовредновање, анализа курса, анкета студената. 

Практична настава 
Електронска пословна писма и циркуларна писма. Софтверски алат за праћење пројеката. Израда 
извршног резимеа е-бизнис плана. Развој мисије, визије и пословних циљева. Анализа тржишта преко 
Интернета. Упоредна анализа конкуренције у е-бизнис плану. Избор прилога и форма презентације е-
бизнис плана. Финансијска анализа и анализа ризика. 

Литература: 
1. М. Лутовац, Д. Тошић, Приручник за бизнис план за електронско пословање, уџбеник, Висока  школа 

електротехнике и рачунарства, Београд, 2007. 
2. М. Лутовац, Д. Тошић, Приручник за бизнис план за 

електронско пословање, уџбеник, Висока  школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2007. 
Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања, лабораторијске вежбе, консултације, усмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 50 
колоквијум-и 20   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Електронска трговина 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Мирослав Д. Лутовац 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Пренети студенту концепте електронске трговине (ЕТ). Обучити студента као да изабере 
хардверска и софтверска решења. Обучити студента како да изабере методологију, постави опште и извршне 
циљеве и практично реализује е-трговину. 
Исход предмета: Оспособити за израду комплетних решења електронске трговине коришћењем open-source 
софтвера. 
Садржај предмета  
Теоријска настава:  

1. Основе е-трговине. 
2. Управљање садржајем. 
3. Избор модела приходовања. Избор система плаћања.  
4. Избор пословног модела. 
5. Избор решења за е-трговину. 
6. Процедуре за успешну е-трговину. 
7. Кампања са претраживачима. 
8. Постављање е-трговине коришћењем open-source софтвера. 
9. Дефинисање процедура за постављање е-трговине. 
10. Развој website-а за е-трговину. 
11. Хардвер и софтвер за е-трговину. 
12. Архитектура е-трговине на Web-у. 
13. Сигурносни аспекти е-трговине. 
14. Систем електронског плаћања у е-трговини. 
15. Мобилни системи за е-трговину.  

Практична настава:  
Израда општих и извршних циљева и за постављање е-трговине. Израда онлајн трговине. 

Литература: 
1. М. Милосављевић, В. Мишковић, Електронска трговина, Универзитет Сингидунум, 2011  
2. M. Лутовац, А. Симовић, Приручник из Е-трговине, ВИШЕР, Београд, издавачки план за 2012. годину  
3. G. P. Schneider, Electronic Commerce, Course Technology, 

USA, 2011. 
Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања, лабораторијске вежбе, консултације, усмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испит 30 
колоквијум-и 30   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Електронско банкарство 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Душан С. Богдановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање основних знања из савременог банкарског пословања неопходних за обављање 
послова у банкарским организацијама. 
Исход предмета: Оспособљавање студената за рад на пословима у банкарским организацијама. 
Садржај предмета  
Теоријска настава 

1. Увод  у банкарско пословање. 
2.  Улога и функције централне банке. Операције и биланс централне банке. 
3. Организационо-институционални аспект пословних банака.  
4. Банкарски послови прикупљања и пласирања  средстава. Врсте кредита. 
5. Послови платног промета. Благајничко пословање, трезорско и депо пословање. Девизно-валутни 

послови и мењачки послови. 
6. Банкарски супсидијарни послови   
7. 7. Први колоквијум. 
8. Примена SWIFT-a  у  банкарском пословању. Примена информационих и дилинг система за берзанско 

електронско пословање. 
9. Специфичности електронског банкарства: пословање путем дебитних и кредитних картица; пословање 

путем АТМ уређаја. 
10. Пословање путем Интернета. Пословање путем мобилне телефоније. 
11. Управљање ризиком у електронском банкарству. 
12. Идентификација и анализа ризика. Oперативни ризик; ризик безбедности. 
13. Последице електронског новца и електронског банкарства. 
14. Менаџмент у банкарству. Стратешко планирање развоја банака. 
15. Други колоквијум. 

Практична настава  
Вежбе се одржавају у слушаоници. На вежбама се расправља  на конкретним примерима из праксе о 
материји обухваћеној програмом предавања. 

