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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 
Софтверско инжењерство и информационе технологије 

 
КЊИГА ПРЕДМЕТА 

 
Редни број Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН Остали часови ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 
1. СИТ 01 Алгебра, векторска и аналитичка геометрија, полиноми 1 2 2 0 0 5 
2. СИТ 02 Дигитална електроника 1 2 2 0 0 7 
3. СИТ 03 Информационе технологије 1 2 1 1 0 6 
4. СИТ 04 Архитектура рачунара и оперативни системи 1 3 1 1 0 5 
5. СИТ 05 Увод у информационе системе 1 2 2 0 0 4 
6. СИТ 06 Енглески језик струке 1 1 1 1 0 0 3 
7. СИТ 07 Архитектура мобилних рачунара и оперативни системи 2 2 1 1 0 5 
8. СИТ 08 Основи програмирања 2 3 1 1 0 7 
9. СИТ 09 Алгоритми и структуре података 2 2 2 0 0 7 

10. СИТ 10 Дискретна математика 2 2 2 0 0 7 
11. СИТ 11 Основи телекомуникација 2 2 2 0 0 4 

ДРУГА ГОДИНА 

12. 
СИТ 12 Изборни предмет 1 

3 4 2 0 0 8 СИТ 121 Рачунарске мреже 
СИТ 122 Ембадед aрхитектурe и програмирање 

13. СИТ 13 Математичка анализа 3 3 3 0 0 8 
14. СИТ 14 Законска регулатива информационих система 3 2 1 0 0 5 
15. СИТ 15 Базе података 3 3 2 1 0 9 
16. СИТ 16 Енглески језик струке 2 4 2 2 0 0 4 
17. СИТ 17 Програмирање у Python-у 4 2 1 1 0 8 
18. СИТ 18 Интернет технологије и сервиси 4 2 1 1 0 6 
19. СИТ 19 Вештачка интелегенција 4 3 2 0 0 5 

20. 
СИТ 20 Изборни предмет 2 

4 2 2 0 0 7 СИТ 201 Криптологија 
СИТ 202 Теорија вероватноће и статистика 



ТРЕЋА ГОДИНА 
21. СИТ 21 Интернет ствари 5 2 1 0 0 4 
22. СИТ 22 Учење из података 5 2 1 1 0 4 
23. СИТ 23 Java Програмирање 5 2 1 1 0 7 
24. СИТ 24 Енглески језик струке 3 5 1 2 0 0 4 

25. 
СИТ 25 Изборни предмет 3 

5 2 2 0 0 7 СИТ 251 Нумеричка анализа 
СИТ 252 Операциона истраживања 

26. СИТ 26 Моделовање и симулација 5 2 1 0 0 4 
27. СИТ 27 Управљање пројектима 6 1 2 0 0 3 
28. СИТ 28 Алати за развој софтвера 6 2 1 0 0 4 
29. СИТ 29 Системи за подршку одлучивања 6 2 2 0 0 4 
30. СИТ 30 Пројектовање и моделовање 6 2 2 0 0 6 
31. СИТ 31 Блокчејн технологије и алгоритми 6 2 1 0 0 6 

32. 
СИТ 32 Изборни предмет 4 

6 2 2 0 0 7 СИТ 321 Процесирање природних језика 
СИТ 322 Аналитика великих података 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

33. СИТ 33 NoSQL базе података 7 3 1 1 0 6 
34. СИТ 34 Географски информациони системи 7 3 1 0 0 5 
35. СИТ 35 Развој паметних система 7 2 2 0 0 5 
36. СИТ 36 Web програмирање 7 2 1 1 0 5 

37. 

СИТ 37 Изборни предмет 5 

7 2 1 0 0 6 СИТ 371 Развој мобилних сервиса 
СИТ 372 Математички софтверски пакети 
СИТ 373 Енглески језик у рачунарству 

38. СИТ 38 Заштита и безбедност информација 8 4 1 0 0 5 

39. 

СИТ 39 Изборни предмет 6 

8 2 1 0 0 6 СИТ 391 Претраживање информација 
СИТ 392 Интеракција човек - рачунар 
СИТ 393 Дигитална дипломатија 

40. 

СИТ 40 Изборни предмет 7 

8 2 1 0 0 6 СИТ 401 Напредне архитентуре рачунара 
СИТ 402 Мониторинг и даљински надзор система 
СИТ 403 Иновационо технолошко предузетништво 

41. СИТ 41 Изборни предмет 8 8 2 1 0 0 6 СИТ 411 Софтверски дефинисане мреже 



СИТ 412 Сајбер безбедност 
СИТ 413 Електронско пословање 

42. СИТ 42 Стручна пракса 8 0 0 6 0 3 
43. СИТ 43 Завршни рад 8 0 0 6 1 7 

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Алгебра, векторска и аналитичка геометрија, полиноми 
Број ЕСПБ бодова: 5 
Наставник: Александар Илић 
Статус предмета: Обавезни 
Број часова активне наставе: 60 
Услов: Нема 
Циљ предмета:  
Упознавање и савлађивање математичких садржаја: основни појмови о броју  и  алгебарским структурама, елементима линеарне алгебре, елементима 
аналитичке геометрије и векторске алгебре, операције са полиномима. 
Исход предмета:  
Студенти се оспособљавају за коришћење матричног рачуна, векторске и аналитичке геометрије, полинома и за примену тих знања у решавању 
проблема из праксе  на основу разумевања метода алгебре, векторског рачуна и аналитичке геометрије, као и операција са полиномима,  
Садржај предмета: 
Основни појмови о скупу и скуповима бројева. Појам матрице и детерминанте, операције са матрицама, ранг матрице, инверзна матрица, операције 
са детерминантама. Решавање система линеарних алгебарских једначина. Основи аналитичке геометрије и векторске алгебре. Полиноми, Безуов став, 
Биномна теорема. 

Литература:   
Д. Ћорић, Р. Лазовић: Математика 1, ФОН,Београд, 2012. 
Д.Аднађевић, А.Вучић: Математика 1, Лома,Београд, 2006. 
Драган Ранђеловић: Математика, Свен, Ниш, 2000. 
Драган Ранђеловић, Ј.Јањић: Математика – збирка задатака, Свен, Ниш, 2004. 
 

Број часова  активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава (вежбе): 30 

Методе извођења наставе: Класичан начин уз употребу табле и презентације на рачунару.  

Оцена знања (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
Активност у току вежби 10 Писмени испит 40 
Колоквијум 20 Теоријски испит        30 



    
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Дигитална електроника  
Наставник: Слађана Пантелић 
Статус предмета: Обавезан  
Број ЕСПБ: 7         
Циљ предмета: Стицање основних знања из области дигиталне електронике, начина приказивања логичких функција, 
минимизације логичких функција и реализације основним логичким колима. Повезаће се основна теоријска знања из Булове 
алгебре са практичним аспектима анализе и реализације комбинационих и секвенцијалних дигиталних мрежа.  
Исход предмета: Оспособљавање студента да успешно представи логичке функције на разне начине, да анализира рад и обави 
синтезу једноставних комбинационих и секвенцијалних дигиталних мрежа, да успешно користи основне дигиталне 
функционалне блокове,  да уради рачунарску симулацију рада основних дигиталних мрежа. 
Садржај предмета: 
Бројни системи и кодови. Основи Булове алгебре. Логичке функције. Основна логичка кола. Карактеристике логичких кола. 
CMOS логичка кола. Биполарна логичка кола. Бистабилна кола. Моностабилни мултивибратори. Астабилни 
мултивибратори. Комбинационе мреже. Секвенцијалне мреже.  
 
Литература:  
Drndarević V., Elementi elektronike, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2016. 
Dokić B., Digitalna elektronika, Akademska misao, Beograd, 2012. 
S.Tešić, D.Vasiljević, Osnovi elektronike, komponente, pojačavačka kola, impulsna kola, digitalna kola, Građevinska knjiga, Beograd, 
2005. 
Živković B. D., Popović V. M., Impulsna i digitalna elektronika, Elektrotehnički fakultet, Nauka, Beograd, 1997. 
 
Број часова  активне наставе: 
60 

Теоријска настава:   
20 

Практична настава:  
10 

Вежбе: 
30 

Методе извођења наставе: предавање, вежбе, консултације, семинарски радови 
Оцена знања (максималан број поена је 100) 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 
Практична настава 10 Усмени испит 40 
Семинар-и 20   

 



Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Информационе технологије 
Наставник:  Доц. др Славиша Татомировић 
Статус предмета: Обавезан  
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета: Упознавање с савременим информационим технологијама и принципима рачунарске технике. 
Исход предмета: Познавање основа рачунарске технике и оспособљеност за рад у оперативном систему Windows. Kоришћење програмских пакета 
MS Office. Напредно коришћење Excel. Kоришћење основних сервиса Интернета. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Увод у информатику; Информацине технологије и трендови;Организација и архитектура рачунара; Системски софтвер, Апликациони софтвер и 
програмирање; Информациони системи – ИС; Рачунарске мреже, Интернет ; Рачунарство у облаку 
Практична настава: 
Вежбе прате предавања. 
Литература:   
1. D. Randjelović, Osnovi Informatike, KPA, 2018,ISBN 978-86-7020-392-1 
2. D. Randjelović, P. Čisar, B. Popović, Osnovi informatike – praktikum, KPA 2014. 
 
Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 15  Практична настава: 15 Вежбе и други облици наставе: 30 

Методе извођења наставе: Предавања (п), вежбе (в), колоквијум, консултације, семинарски радови, испит (практични и теоријски) 
Оцена знања (максималан број поена је 100) 

Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
Активност у току предавања 5   
Практична настава 10 Усмени испит        55 
Колоквијум-и    
Семинар-и 30   

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Архитектура мобилних рачунара и оперативни системи 
Наставник: Проф. др Слађана Пантелић 
Статус предмета: Обавезан  
Број ЕСПБ: 5             
Циљ предмета: Упознати студенте са основном везом, која постоји између хардвера и софтвера. Кроз ту везу ће се сагледати огромне могућности 



у разноврсности рачунарске архитектуре, Упознавање и разумевање основних концепата архитектуре мобилних рачунара и 
оперативних система, са примерима ARM 7 архитектуре и оперативног система Android. 
Исход предмета: Овладавање основним темама у области архитектуре мобилних рачунара и оперативних система. Разумевање 
принципа дизајнирања мобилних рачунара и рада оперативних система. 
 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: Увод у архитектуру рачунара. Основне компоненте мобилних рачунара. Систем дизајн и веза између 
компонената. Опис сета инструкција. Процесор ARM7, архитекткура и редуковани сет инстуркција. 
Увод у оперативне системе. Основне компненте оперативних система мобиланих рачунара. Управљање процесима. 
Управљање ресурсима. Опис структуре оперативног система Android. 
 
Практична настава: Упознавање са ARM7 архитектуром и оперативним системом Android. 
Литература:  
Симић Д., Батавељић П., Организација рачунара и оперативни системи, 2011. 
Andrew, S., Tanenbaum, “Structured Computer Organization”, 6th Edition,Prentice Hall, Inc., 2012 
Silberschatz Avi, GalvinPeter, Gagne Greg, “Operating System Concepts”, 9th Edition, John Wiley & Sons, 2013 
Hennessy L. John, Patterson A. David, Arpaci-Dusseau C. Andrea, Arpaci-Dusseau H. Remzi, Asanovic Krste, “Computer Architecture: A Quantative 
Approach”, (5th Edition), The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design, 2011. 
Patterson A. D. and Hennessy L. J., “Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface” (Revised 5th Edition), The Morgan Kaufmann 
Series in Computer Architecture and Design, 2013. 
 
Број часова  активне наставе: 
60 

Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 Вежбе: 15 Други облици наставе: 
15 

Методе извођења наставе: предавање, модификовано предавање, демонстрација, симулација, студијски истраживачки рад. 
Оцена знања (максималан број поена је 100) 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена 
Активност у току предавања 9 Писмени испит  
Практична настава 10 Усмени испит 51 
Тест/ови    
Семинар/и 30   

 
Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Увод у информационе системе  
Број ЕСПБ бодова: 4 
Наставник: Доц. др Славиша Татомировић 
Статус предмета: обавезни 
Предметни предуслови:  
− Образовни циљ предмета:  



Упознавање са основним концептима који се односе на структуру и компоненте информационих система, проблематику везану за њихову 
инфраструктуру и примену као и методологије и технике које се користе при њиховом пројектовању. 
Исход предмета:  
Изграђен и усвојен системски приступ примени информационих технологија у циљу повећања ефективности сложених система као што су 
пословни системи. Студенти се оспособљавају да у информационим процесима учествују као њихови корисници или чланови пројектног тима.  
Садржај и структура предмета: 
Савремени приступи информационим системима. Основни концепти информационих система (ICT као технолошка основа информационих система, 
Организациони аспект, Технолошки аспект). Методи анализе и пројектовања информационих система. Фаза планирања ИС-а. Анализа 
изводљивости и предлог системског решења. Фаза анализе: утврђивање захтева ИС-а (интервјуи, групни интерјуи, анализа документације). Фаза 
моделирања процеса. Фаза пројектовања (дизајнирање база података, форми, извештаја, интерфејса и дијалога). Фазе имплементације и одржавања. 
Област примене информационих система (DMS – информациони систем за управљање и рад са документима, CMS – информациони системи за 
менаџмент садржаја, DSS - информациони системи за подршку одлучивању, Информациони системи за управљање знањем и др). 
Литература:   
A. Njeguš, Poslovni informacioni sistemi, Univerzitet Singidunum, 2021. 
R. Kelly Rainer Jr, Efraim Turban: Увод у информационе системе, превод 2. издања са енглеског језика, Дата Статус, 2009. 
Keneth C. Laudon, Jane P. Laudon: Menagement Information Systems Global Edition 11ed, Pearson Education, 2009. 
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације, семинарски радови и пројекти, испит 

Укупно часова 60 Предавања 30 Вежбе 30 
Оцена знања (максималан број поена је 100): 

Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
Активност у току предавања 10 Теоријски испит уз одбрану пројекта     50 
Практична настава 30   
Семинар-и 10   

 
Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 

Назив предмета: Енглески језик струке 1 

Наставник: Мина Сукновић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе 
Циљ предмета: Систематизација знања стеченог током претходног школовања, као и стицање додатне комуникативне компетенције и језичких 
вештина (разумевање, говор, комуникација на енглеском језику, читање).  



Исход предмета: Студент влада комуникативним стратегијама (овладао је вокабуларoм везаним за опште теме и  граматиком  енглеског  језика) 
и може да оствари  комуникацију о општим  темама из свакодневног живота,  темама које су део опште културе, као и темама везаним за пословну 
комуникацију. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
 
Граматика енглеског језика (употреба одређеног и неодређеног члана, неправилни и непотпуни глаголи, грађење и употреба глаголских облика,  ред 
речи у реченици, герунд и партиципи, прилози и прилошки изрази, пасивне конструкције итд). Одговарајућа лексика за стицање предвиђених 
компетенција. 
Теме: 
’’Online services’’ (,,Онлајн услуге’’ ) 
’’Prоgramming and language’’  (,,Програмирање и језик’’) 
Практична настава:  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Граматичка вежбања 
Вежбе. Развијање језичких вештина писања, читања,  разумевања читања, говора и разумевања говора. Припрема презентација – врста специфичног 
студијско-истраживачког рада који се на крају презентује на енглеском језику   који подразумева рад у групи, као и употребу аудио-визуелних 
средстава.  
Литература 
 First Insights Into Business, Sue Robbins, Longman 2000. 
Oxford English for Computing, Keith Boeckner, P. Charles Brown, Oxfrod University Press 
 Longman Dictionary of Contemporary English. The Complete Guide to Written and 
Spoken English (2000), Longman Corpus Network, Harlow. 
 Douglas Biber, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, Edward Finegan: Longman 
Grammar of Spoken and Written English, Pearson Education Limited, Harlow 
 Ljubica Popović, Vera Mirić: Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima 
 
Допунска:  
Webster’s Desk Dictionary 
Longman Gold Course Book  
Longman Student Grammar of Spoken and Written English 
Teachers Resource Book: Guy Brook Heart, Cambridge University Press, 2007. 
 
• У зависности од интересовања и потреба студената, користе се и додатни,  стручни и публицистички текстови преузети из најсавременијих 

уџбеника из области струке, као и из стручних часописа и журнала. 

Број часова  активне наставе: 30  Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 



Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и илустративно-демонстративним уз континуирану 
евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 

активност у току 
предавања 

10  усмени 60 

практична настава 20   
колоквијуми 10 

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Архитектура мобилних рачунара и оперативни системи 
Наставник: Проф. др Слађана Пантелић 
Статус предмета: Обавезан  
Број ЕСПБ: 5             
Циљ предмета: Упознати студенте са основном везом, која постоји између хардвера и софтвера. Кроз ту везу ће се сагледати огромне могућности 
у разноврсности рачунарске архитектуре, Упознавање и разумевање основних концепата архитектуре мобилних рачунара и 
оперативних система, са примерима ARM 7 архитектуре и оперативног система Android. 
Исход предмета: Овладавање основним темама у области архитектуре мобилних рачунара и оперативних система. Разумевање 
принципа дизајнирања мобилних рачунара и рада оперативних система. 
 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: Увод у архитектуру рачунара. Основне компоненте мобилних рачунара. Систем дизајн и веза између 
компонената. Опис сета инструкција. Процесор ARM7, архитекткура и редуковани сет инстуркција. 
Увод у оперативне системе. Основне компненте оперативних система мобиланих рачунара. Управљање процесима. 
Управљање ресурсима. Опис структуре оперативног система Android. 
 
Практична настава: Упознавање са ARM7 архитектуром и оперативним системом Android. 
Литература:  
Симић Д., Батавељић П., Организација рачунара и оперативни системи, 2011. 
Andrew, S., Tanenbaum, “Structured Computer Organization”, 6th Edition,Prentice Hall, Inc., 2012 
Silberschatz Avi, GalvinPeter, Gagne Greg, “Operating System Concepts”, 9th Edition, John Wiley & Sons, 2013 
Hennessy L. John, Patterson A. David, Arpaci-Dusseau C. Andrea, Arpaci-Dusseau H. Remzi, Asanovic Krste, “Computer Architecture: A Quantative 
Approach”, (5th Edition), The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design, 2011. 
Patterson A. D. and Hennessy L. J., “Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface” (Revised 5th Edition), The Morgan Kaufmann 
Series in Computer Architecture and Design, 2013. 