Литература: 
1. Ћосић, Д., Радовановић, П., Електронско пословање и електронско банкарство, Београдска пословна 

школа, Београд, 2010. 
2. Проф. др Јован Душанић: Пословно банкарство, Consseco Institut, Београд, 2003. 
3. Мр Предраг Радовановић: Технологизација банкарства, Београд, 2003. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
3 0 2  
Методе извођења наставе: 
Предавања, аудиторне вежбе, консултације, колоквијуми и завршни испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 40   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Менаџмент продаје 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Душан С. Богдановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Циљ предмета је стицање практичних и теоријских знања о директој продаји и управљању 
продајом, коју спроводе производне и трговинске комапније, најчешће посредством сопственог продајног 
особља. 
Исход предмета: Студенти се оспособљавају за успешно обављање послова из области пласмана производа и 
услуга на тржишту. 
Садржај предмета  
Теоријска настава  

1. Увод у менаџмент продаје. Појам, задаци и одговорности менаџмента продаје. 
2. Маркетиншки аспекти менаџмента продаје. Инструменти маркетинг микса. 
3. Менаџмент продаје и квалитет производа и услуга. Менаџмент продаје и информационо 

комуникационе технологије. 
4. Облици продаје. Директна, индиректна и продаја путем пословних мултимедијалних информационих 

система.  
5. Планирање продајних активности. Стратегијско пословно планирање и процес менаџмента продаје. 6. 

Организовање продајних активности. Облици организоване продаје. Припрема наступа продаваца. 7. 
Први колоквијум. 

6. Политика цена као кључни фактор успешности продаје производа и услуга.   
1. Политика цена према купцима. Политика цена према конкурентима.  

7. Психолошки аспекти у политици цена предузећа.  
8. Менаџерско одлучивање о ценама: Одређивање циља формирања цена. Анализа тражње. Процена 

трошкова. Анализа конкурентских цена и производа и услуга.  
9. Формирање продајних цена у условима различитих тржишних стања: Цене у потпуној конкуренцији. 

Монополске цене. Олигополске цене.  
10. Мотивација и награђивање продаваца: проналажење потенцијалних продаваца и одабир најбољих 

кандидата.  
11. Перманентно образовање продајног особља. Менаџери продаје у функцији лидера.  
12. Анализа продаје, анализа трошкова маркетинга и оцена учинка продајног особља   
13. Други колоквијум. 

Практична настава  
На вежбама се расправља  на конкретним примерима из праксе о материји обухваћеној програмом 
предавања. 

Литература: 
1. Др Милан Гашовић, Менаџмент продаје, Економски факултет Суботица, 2010. 
2. Web локација: http://salesmanagement20.com/ 

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

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 50 
колоквијум-и 20   
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Менаџмент трошкова 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Душан С. Богдановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Циљ предмета je да студенти овладају процесом управљања трошковима и да науче поступак 
доношења менаџерских одлука о трошковима и ценама. 
Исход предмета: студенти се оспособљавају за овладавање процесом управљања трошковима и поступаком 
доношења менаџерских одлука о трошковима и ценама. 
Садржај предмета  
Теоријска настава 

1. Поделе трошкова. 
2. Фиксни и варијабилни трошкови. 
3. Стварни, плански и стандардни трошкови. 
4. Планирање трошкова. 
5. Стандардизација директних и индиректних трошкова. 
6. Укупни и просечни трошкови. 
7. Менаџерско одлучивање на бази граничних трошкова. 
8. Први колоквијум. 
9. Анализа трошкова и менаџерско одлучивање о ценама. 
10. Одређивање продајних цена у условима различитих тржишних стања. 
11. Карактеристике дугорочне криве трошкова и дугорочни третман трошкова. 
12. Процена трошкова и сагледавање резултата пословања помоћу анализе преломне тачке. 
13. Алгебарско и дијаграмско одређивање преломне тачке. 
14. Контрола трошкова.  
15. Трошкови залиха. 
16. Информациона подршка управљању трошковима. 
17. Други колоквијум. 

Литература: 
1. Бојан Илић, Весна Милићевић, Менаџмент трошкова, ФОН, Београд, 2009. 
2. Др Бојан Ј. Илић: Стратегије формирања цена у условима дисконтинуитета, Задужбина Андрејевић, 

Београд, 2001. 
Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, аудиторне вежбе, консултације, колоквијуми, семинарски рад, завршни испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 20   
семинар-и 20   
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Оперативни менаџмент 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Живорад М. Васић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Студенти се оспособљавају за доношење пословних одлука у домену управљања 
производњом и логистиком у привредним друштвима. 
Исход предмета: Студенти су оспособљени да ефикасно и ефективно управљају организационим системом. 
Садржај предмета  
Теоријска настава 

1. Уводна разматрања. Концепт модела. Конструкција математичких модела. 
2. Линеарно програмирање – Геометријска интерпретација проблема ЛП. 
3. Линеарно програмирање – Стандардни облик линеарног програмирања и његова базна решења. 
4. Линеарно програмирање – Симплекс метода. 
5. Транспортни проблем – Поставка задатка. 
6. Транспортни проблем – Методе одређивање полазног допустивог и оптималног решења. 
7. Транспортни проблем – Отворени модел транспортног задатка. 
8. Примена линеарног програмирања. 
9. Мрежно планирање – Активности пројекта и Гантов дијаграм. 
10. Мрежно планирање – Анализа структуре. 
11. Мрежно планирање – Анализа времена и трошкова. 
12. Управљање залихама – Трошкови залиха. 
13. Управљање залихама – Математички модели у управљању залихама. 
14. Теорија игара.  
15. Предвиђање. 

Практична настава: 
На вежбама се расправља на конкретним примерима из праксе о материји обухваћеној програмом 
предавања. 

Литература: 
1. С. Крчевинац, М. Чангаловић, В. Ковачевић-Вујчић, М.Мартић, М. Вујошевић, Операциона 

истраживања 1, Факултет организационих наука, Београд, 2006. 
2. Т. Зечевић, М. Драшковић, Квантитативни модели оптимизације, ЕУМ, Београд, 2002 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, аудиторне вежбе, консултације, колоквијуми, семинарски рад, завршни 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: ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Пословна комуникација 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Лелица Ј. Костић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Циљ предмета je да се студенти оспособе за активно писање, запажање и разумевање 
комуникације у свакодневном пословном окружењу. 
Исход предмета: На крају наставе студенти ће бити оспосoбљени да пројектују интернет и екстерне 
комуникационе планове, као начине и врсте комуникације преко медијских канала комуникације. 
Садржај предмета  
Теоријска настава 

1. Дефиниција, основни комуникациони модели и начини пословне комуникације. 
2. Основне концепције писане пословне комуникације. 
3. Управљање комуникацијом у организацијама. 
4. Врсте и употреба писаних излазних докумената у пословној комуникацији. 
5. Орални систми пословне комуникације. Невербална комуникација. 
6. Канали медија комуникације.  
7. Класични и интерактивни системи медија комуникације. 
8. Креиранје стратегије комуникације у организацији. 
9. Критеријуми и стандарди интерне документације.  
10. Припрема и спровођење пословних састанака. 
11. Припрема и спровођење презентација. 
12. Критеријуми и стандарди екстерне комуникације. 
13. Корпоративно комуницирање; лидерство и комуницирање. 
14. Пословно комуницирање у различитим културним срединама. 
15. Будућност Пословне комуникације – правци развоја. 

Практична настава  
Креирање писаних докумената: понуде, пројектна документација, пројекти. 
Ораторство и јавно говорништво: примери из праксе пословне комуникације 
Објашњење система комуникације кроз класичне и интерактивне медије 
Развој комуникационих програма: Креиранје стратегије комуникације у организацији 
Оn-line Case Studies: Примери одрживих (sustainable) Оn-line пословних модела, 1. део. 
Оn-line Case Studies: Примери одрживих (sustainable) Оn-line пословних модела, 2. део. 
Литература: 

1. Др Лелица Костић, Комуникологија са пословном комуникацијом,уџбеник, Висока школа 
електротехнике и рачунарства, Београд, 2011.  

2. Сем Блек, Односи с јавношћу, Клио, Београд, 2003. 
Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, аудиторне вежбе, консултације, семестрални рад, усмени 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 50 
колоквијум-и 30 семинар-и  
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Предузетништво 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Предраг М. Сталетић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање основних знања и вештина из области предузетништва. Студенти уче знања и 
вештине како да осмисле, покрену и успешно воде сопствени бизнис. 
Исход предмета: Студенти стучу предузетничке вештине, тако да могу самостално у пракси обављати 
предузетничке послове. 
Садржај предмета  
Теоријска настава 

1. Појам предузетништва. Поље предузетничког бизниса. Задаци менаџера.  
2. Одлике врхунских предузетника. Модели понашања. Лична одговорност. Начин живота и здравље 

предузетника. Физичке и духовне навике.  
3. Коришћење туђих знања 
4. Предузетничка знања и мудрости 
5. Односи према грешкама 
6. Савети за постизање успеха 
7. Детерминанте успеха: јачање воље и развој менталних потенцијала 
8. Визија, мисија, циљеви, политика, стратегија и тактика предузетништва 
9. Управљање променама 
10. Управљање временом 
11. Управљање квалитетом 
12. Уметност комуницирања 
13. Методи за постизање конкурентске предности 
14. Кадровски менаџмент 
15. Колоквијум  
Практична настава 
На вежбама се расправља  на конкретним примерима из праксе о материји обухваћеној програмом 
предавања. 