 
Број часова  активне наставе: 
60 

Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 Вежбе: 15 Други облици наставе: 
15 

Методе извођења наставе: предавање, модификовано предавање, демонстрација, симулација, студијски истраживачки рад. 
Оцена знања (максималан број поена је 100) 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена 
Активност у току предавања 9 Писмени испит  
Практична настава 10 Усмени испит 51 
Тест/ови    
Семинар/и 30   

 
 
Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Основи програмирања  
Број ЕСПБ бодова: 7 
Наставник: Доц. др Владан Боровић 
Статус предмета: обавезни 
Услов: Нема 
Образовни циљ предмета:  
Упознавање студената са начином решавања проблема помоћу рачунара уз употребу програмских језика. У оквиру овог предмета студенти стичу 
потребна теоријска и практична знања о фундаменталним концептима савремених програмских језика. 
Исход предмета:  
Студенти су оспособљени за самостално решавање програмских задатака писањем програма у избраном скупу језика.   
Садржај и структура предмета: 
Увод. Преглед техника програмирања. Типови података и променљивих. Алгоритамске структуре. Изрази. Процедуре. Функције. Низови. Матрице. 
Слогови. Датотеке.Таксономије метода програмирања. Фундаментални концепти објектних програмских језика. С језик Uvod u «markup» jezike. 
HTML. XML. JSON. 

Литература:    
Kraus L: Решени задаци из програмског језика C, Пето прерађено издање, Академска Мисао 2020 
Kraus L: Programski jezik C sa rešenim zadacima, Deseto prošireno izdanje, Akademska Misao, 2020 
Kraus L: Programski jezik C++ sa rešenim zadacima, Jedanaesto prošireno izdanje, Akademska Misao, 2019 
М Станковић: Програмски језици, Електронски факултет Ниш, 2000 
Robert W. Sebesta: Concepts of Programming Languages; 10 edition, ISBN-10: 0131395319, Addison Wesley, 2011 
Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 Практична настава: 

15 
Вежбе: 15 Други облици наставе: 15 

Методе извођења наставе: 
 Предавања (п), вежбе (в), лабораторијске вежбе, пројекти, колоквијуми, консултације, семинарски радови, испит (практични и теоријски) 



Оцена знања (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
предавања 5 испит са практичним проблемима и 

теоријским питањима 
50 

лабораторијске вежбе 15 
колоквијуми 30 
 
 
Студијски програм/студијски програми: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Алгоритми и структуре података 
Наставник: Проф. др Александар Илић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: / 
Циљ предмета 
Упознавање студената са структурама података у оперативној меморији рачунара  и развојем програма који их користе за обраду. 

Исход предмета 
Завршењем курса студент влада концептима апстрактних типова података;  
манипулише линеарним структурама података– низовима, скуповима, мапама, листама, стековима, редовима;  
познаје концепте анализе ефикасности алгоритама; познаје и користи поступке за претраживање и сортирање података; познаје и користи рекурзију 
у дизајну програма, хеш табеле и  стабла. 

Садржај предмета 
Апстрактни типови података: појам  и  дефинисање типова. Низови: појам низа,операције и анализа ефикасности операција над низовима; појам 
матрице и операције над матрицама. Скупови и мапе: појам и имплементација, вишедимензионални низови и операције над њима.  
Анализа алгоритама: О-нотација. Претраживање и сортирање: линеарна и бинарна претрага; ; операције над сортираним низовима, алгоритми за 
сортирање. Листа, стек и ред: појам и операције; имплементација; вишеструко спрегнуте листе. Рекурзија. појам и особине; имплементација; примене 
рекурзије. Хеш табеле: и хеш функције. Стабла: бинарна стабла - појам и операције; Н-арна стабла; стабла за претраживање. 

Литература:   
1. Д. Живковић, Увод у алгоритме и структуре података, Сингидунум, Београд 2010 
2. Д. Урошевић, Алгоритми и структуре података, Пекограф, Београд 2018   
Број часова  активне наставе: 
60 

Теоријска настава:  
15  

Практична 
настава: 15 

 Вежбе: 30 

Методе извођења наставе: Предавања (п), вежбе (в), колоквијум, консултације, семинарски радови, испит (практични и 
теоријски) 



Оцена знања (максималан број поена је 100) 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
Активност у току предавања 5   
Практична настава 10 Усмени испит        55 
Колоквијум-и    
Семинар-и 30   
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Дискретна математика  
Наставник: Проф. др Александар Илић 
Статус предмета: Обавезан  
Број ЕСПБ: 7             
Број часова активне наставе: 60 
Услов: Нема 
Циљ предмета: Упознавање и разумевање основних појмова и  стицање неопходног знања фундаменталног апарата 
дискретне математике и алгоритама као математичке основе  рачунарства, пројектовања и програмирања апликација. 
Исход предмета: Оспособљеност за примену стечених знања при решавању проблема везаних за дискретне структуре, као 
и могућност идентификације, формулације и решења проблема од практичног значаја. 
Садржај предмета: 
Скупови и релације,  Функције,  Основи логике, Табеле истинитости, Аксиоме Булове алгебре, Логика закључивања, 
Квантификаторски рачун, Основи комбинаторике, Представљање алгоритама,  Анализа сложености алгоритма, Сортирање, 
Сортирање поређењем, Методи сортирања линеране сложености, Претраживање - Секвенцијално и бинарно претраживање, 
Графови - дефиниција, репрезентација 
 
Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања и одвија се кроз вежбе. 
 
Литература:  
1. J. Андерсон, Дискретма математика, Рачунарски факултет, Београд 2005. 
2. Живковић Миодраг, Алгоритми, Математички факулте Београд , 2000. 
3. A.Савић, А.Зековић, Дискретна математика и алгоритми-уџбеник, Висока школа електротехнике и рачунарства, 
Београд, 2010. 



4. A.Савић, А.Зековић, Дискретна математика и алгоритми-приручник за лабораторијске вежбе, Висока школa 
електротехнике и рачунарства, Београд, 2010. 
Број часова  активне наставе:  
60 

Теоријска настава:   
30 

Практична настава (вежбе):  
30 

 

Методе извођења наставе:  
Класичан начин уз употребу табле и презентације на рачунару. 
Оцена знања (максималан број поена је 100) 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена 
Активност у току вежби 10 Писмени испит 40 
Колоквијум 20 Усмени испит 30 
    

 
Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Основи телекомуникација  
Наставник: Проф. др Слађана Пантелић 
Статус предмета: Обавезан  
Број ЕСПБ: 4           
Циљ предмета: Упознавање и разумевање основних појмова, стицање неопходног знања у преносу оптичких сигнала и прихватање филозофије 
телекомуникација. 
Исход предмета: Оспособљеност за примену основних телекомуникационих метода. Овладавање основним темама у области аналогних и 
дигиталних телекомуникација, принципима преноса аналогних и дигиталних сигнала у основном и транспонованом опсегу учестаности, као и 
принципима оптималне детекције сигнала. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: Проблем комуницирања и модел комуникационог система, Савремени методи комуницирања електричним путем, Природа 
порука, карактеристике преношених сигнала и преносних медијума, Преглед и опис система за пренос сигнала, Дигитализација сигнала, Основни 
принципи преноса дигиталних сигнала, Пренос дигиталних сигнала у транспонованом опсегу учестаности (принцип, особине и утицај шума), Радио-
релејни системи преноса, Елементи дигиталних телекомуникација, Оптичке телекомуникације (основне особине и улога оптичких система у 
савременим телекомуникационим мрежама, елементи оптичког комуникационог система, све о оптичким влаканима и кабловима,  слабљење сигнала 
кроз оптичко влакно, пропусни опсег оптичког влакна,   оптоелектронско претварање сигнала, предајници и пријемници оптичких сигнала, 
конектовање оптичких влакана, кабловски прибор и алат, методе испитивања каратеристика оптичких влакана и каблова, мултиплекс по таласним 
дужинама (WDM), пасивне оптичке мреже (PON)). 
 
Практична настава: Практично упознавање са оптичким компонентама, као делова телекомуникационих система. 
 
Литература:  
А. Маринчић, Оптичке телекомуникације, Универзитет у Београду, Београд, 1997. 
И.С. Стојановић: Основи телекомуникација, Научна књига, Београд, 1987. 



Г. Лукатела, Д. Драјић, Г. Петровић, Р. Петровић: Дигиталне телекомуникације, Грађевинска књига, Београд, 1988. 
M. Поповић, Д. Вукобратовић, и др.: Оптички телекомуникациони системи, ФТН, Нови Сад, 2006. 
Ж. Трповски: Основи телекомуникација, скрипта, Универзитет у Новом Саду, Катедра за телекомуникације и обраду сигнала, 2004. 
H. Stark, F. Tuteur: Modern Electrical Communications, Prentice Hall, 1979. 
A. Enden, N. Verhoeckx, Discrete-time Signal Processing, An introduction, Prentice Hall, 
New York, 1989. 
P. Fontolliet: Telecommunication Systems, Artech House, Dedham, 1986. 
Број часова  активне наставе: 45 Теоријска настава:   

20 
Практична настава:  
10 

Вежбе: 
15 

Методе извођења наставе: предавање, модификовано предавање, демонстрација, симулација, студијски истраживачки рад. 
Оцена знања (максималан број поена је 100) 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена 
Активност у току предавања 9 Писмени испит  
Практична настава 10 Усмени испит 51 
Тест/ови    
Семинар/и 30   

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Рачунарске мреже 
Наставник: Проф. др Слађана Пантелић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ бодова: 8 
Услов:     
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти усвоје општа знања из домена рачунарских мрежа, и у том контексту упознају се са специфичностима 
везаним за принципе, протоколе и различите архитектуре рачунарских мрежа.  
Исход предмета: Познавање основих појмова, стандарда и технологија из области рачунарских мрежа, као и оспособљеност за реализацију једноставних 
комуникационих програма. 
Садржај предмета  
Теоријска настава: Историјски развој и значај умрежавања рачунара. Елементи за повезивање (мрежни адаптери, каблови, конектори, бежични 
комуникациони уређаји). Елементи за проширивање мрежа (рипитери, хабови, бриџеви, свичеви...). Мрежни оперативни систем. Подела рачунарских 
мрежа. Архитектура мрежа. Мрежна топологија. Мрежна технологија. Врсте повезивања даљинског приступа. Протоколи. Процес пакетног трансфера 
података. 
 
Практична настава: Практична настава прати садржаје теоријске наставе 
Литература:   
A.S.Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall PTR 2003. 
М Веиновић, А Јевремовић, Увод у рачунарске мреже ,Универзитет Сингидунум, Београд, 2008. 
Број часова  активне наставе:  Теоријска настава:  Практична настава:  



90 60 30 
Методе извођења наставе: Предавање, модификовано предавање, презентација. 

Оцена  знања (максимални број поена је 100) 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена  
Активност у току предавања 9 Писмени испит  
Практична настава 20 Усмени испит        51 
Колоквијум-и    
Семинар-и 20   

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Емабадед архитектуре и програмирање 
Број ЕСПБ бодова: 8 
Наставник: Доц. др Владан Боровић, Проф. др Слађана Пантелић,  
Статус предмета: изборни 
Број часова активне наставе: 90 
Предметни предуслови: Нема 
Образовни циљ предмета:  
Упознавање са суштинском везом која постоји између хардвера и софтвера рачунара као и концептима архитектуре рачунара и основних 
функционалних делова оперативног система. 
Исход предмета:  
Добијају се потребна основна теоријска и практична знања из области архитектуре и организације рачунара, као и разумевање основних концепата 
оперативних система . 
Садржај и структура предмета: 
Теоријска настава 
Увод у архитектуру и организацију рачунара,процесор и меморија, Извршавање  и типови инструкција, Начини адресирања, формат инструкција, 
прекиди, Управљање извршавањем програма, Пентиум процесори, Микропрограмски ниво, Увод у оперативне системе, Управљање процесима , 
Управљање меморијом, Додела процесора, Потпуни застој, Управљање подацима, Заштита података 
Практична настава прати предавања. 
Литература  
Дејан Симић, Павле Батавељић: Организација рачунара и оперативни системи, ФОН, Београд, 2006 
Andrew, S., Tanenbaum: Structured Computer Organization, Prentice Hall, 2006 
 

Број часова активне наставе:  
90 

Теоријска настава: 
60 

Практична настава:   
30 



Методе извођења наставе: 
Предавања (п), вежбе (в), колоквијум, консултације, семинарски радови, испит (писмени и теоријски) 

Оцена знања (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 30 
Практична настава 10 Теоријски испит        30 
Семинар-и 25   

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Математичка анализа 
Број ЕСПБ бодова: 8 
Наставник: Проф. др Драган Ранђеловић 
Статус предмета: Обавезан 
Број часова активне наставе: 90 
Услов: Нема 
Циљ предмета:  
Упознавање са основним појмовима математичке анализе реалних функција једне реалне променљиве као и разумевање елементарних функција, 
низова, диференцијалног и интегралног рачуна, редова. 
Исход предмета:  
По завршетку курса, студент је оспособљен да објасни основне појмове математичке анализе, примени њене методе у решавању разних математичких 
задатака и прати даља достигнућа у области математичке анализе. 
Садржај предмета: 
Реалне функције. Низови и конвергенција низова. Граничне вредности функција. Непрекидност функција. Извод и диференцијал функције. 
Испитивање функција. Неодређени интеграл. Методи интеграције.  Интеграција елементарних функција. Одредђени интеграл. Примене одређеног 
интеграла. Диференцијалне једначине. Нумерички редови. Функционални редови. Тригонометријски редови. 
 
Литература:  
1. Д. Аднађевић, З. Каделбург, Математичка анализа, Математички факултет, Београд, 2008. 2. И. И. Љашкo, А. К. Бојарчук, Ј. Д. Головач, Збирка 

задатака из математичке анализе, ИБЦ 98, Београд, 2002.  

3. Љ. Ђ.Такачи и аутори, Збирка задатака из анализе , Институт за матем. ПМФ, Нови Сад, 2000. 

Број часова  активне наставе:  

90 

Теоријска настава:  

45 

Вежбе:  

45 



Методе извођења наставе: Предавања (п), вежбе (в), колоквијум, консултације, испит (писмени и теоријски) 

Оцена знања (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 
Практична настава - Теоријски испит        30 
Семинар-и -   
Колоквијуми 40   

 
 

Студијски програм: СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Назив предмета: ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 
Наставник: ПРОФ. ДР МИЛИЦА БОШКОВИЋ 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета: Успон информационих технологија је револуционарно променио начин људског постојања и функционисања друштва. Информације 
се могу похранити, пронаћи, преузети и поделити брзо и лако. Уговорне трансакције и безбедносни протоколи се све више спроводе путем дигиталних 
технологија. Све те промене доводе до потребе да право олакша активности информационих система па државе усвајају одговарајућу законску 
регулативу. Овај предмет има за циљ да упозна студенте са правом информационих технологија, пре свега са Законом о информационој безбедности, 
али и осталом међународном и домаћом регулативом која уређује електронску трговину, заштиту података, сајбер безбедност, блокчејн технологије 
и остале савремене проблеме информационих технологија. 
 
Исход предмета: Резултат наставе законске регулативе информационих система је потпуно упознавање студената са најважнијим институтима 
сходно међународној и домаћој правној регулативи.  
Садржај предмета 
Основне карактеристике информационих система 
Заштита података о личности 
Правила електронске трговине 
Високотехнолошки криминал 
Безбедност информационих система од посебног значаја 
 
Литература обавезна 
Dejan Vuletić, Sajber bezbednost, Institut za strategijska istraživanja, 2016. 
Анђелија Ђукић, Организовани високотехнолошки криминал – појам, развој и основне карактеристике, Војно Дело, бр. 70(3)/2018, стр. 128-156. 
Предраг Цветковић, Блокчејн као правни феномен – Уводна разматрања, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 87/2020, стр. 127-144. 
Стефан Андоновић, Драган Прља, Основи права заштите података о личности, Институт за упоредно право, Београд, 2020. 
Милан Милосављевић, Владислав Миишковић, Електронска трговина, Универзитет Сингидунум, Београд, 2020. 
Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 



Методе извођења наставе: предвиђено је одржавање наставе у облику предавања и вежби. На предавањима ће се користити методи теоретских 
објашњења, као и  објашњења и коментари законских текстова  док на вежбама ће се анализирати одређене судске одлуке, изабрана теоријска 
објашњења и методoлошки приступи. 
  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 
Семинар 15 усмени испт 60 
колоквијум-и 15   
    

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Базе података   
Број ЕСПБ бодова: 9 
Наставник: Проф. др Милан Чабаркапа, Проф. др Слађана Пантелић 
Статус предмета: Обавезан 
Предметни предуслови: Нема 
− Образовни циљ предмета:  
Циљ предмета je упознавање студената са основним техникама пројектовања база података у информационим системима и постављање упита употребом 
SQL програмског језика. Упознавање са употребом и администрацијом  Access, MySQL i Oracle базе података. 
Исход предмета:  
Студенти су оспособљени да самостално пројектују базе података и апликације и постављају сложене упите над више табела. Такође могу активно 
користити комерцијалним RDBMS Oracle.    
Садржај и структура предмета: 
Теоријска настава: Основни концепти база података (хијерархијске, мрежне, релационалне, дистибуиране, објектно-оријентисане, објектно-релационе, 
прилагођене за WЕБ, XML, Data Warehousе мултимедијске базе података).  Преглед и развој база података Елементи система за управљање базама 
података. Модели података. Релациони упитни језик - SQL. Пројектовање и имплементација релационе базе података. Физичко пројектовање база 
података. Организација података и индексирање. Обрада трансакција. Администрација и сигурност база података. Access, MySQL и ORACLE. Oбјектно-
релационе карактеристике. 
Практична настава: Прати теоријску наставу са практичним примерима реализованим у MySQL и ORACLE окружењу 
Литература:  
М. Веиновић,Г.Шимић,А. Јевремовић,М.Таир, Базе података, Универзитет Сингидунум Београд, 2018.  
С. Ђорђевић-Кајан, Релационе базе података: приручник за напредни курс, Електронски факултет Ниш, 2001 
С. Ђорђевић-Кајан, Леонид Стоименов, : Практикум за вежбе на рачунару из предмета Структуре и базе података, II део: Базе података, Електронски 
факултет Ниш, 2004 
Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: Fundamentals of Database Systems: International Version, 5/E, ISBN-10: 032141506X, Pearson Higher Education, 2006 
Wells April J: Svakodnevni rad sa Oracle DBA ISBN: 978-86-7310-378-5, Компјутерска Библиотека, 2004 