Литература: 
1. Драгослав Јокић: Предузетништво, предузетнички менаџмент, Београд, 2005. 
2. Стивен Кави: Седам навика успешних људи, друго издање, Алнан Д.о.о,Београд, 2006. 

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

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит 50 
колоквијум-и 40   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Регулатива у електронском пословању 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Душан С. Богдановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Упознавање студената са основним појмовима права, општим појмовима грађанског права и 
трговинским правом. Упознавање студената са правном регулативом и проблемима правног уређења 
електронског пословања. 
Исход предмета: Студенти се оспособљавају за примену правних института у пословној пракси значајних за 
обављање послова у области рачуноводства, банкарства, осигурања и маркетинга. 
Садржај предмета  
Теоријска настава 

1. Основни и општи појмови права. Однос права и других друштвених норми.  
2. Устав као извор права. Закон и подзаконски акти као извори права. 
3. Субјекти и врсте правних субјеката. Правно лице као правни субјекат.  
4. Општи појмови грађанског права. Ствари и стварна права. Државна својина, задружна, друштвена 

својина. Приватна својина. Појам и врсте облигација.  
5. Појам и врсте извора трговинског права.  
6. Право привредних  друштава. Појам, врсте и карактеристике.  
7. Уговори трговинског (пословног) права. Уговор о продаји.  
8. Уговор о: трговинском заступању, посредовању, комисиону, осигурању, ускладиштењу робе, 

шпедицији.  
9. Уговор о: друмском превозу робе, грађењу, лизингу. Издавачки уговор.  
10. Интелектуална својина. Интелектуална својина и сајбер  простор.  
11. Законодавна и судска надлежност на Интернету 
12. Закључење уговора преко Интернета. Извршење уговора преко Интернета (електронска плаћања). 

Одговорност проваједера и других лица на Интернету.  
13. Сајбер криминал 
14. Правно уређење електронског пословања у Србији. Закон о електронском потпису. Подзаконска акта 

о електронском потпису.  
15. Колоквијум. 
 Практична настава  
На вежбама се расправља  на конкретним примерима из праксе о материји обухваћеној програмом 
предавања. 

Литература: 
1. М. Велимировић, С. Вукићевић: Пословно право, Мегатренд, Београд, 2002. 
2. 2.   Бесаровић Весна: Интелектуална својина, уџбеник, Београд, 2000. 

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

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 40 
практична настава  усмени испит  
колоквијум-и 30   
семинар-и 20   
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Студијски програм/студијски програми: ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Спољнотрговинско пословање 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Душан С. Богдановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Студенти се оспособљавају за рад на пословима спољне трговине у производним, услужним 
и трговинским привредним друштвима са значајним оспособљавањем за рад у осигуравајућим, банкарским, 
шпедитерским и транспортним друштвима. 
Исход предмета: Студенти су оспособљени за рад у привредним субјектима који се баве или учествују у 
спољној трговини са посебним нагласком на производним и услужним делатностима. 
Садржај предмета  
Теоријска настава 

1. Спољнотрговинска мрежа.  
2. Спољнотрговинска политика.  
3. Учесници у спољнотрговинском послу.  
4. Организовање спољнотрговинских операција.  
5. Спољнотрговински послови.  
6. Привремени спољнотрговински послови. 
7. Први колоквијум. 
8. Ризици спољнотрговинског пословања. 
9. Финансирање спољнотрговинског пословања. 
10. Извоз и увоз права на интелектуалну својину. 
11. Сложени спољнотрговински послови: везани послови: реекспорт, франшизинг. 
12. Сложени спољнотрговински послови: међународни лизинг, концесије и заједничка улагања. 
13. Извршење извозног и увозног посла.  
14. Електронска технологија и спољнотрговински послови. 
15. Други колоквијум. 

Практична настава  
Вежбе се одржавају у слушаоници. На вежбама се расправља  на конкретним примерима из праксе о 
материји обухваћеној програмом предавања. 

Литература: 
1. Проф. др Јелена Козомора, Спољнотрговинско пословање, Институт за економску дипломатију, Београд, 

2005. 
2. Унковић М, Стакић Б, Спољнотрговинско и девизно пословање, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 

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

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит 50 
колоквијум-и 40   
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: 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   
 
Студијски програм/студијски програми: НРТ, РТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 
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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   

 