Методе извођења наставе: 
Предавања (п), вежбе (в), лабораторијске вежбе, пројекти, колоквијуми, консултације, семинарски радови, испит (практични и теоријски) 

Оцена знања (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
Активност настава 10 испит са практичним проблемима и 

теоријским питањима 
50 

Пројекат 10 
колоквијуми 30 

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 

Назив предмета: Енглески језик струке 2 

Наставник: Мина Сукновић                

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе 
Циљ предмета: Систематизација знања стеченог током претходног школовања, као и стицање додатне комуникативне компетенције и даљи развој 
језичких вештина (разумевање, говор, читање и писање) са посебним нагласком на језик струке.  
Исход предмета: Студент влада комуникативним стратегијама (овладао је вокабуларoм везаним за опште теме, као и најфреквентнијим лексемама 
из струке, и  граматиком  енглеског  језика) и може да оствари  комуникацију о општим  темама из свакодневног живота, као и основним темама из 
струке.   
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
 
Граматика енглеског језика (употреба одређеног и неодређеног члана, неправилни и непотпуни глаголи, грађење и употреба глаголских облика, ред 
речи у реченици, герунд и партиципи, прилози и прилошки изрази, пасивне конструкције итд). Одговарајућа лексика за стицање предвиђених 
компетенција. 
 
Практична настава:  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Граматичка вежбања 
Вежбе. Развијање језичких вештина писања, читања, говора и разумевања говора. Припрема презентација – врста специфичног студијско-истраживачког 
рада који се на крају презентује на енглеском језику који подразумева рад у групи као и употребу аудио-визуелних средстава.  
Литература 
Обавезна: 



Olejniczak, M. (2011). English for Information Technology 1. England: Pearson Education Limited 
Murphy, R. (2015). Essential Grammar In Use, 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Допунска:  
Dimitriou, K., Hatzitaskos, M. (2015). Core Computer Science. UK: Express Publishing 
Glendinning, E., McEwan, J. (2011). Oxford English for Information Technology. Oxford: Oxford University Press. 
Esteras, S. (2008). Infotech 4th ed: English for Computer Users. Cambridge: Cambridge University Press. 
Gairns, R., Redman, S. (2019). Oxford Word Skills Intermediate 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press. 
Cambridge Learner’s Dictionary. (2012). Cambridge: Cambridge University Press. 
 
• У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентични стручни и публицистички текстови преузети из 

најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних часописа и журнала. 

Број часова  активне наставе: 30 Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и илустративно-демонстративним уз континуирану 
евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 

активност у току предавања 10  усмени 60 
практична настава 20   
колоквијуми-и 10 

 
 
Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Програмирање у Python-у  
Број ЕСПБ бодова: 8 
Наставник: Доц. др Никола Продановић 
Статус предмета: обавезан 
Услов: Нема 
− Образовни циљ предмета:  
Упознати студенте са основним концептима програмског језика Python и демонстрација тих могућности у пракси. 
Исход предмета:  
Разумевање студента о основним концептима програмског језика Python. Способност студента да дизајнира и претражује постојећа решења широког 
спектра рачунарских проблема у програмском језику Python. 



Садржај и структура предмета: 
Теоријска настава: 
Основни концепти програмског језика Python. Програмски интерпретатори и преводиоци. Основни типови података у програмском језику Python. 
Динамички типови података високог нивоа. Модуларност Python-а. Објектно оријентисано програмирање у Python-у. Python као комплетан објектно 
оријентисан пројекат. Читљивост и интерактивност програмског 
кода. Значај принципа отвореног кода у програмском језику Python. 
 
Практична настава: 
Коришћење динамичких типова података, модуларности и објектно оријентисаног концепта у Python-у. Комплексни примери и вежбе који илуструју 
функционалност Python-а и могућност Python-а да универзално решава широк спектар рачунарских проблема са акцентом на мултидисциплинарност. 
Литература:    
1. Python Programming: An Introduction to Computer Science, John Zelle, 3rd Ed., Franklin, Beedle & Associates, 2016. 
2. Основе програмирања у Пајтону, Милош Ковачевић, Академска мисао, 2017. 
3. A Smarter Way to Learn Python, Mark Myers, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 
 
Број часова  активне наставе:  
60 

Теоријска настава:  
30 

Практична настава:  
30 

Методе извођења наставе: 
 Предавања (п), вежбе (в), лабораторијске вежбе, пројекти, колоквијуми, консултације, семинарски радови, испит (практични и теоријски) 

Оцена знања (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
предавања 10 испит са практичним проблемима и 

теоријским питањима 
40 

лабораторијске вежбе 20 
колоквијуми 30 
 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Интернет технологије и сервиси 
Наставник: Проф. др Слађана Пантелић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ бодова: 6 
Услов:     
Циљ предмета: Оспособити студенте да користе и администрирају, и да разумеју архитектуру и технологије везане за Интернет/Интранет сервисе и 
релевантне мрежне протоколе. 
Исход предмета: Оспособити студенте да користе и администрирају  Интернет/Интранет сервисе и релевантне мрежне протоколе. 
Садржај предмета  
Теоријска настава: Увод. Историјат. Тренутно стање. Будућност (IPv6). Domain Name System (DNS). Firewall (port filtering, state filtering, content 



filtering). Web сервери (HTTP, принцип рада, архитектура, статички и динамички, имплементације: Internet Information Services и Apache). Mail сервери 
(SMTP, POP3, IMAP, монолитни (send mail) и модуларни (q mail) сервери, безбедност, криптографија, аутентификација и ауторизација корисника). FTP 
сервери (архитектура, имплементација, перформансе, безбедност (Secure FTP, ...), анонимни мод). Proxy сервери (врсте, архитектура, имплементација 
(SQUID), reverse proxy, акцелератори, caching proxy). Remote access (Telnet, Rshell, SSH, Remote Desktop (Windows), Virtual Network Computer - VNC). 
Приступ Internetu модемом, LAN-ом и WLAN-ом;  
Browser програми (инсталирање, подешавање, доградња, безбедно коришћење Interneta, off-line рад). Интерактивне комуникације (irc, chat, VoIP, видео 
конференције). 
 
Практична настава: Практичне вежбе прате теоријско предавање. 
Литература:   
Douglas E Comer: Internetworking with TCP/IP  
Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks 
М Веиновић, А. Јевремовић, Интернет технологије, Универзитет Сингидунум, Београд 2020 
 
Број часова  активне наставе:  
60 

Теоријска настава: 
30 

Вежбе: 
15 

Практична настава: 
15 

Методе извођења наставе: Предавање, модификовано предавање, презентација. 
Оцена  знања (максимални број поена је 100) 

Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена  
Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава 20 Усмени испит        50 
Колоквијум-и    
Семинар-и 20   

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Вештачка интелигенција 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Проф. др Саша Милић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  
Циљ предмета 
Упознавање са основним дефиницијама, појмовима и парадигмама вештачке интелигенције, врстама вештачке интелигенције, њеном применом и 
значајем. Начини и врсте машинског учења, надгледано учење, ненадгледано учење и учење уз подстицаје. Познавање методологије и основних техника 
обраде, анализе и припреме података за практичну примену у машинском учењу (примена основних функција и библиотека у Пајтон програмском 
језику). Дефинисања критеријумских функција и начина решавања регресионих и класификационих проблема. Способност интелигентног расуђивања. 
Исход предмета  
Оспособљавање за обједињавање две основне компоненте вештачке интелигенције – знања и закључивања применом математичких и софтверских алата 



и алгоритама. Практично пројектовање и примена алгоритама који су разматрани на часовима предавања и њихова евалуација на јавно доступним базама 
података за тестирање метода машинског учења. Практични примери избора и примене алгоритама и метода машинског учења засновани на регресији, 
класификацији, кластеризацији и редукцији димензија.  
Садржај предмета 
Појам вештачке интелигенције. Преглед области и технологија вештачке интелигенције. Реални домети вештачке интелигенције. Теоријске основе 
вештачке интелигенције. Објашњење појмова, област примене, поделе, филозофски и етички аспекти, врсте и начини учења система заснованих на 
концептима вештачке интелигенције. Основе теорије одлучивања. Анализа података, скупови података, креирање модела машинског учења, решавање 
проблема, процена тачности модела и интерпретација и анализа решења. Решавање проблема претрагом, аутоматско расуђивање и основе машинског 
учења. Практични примери примене вештачке интелигенције у Пајтон програмском језику применом више различитих библиотека и функција за обраду 
података и примену алгоритама. 

Литература 
1. П. Јањић, М. Николић, Вештачка интелигенција, Математички факултет Универзитета у београду, 2021. 
2. S. Russel, P.Norvig, Artificial Intelligence - A Modern Approach., 3th or 4th edition, 2021. 
3. S. Pal, D. De, R. Buyya, Artificial Intelligence-based Internet of Things Systems, Springer, 2022. 
4. М. Чупић, Умјетна интелигенција – увод у стројно учење, јавно доступно, изданје 2020. 

Број часова  активне наставе 
Остали часови Предавања: 

30 
Вежбе: 

30 
Други облици наставе: 

- Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе и студијски истраживачки рад се изводе комбинацијом метода 
" ex cathedra " и "case". Остали део  вежби се реализује методом "case" са интерактивним учешћем студената и обухвата анализу случајева из праксе и 
израду самосталног пројектног задатака из оквира садржаја наставног предмета. Колоквијум и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 испит са практичним проблемима и 

теоријским питањима 
51 

Практична настава 10   
Колоквијум 15   
Семинар 14   

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Криптологија 
Број ЕСПБ бодова: 7 
Наставник: Проф. др Александар Илић 
Статус предмета: Изборни 
Број часова  активне наставе: 60 



Услов: Нема 
Циљ предмета:  
Упознавање са концептом и предметом изучавања криптологије. Упознавање са основним криптолошким механизмима за заштиту података и 
концептом модерних шифарских система који имају своју примену у савременим информационим технологијама. 
Исход предмета:  
Студент стиче неопходна знања која се користе у криптологији, упознавање са сервисима за заштиту података који се преносе, сервисима за 
аутентификацију, интегритет, доступност и непорецивост. Студенти се упознају са симетричним и асиметричним шифарским системима са 
становишта модерне криптографије. 
Садржај предмета: 
Основни појмови у криптологији. Приступи у изучавању криптологије, циљеви и правила. Практични криптолошки проблеми. Класична 
криптографија. Симетрични и асиметрични шифарски системи. Аутенификација, лозинке и биометрија. Модуларна аритметика. Едукативно развојно 
окружење CRYPTOOL. 

Литература:   
Младен Веиновић, Саша Адамовић: Криптологија 1: основе за анализу и синтезу шифарских система, Универзитет Сингидунум, Београд 2013. 

Број часова  активне наставе: 60 

 

Теоријска настава: 30 

 

Практична настава (вежбе): 30 

Методе извођења наставе: Класичан начин уз употребу табле и презентације на рачунару.  

Оцена знања (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
Активност у току вежби 10 Писмени испит 30 
Семинарски рад 30 Теоријски испит        30 
    

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Теорија вероватноће и статистика 
Наставник: Доц. др Славиша Татомировић 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 7         
Циљ предмета:. Развијање способности за математичко моделовање феномена повезаних са случајностима. Упознавање 
са законитостима метода статистичког закључивања. 
Исход предмета: 



Студент треба да овлада потребним знањима за решавање основних проблема и задатака везаним за коришћење случајних 
променљивих, параметара тих променљивих, као и једноставнијих случајних процеса. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава:  
Вероватноћа случајног догађаја. Условна вероватноћа и независност. Дискретна случајна променљива. Непрекидна случајна 
променљива. Параметри или бројне карактеристике  случајних променљивих. Расподеле дискретне  случајне променљиве. 
Расподеле непрекидне случајне променљиве. Граничне теореме. Математичка статистика-основни појмови. Тестирање 
хипотеза. Регресија и корелација 
Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања и одвија се кроз вежбе. 
 
Литература:  
1. I. Kovačević, Verovatnoća i statistika sa zbirkom zadataka, Универзитет Сингидунум, 2011. 
2. М Стојановић, Увод у теорију вероватноће и математичке статистике, Универзитет Нови Сад, 1995. 
3. М. Меркле, П. Васић, Вероватноћа и статистика, Електротехнички факултет, Београд, 1998. 
4. И. Аранђеловић, З. Митровић, В. Стојановић, Вероватноћа и статистика, Завод за уџбенике, Београд, 2011. 
 
Број часова  активне наставе: 
60 

Теоријска настава:   
30 

Практична настава:  
30 

СИР: 
 

Методе извођења наставе:  
Предавања (п), вежбе (в), колоквијуми, консултације, семинарски радови, испит (практични и теоријски) 
Оцена знања (максималан број поена је 100) 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 
Практична настава 5 Усмени испит 40 
Тест/ови 10   
Семинар/и 20   

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Интернет ствари 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Доц. др Владан Боровић, проф. др Слађана Пантелић 



Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов:  
Циљ предмета 
Упознавање са четвртом индустријском револуцијом, структурама и концепцијама основних и изведених области интернета ствати (IoT) и новим 
комуникационим и рачунарским технологијама. Упознавање са принципима рада и дизајнирањем паметних уређаја, технологијама за њихово 
умрежавање, концепцијама и хијерархијским структурама, развојем апликација, проблемима сајбер безбедности и принципима хијерархијске обраде 
података у области IoT-а. Упознавање са рачунањем на ивичном нивоу (edge computing), на нивоу магле (fog computing) и у облаку (cloud computing). 
Исход предмета  
Оспособљавање за конципирање скупова паметних уређаја и њихово умрежавање, имплементацију платформи, протокола  и интелигентних 
окружења и рад на развоју решења за различите области примене интернета ствари (IoT).  
Садржај предмета 
Принципи, концепти и архитектура IoT-а умрежених структура. Паметни уређаји и технологије за умрежавање. Апликациони и комуниациони 
протоколи IoT-а. Принципи развоја IoT апликација. Технике хијерархијске обраде и анализе података у оквиру IoT мрежа. Сајбер претње и 
безбедоносни аспекти у IoT мрежама. Стандардизација IoT мрежа. Индустријски интернет ствари (IIoT), особености, концепције и структуре. 
Рачунарство на ивичном нивоу (edge computing), на нивоу магле (fog computing) и у облаку (cloud computing). Специјални системи и концепти 
засновани на IoT-у. 
Литература 
1 .М.Танасковић, Интернет ствари, Универзитет Сингидунум, 2020. 
2. O. Hersent, D. Boswarthick, and O. Elloumi, The Internet of Things: Key Applications and Protocols, John Wiley & Sons Ltd., 2011. 
3. D. Hanes, G. Salgueiro, P. Grossetete, R. Barton, and J. Henry, IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of 
Things, Cisco Press, 2017. 
4. O. Vermesan, P. Friess, Internet of Things: Converging Technologies for Smart Environments and Integrated Ecosystems 
 

Број часова  активне наставе 
Остали часови Предавања: 

30 
Вежбе: 

15 
Други облици наставе: 

- Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе и студијски истраживачки рад се изводе комбинацијом 
метода " ex cathedra " и "case". Остали део  вежби се реализује методом "case" са интерактивним учешћем студената и обухвата анализу случајева 
из праксе и израду самосталног пројектног задатака из оквира садржаја наставног предмета. Колоквијум и консултације. 
 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 9 испит са практичним проблемима и 

теоријским питањима 
51 

Практична настава 10   
Колоквијум 15   



Семинар 15   
Студијски програм/студијски програми: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Учење из података 
Наставник: Доц. др Никола Продановић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов:  
Циљ предмета: 
Оспособити студенте за самосталну анализу сложених скупова података употребом одговарајућих фундаменталних и савремених техника за 
надгледано и ненадгледано учење. Увидом у предности и ограничења различитих метода претходне селекције атрибута, студенти ће бити 
оспособљени да самостално одаберу и примене методе и алате у системима који уче. 
Исход предмета: 
1. Могућност одабира адекватног метода кога треба применити за одређени конкретни проблем.  
2. Разумевање и примена алгоритама надгледаног и ненадгледаног учења. 
3. Побољшање извршења алгоритама машинског учења, као и смањивање броја атрибута који се користе у учењу. 
4. Разумевање појмова особина посматраног скупа података и примењених класификатора. 
5. Побољшање перформанси класификације код метода претходног учења. 
Садржај предмета  
Теоријска настава: 
1. Елементи дизајна система који учи. 
2. Редукција димензионалности података. 
3. Корелација међусобно независних и зависних атрибута. 
4. Методе претходног учења (уграђене методе, екстракција атрибута). 
5. Надгледано и ненадгледано учење (Супервисед Леарнинг /Унсупервисед Леарнинг). 
6. Прилагођавање модела подацима за тренинг. 
7. Проблем класификације (стабла одлучивања, РБФ неуронске мреже) 
8. Естимација тачности класификације за методе претходног учења. 
9. Естимација тачности класификације за екстракцију атрибута. 
10. Проблеми учења у различитим скуповима података (проучаваје проблема вештачке интелигенције) - кредитни подаци, медицински подаци, 
подаци гласања, … 
11. Естимација перформанси наученог знања. 
Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања и одвија се кроз вежбе у рачунарској лабораторији, коришћењем програмских пакета Python са 
пратећим библиотекама, WEKA и SPSS. 



Литература: 
1. P. Janičić, M. Nikolić, Veštačka inteligencija, Matematički fakultet u Beogradu, pp. 161, 2010.  
2. S. Russell, P. Norvig, Artificial intelligence: a modern approach, Second edition, Prentice Hall, 2003. 
3. H. Liu, H. Motoda, Feature selection for knowledge discovery and data mining, Kluwer Academic Publishers, 1998. 
4. S.B. Kotsiantis, Supervised machine learning: a review of classification techniques, Informatica 31(2007) 249-268, 2007.  
5. J. Han, M. Kamber, J. Pei, Data Mining Concepts and Techniques, Third Edition, The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, 
2012. 
6. Learning From Data Hardcover – March 27, 2012 by Yaser S. Abu-Mostafa  (Author), Malik Magdon-Ismail  (Author), Hsuan-Tien Lin  (Author). 
Број часова активне наставе: 60 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
30 15 15  
Методе извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, колоквијуми , семинарски, одбрана лабораторијских 
вежби и писмени испит.  

цена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
активност у току 
предавања  5 писмени испит  50 

практична настава  15 усмени испт   
колоквијум-и  10   
семинар-и  20   

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Јава програмирање   
Наставник: Проф. др Милан Чабаркапа 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ бодова: 7 
Услов:     
Циљ предмета: Утврђивање концепта објектно-оријентисаног дизајнирања и програмирања. Савладавање концепта програмског језика Java.  
Предности програмског језика Јаva у односу на друге програмске језике. 
Исход предмета: Овладавање објектно оријентисаним програмирањем кроз конкретне примере и вежбе. Овладавање знањима и вештинама 
неопходним за развој апликација у различитим Јава окружењима и платформама. 
Садржај предмета  
Теоријска настава: Увод у програмски језик Јава. Предности у односу на C++. Основни елементи Јаве и Јава вируелна машина. Типови стандардних 
променљивих. Модуларизација, основне библиотеке и модули, пакети, рад са пројектима. Класе (конструктори, toString метода, плитко и дубоко 
копирање). Везе између класа: асоцијација, агрегација, композиција. Наслеђивање у Јави (једноструко, вишеструко) виртуелне функције и интефејси 
класа. Пакети, интерфејси и друге функционалности класа. Изузеци, потврде и нити. Библиотека Јава класа. Рад са улазима и излазима (У/И 
подсистем и рад са датотекама. Приступ базама података коришћењем JDBC-a. XML web сервиси.  Управљање грешкама и изузецима. GUI 
апликација у Јави: стандардне компоненте интерфејса, руковање догађајима. Рад са објектима. Рад са базама података: повезивање са базама 



података, основне операције над базама података.  
Практична настава: Прати теоријску наставу са практичним примерима реализованим у NetBeans програмском окружењу. 
Литература:    
George, Joey F., Batra, Dinesh, Valacich, Joseph Ѕ., Hoffer, Jeffrey А., Object-oriented systems analysis and design, Pearson Prentice Hall, 2004. 
Hoffer, Jeffrey А., George, Joey F., Valacich, Joseph Ѕ., Modern systems analysis and design, Pearsoп Preпtice Hall, 2005 
Larman С., Applying UML and Patterns-An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design, 3th ed., Preпtice Hall, 2004. 
Rogers Cadenhead: Java 6 (CD) - II izdanje, превод ISBN 978-86-7310-368-6, Компјутерска Библиотека, 2008 
H. Schildt:  Java 2SETM 5: комплетан приручник, превод, 2006 
Kraus L: Решени задаци из програмског језика Java, Пето прерађено издање, Академска Мисао 2020 
Kraus L: Programski jezik Java sa rešenim zadacima, Prerađeno izdanje, Akademska Misao, 2019 
Milićev D, Lazarević Lj, Marušić J: Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++, skripta sa praktikumom, Микро Књига, Београд, 2001 
S. B. Lippman, J. Lajole: C++ Izvornik ISBN: 86-7991-107-0, Микро Књига, Београд, 2000 
Број часова  активне наставе:  
60 

Теоријска настава:  
30 

Практична настава:  
15 

Други облици наставе: 
15 

Методе извођења наставе: Предавања (п), вежбе (в), лабораторијске вежбе, пројекти, колоквијуми, консултације, семинарски радови, испит 
(практични и теоријски) 

Оцена  знања (максимални број поена је 100) 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена  
Активност у току предавања  Писмени испит  
Практична настава  Испит са практичним проблемима и 

теоријским питањима 
50 

Вежбе 10   
Колоквијуми 40   

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 

Назив предмета: Енглески језик струке 3 

Наставник: Мина Сукновић                

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе и положен испит Енглески језик струке 1 
Циљ предмета: Систематизација знања стеченог током претходног школовања, као и стицање додатне комуникативне компетенције и даљи 
развој језичких вештина (разумевање, говор, читање и писање) са посебним нагласком на језик струке.  
Исход предмета: Студент влада комуникативним стратегијама (овладао је вокабуларoм везаним за опште теме, као и најфреквентнијим 
лексемама из струке, и  граматиком  енглеског  језика) и може да оствари  комуникацију о општим  темама из свакодневног живота, као и основним 
темама из струке.   



Садржај предмета 
Теоријска настава:  
 
Граматика енглеског језика (употреба одређеног и неодређеног члана, неправилни и непотпуни глаголи, грађење и употреба глаголских облика, ред 
речи у реченици, герунд и партиципи, прилози и прилошки изрази, пасивне конструкције итд). Одговарајућа лексика за стицање предвиђених 
компетенција. 
 
Практична настава:  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Граматичка вежбања 
Вежбе. Развијање језичких вештина писања, читања, говора и разумевања говора. Припрема презентација – врста специфичног студијско-
истраживачког рада који се на крају презентује на енглеском језику који подразумева рад у групи као и употребу аудио-визуелних средстава.  
Литература 
Обавезна: 
Olejniczak, M. (2011). English for Information Technology 1.England: Pearson Education Limited 
Murphy, R. (2015). Essential Grammar In Use, 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Допунска:  
Dimitriou, K., Hatzitaskos, M. (2015). Core Computer Science. UK: Express Publishing 
Glendinning, E., McEwan, J. (2011). Oxford English for Information Technology. Oxford: Oxford University Press. 
Esteras, S. (2008). Infotech 4th ed: English for Computer Users. Cambridge: Cambridge University Press. 
Gairns, R., Redman, S. (2019). Oxford Word Skills Intermediate 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press. 
Cambridge Learner’s Dictionary. (2012). Cambridge: Cambridge University Press. 
 
• У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентични стручни и публицистички текстови преузети из 

најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних часописа и журнала. 

Број часова  активне наставе: 45 Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и илустративно-демонстративним уз континуирану 
евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 

активност у току предавања 10  усмени 60 
практична настава 20   
колоквијуми-и 10 



 
 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Нумеричка анализа  
Наставник: Доц. др Славиша Татомировић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Циљ предмета:  
Упознавање студената са принципима нумеричке математике, појмом грешке, нумеричким методама које се примењују у 
стручним предметима. Упознавање студената са начинима одабира одговарајуће методе у зависности од природе 
проблема. 
Исход предмета:  
Студенти су оспособљени да примењују алгоритме нумеричке математике у стручним предметима заступљеним на 
студијама, да одаберу одговарајућу нумеричку методу у зависности од природе проблема који решавају и да рукују 
грешком. 
Садржај предмета: 
Појам и врсте грешке. Итеративни процеси. Нумеричке методе за решавања нелинеарних једначина. Нумеричке методе у 
линеарној алгебри (решавање линеарних једначина, одређивање инверзне матрице). Интерполација и апроксимација 
функција. Нумеричко диференцирање и интеграција. Рунге-Кута метода за решавање диференцијалних једначина. Примене 
математичких алата у нумеричкој математици. 
Литература 
Р. П. Лазовић, Нумеричка анализа, преглед теорије, примери, задаци, ФОН, Београд, 2009. 
Ђ. С. Јованов, Нумеричка анализа, теорија, алгоритми, примери, ФОН, Београд, 2005.  
С. Јешић, Скрипта из нумеричке анализе, Београд, 2007. 
 Г. В. Миловановић, М. А. Ковачевић, Збирка задатака из нумеричке анализе, Научна књига, Београд, 1988. 
Наташа Ћировић, Нумеричка математика, Београд 2018, електронско издање 
https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/udzbenici/Natasa%20Cirovic%20Numericka%20matematika%20CIP.pdf 
 
Број часова  активне наставе: 
60 

Теоријска настава:   
30 

Практична настава:  
30 

ДОН: 
0 

Методе извођења наставе: предавање, модификовано предавање, демонстрација, симулација, студијски истраживачки 
рад. 
Оцена знања (максималан број поена је 100) 



Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена 
Активност у току предавања 9 Писмени испит  
Практична настава 10 Усмени испит 51 
Тест/ови    
Семинар/и 30   

 
 
Студијски програм/студијски програми: Софтверско инжењерство и информационе технологије  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Операциона истраживања  
Наставник: Проф. др Гордана Мрдак 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕПСБ: 7 
Услов:  
Циљ предмета:  
Упознавање студената са основним појмовима и методама операционих истраживања. 
Линеарно, нелинеарно и целобројно програмирање, моделирање као основни метод науке о менаџменту. 
Исход предмета:  
Оспособљавање стедената за математичко моделирање пословних и 
организационих система и решавање практичних проблема коришhењем савремених софтвера. 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава.  
Увод у операциона истраживања (ОИ) и математичко програмирање: методологија ОИ, математички модел, врсте решења. Линеарно програмирање 
(ЛП). Геометријска интерпретација ЛП. Општи, симетрични, стандардни и канонски облик проблема ЛП. Симплекс метода. Отворени и затворени 
транспортни проблем (TП). Целобројно програмирање и методе решаваіьа. Основна својства и особине проблема нелинеарног програмирања (HH). 
Примена ЛП и НП у пословној аналитици. 
 
Практична настава.  
Математичко моделирање. Моделирање стандардних проблема у менаџменту ЛП. Графичка метода решавања проблема ЛП. Симплекс метода— 
напредније технике. Транспортни проблем: модели и методе решавања TП. Егзактне методе за решавање целобројног програмирањa. Нелинеарно 
програмирање (НП). 

Литература 
1. С. Крчевинац и др, Операциона истраживаіьа 1, ФОН, Београд, 2013. 
2. М. Мартиh и др, Операциона истраживаіьа 1 збирка задатака, ФОН, Београд, 2013. 
3. М. Вујошевиh, Линеарно програмираіье, ФОН, Београд, 2013. 
4. Ј.А. Lawrence, В.А. Pasternack, Applied Management Scieпce, John Wiley & Sons Inc. 2002. 



Број часова активне наставе Остали часови 
 Предавања: 2 Вежбе: 2 Лабораторијске вежбе Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Класичан начин (екс катедра) уз коришhење табле, рачунара, пројектора, 
решавање студија случаја и практичних вежби уз рачунар. 

Оцена знања (максимални број пoeнa 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Пoeнa 
Семинарски рад 30 писмени испит  30 
Активности на настави 9 усмени испт  31 
 
 

Студијски програм/студијски програми: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Моделовање и симулација 
Наставник: Доц. др Славиша Татомировић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: / 
Циљ предмета 
Овладавање студента теоријским и практичним садржајима као основом за моделирања и симулације система. 

Исход предмета 
Стечена знања могу се користити у решавању конкретних инжењерских проблема, а такође предстваљају основу за даље праћење стручних 
предмета  

Садржај предмета 
Моделирање и симулације, дефиниције, улога и  примена у пракси. Теорија моделирања и симулације. Математички модели временски континуалних 
система. Примери формирања модела. Аналогије величина и параметара. Електромеханичке аналогије. Линеаризација модела. Симулација на 
аналогном/хибридном рачунару. Симулациони језици. Симулација на дигиталном рачунару (MATLAB/Simulink). Математички и симулациони 
модели временски дискретних система. Идентификација система. Параметарска идентификација.  
 
Вежбе прате предавања. 

Литература:   
1. Александар Ердељан, Моделовање и симулација система са примерима, Факултет техничких наука, Нови Сад 2015. 
2. Latinka Ćalasan, Menka Petkovska, MATLAB и додатни модули Control System Toolbox 
и SIMULINK, Mikro knjiga, Beograd 1995. 
Број часова  активне наставе:  
45 

Теоријска настава:  
30  

Практична настава:  
15 

Методе извођења наставе: Предавања (п), вежбе (в), колоквијум, консултације, семинарски радови, испит (практични и 



теоријски) 
Оцена знања (максималан број поена је 100) 

Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
Активност у току предавања 5   
Практична настава 10 Усмени испит        55 
Колоквијум-и    
Семинар-и 30   

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Управљање пројектима 
Наставник: Проф. др Гордана Мрдак 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: / 
Циљ предмета: Да студенти разумеју концепт управљања пројектима, као специфичним формама развоја полицијске организације. 
Исход предмета: Оспособљеност студената за практичну примену стечених знања и вештина неопходних за управљање пројектима, управљање 
пројектним циклусом и примену концепта управљања пројектима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
I) Управљање - карактеристике и функције, појам и врсте пројеката, организација за управљање пројектима, животни циклус пројекта, управљање 
пројектима у контектсту организације, управљање помоћу пројеката, пројектно оријентисана организација,  
II) Изазови управљања пројектима и неопходне вештине [стратешка анализа (системска анализа, SWOT, PESTEL), примена квантитативних 
метода за управљање пројектима (Гантов дијаграм, мрежно планирање, мрежни дијаграм), примена информационе технологије при управљању 
пројектима (софтверска решења за управљање пројектима)], 
III) Циљеви и фазе пројектног циклуса, иницирање пројекта и анализа ризика, планирање пројекта и припреме за реализацију пројекта, реализација, 
контрола, евалуација и затварање пројекта,  
IV) Примена концепта управљања пројектима: управљање пројектним тимовима (формирање, модели организовања - структура и функционисање), 
управљање обухватом пројеката, управљање квалитетом пројеката, управљање временом, управљање трошковима пројеката, управљање пројектним 
ресурсима, управљање комуникацијом на пројекту, уговарање, пројектна логистика, управљање пројектним ризицима. 
Практична настава: 
Анализа учесника у пројекту, израда проблемског стабла, израда стабла циљева, повезивање стабла циљева и матрице логичког оквира, израда 
матрице логичког оквира, израда оперативног плана, израда Гантовог дијаграма, израда предлога пројекта.  
Израда и анализа мрежног дијаграма, приказ могућности MSProject-а у функцији управљања пројектима, OpenProj као одговор слободне академске 
заједнице на MSProject, примери примене алата за информатичку подршку управљању пројектима. 
Литература: 
Јовановић, П: Управљање пројектом, Висока школа за пројектни менаџмент, Београд, 2012. 



 
Број часова активне наставе:  
45 

Теоријска настава: 
15 

Практична настава:   
30  

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, предавања гостујућих наставника и истакнутих стручњака из праксе, студије случаја, колоквијуми, консултације, писани/усмени 
завршни испит.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

Активности у  настави 9 Испит (писмени/усмени) 51 
Колоквијум 10   
Семинар 30   

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Алати за развој софтвера 
Наставник: Проф. др Милан Чабаркапа 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ бодова: 4 
Услов:     
Циљ предмета: Савладавање савремених софтверских алата који треба да убрзају развој софтвера и повећавају његов квалитет. 
Исход предмета: Студенти треба да се упознају са најчешће коришћеним окружењима за развој софтвера. Додатно, треба да упознају системе за 
контролу верзија, алатке за колаборацију у тиму који развија комплетно софтверско решење, алатке за документовање софтвера, као и најважније 
алате за тестирање софтвера и проверу његовог квалитета. Познавање алата за континуалну интеграцију софтвера је такође исход овог курса. 
Садржај предмета  
Алати за моделовање: PowerDesigner, StarUML, RationalRos. Интегрисана окружења за развој софтвера: NetBeans IDE, IntelliJ IDEA, Andoid Studio, 
Xcode; Алати за извештавање: CrystalReport, Javadoc; Системи за верзионисање кода: Git, GitHub, GitLab, Bitbucket; предности GIT-a над другим 
системима за верзионисање; Алати за поделу задатака: Atlasian Jira, Trello Wiki; Алати за тестирање софтвера: JUnit, Selenium; Аутоматски алати за 
build софтвера: Ant, Graddle, Maven; Continuous integration tools: Jenkins, CruiseControl   
Практична настава: Практична настава кроз израду семестралног пројектног задатка прати теоријску наставу кроз фазе које се реализују у 
изабраном алату. 
Литература:    
Vishnu Pendyala: “Tools and Techniques for Software Development in Large Organizations: Emerging Research and Opportunities”, DOI: 10.4018/978-1-
7998-1863-2, Cisco Systems Inc., USA, 2020 
Kraus L: Zbirka zadataka iz Projektovanja Softvera, Prerađeno izdanje, Akademska Misao, 2013 
Milićev D, Lazarević Lj, Marušić J: Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++, skripta sa praktikumom, Микро Књига, Београд, 2001 
David Gallardo, Ed Burnette, Robert McGovern : “Eclipse in Action: A Guide for the Java Developer” , Minning, 2003. 
Murphy, D: “Managing Software Development with Trac and Subversion”, Packt Pub Limited, 2007 
Др Милан Чабаркапа „Развој мобилних сервиса“, Материјал за вежбе, Електротехнички факултет у Београду, 2020. 



Број часова  активне наставе:  
45 

Теоријска настава:  
30 

Практична настава:  
15 

Методе извођења наставе: Предавања (п), вежбе (в), лабораторијске вежбе, пројекти, колоквијуми, консултације, семинарски радови, испит 
(практични и теоријски) 

Оцена  знања (максимални број поена је 100) 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена  
Активност у току предавања  Писмени испит  
Практична настава  Испит са практичним проблемима и 

теоријским питањима 
50 

Вежбе 10   
Колоквијуми 40   

 
 
Студијски програм/студијски програми: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Системи за подршку одлучивању 
Наставник: Проф. др Драган Ранђеловић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: 
Циљ предмета 
Студенти се образују да кроз решавање дефинисаног проблема из области система за подршку одлучивању  развијају моделe који решава неки реалан 
проблем одлучивања. 
Исход предмета 
Студенти су оспосољени да могу самостално да развијају моделе одлучивања и за то користе алатe пословне интелигенције. 

Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
П-01: Увод у системе за подршку одлчивању и пословну интелигенцију. П-02: Примене система за подршку одлучивању и пословну интелигенцију. 
П-03: Дескриптивна анализа и визуализација. П- 04: Увод у складишта података и пословно изветшавање. П-05: Студије случајева примене 
складишта података. -06: Развој складишта података. П-07. Развој система за извештавање. -08. Увод у откривање законитости у подацима. П-09: 
Пројектоваіье система за откривања законитости у подацима. П-10: Основни алгоритми за откривање законитости у подацима. П-11: Напредни 
алгоритми за откривање законитости у подацима. П-12: Евалуација и примена модела за откривање законитости у подацима. П-13: Одбране 
семинара. 
 
Практична настава: 
Вежбе прате предавањa. 



Литература 
1. Сукновиh М, Делибашиh Б (2010) Пословна интелигенција и системи за подршку одлучивању, ФОН Београд. 
2. Мишковиh В (2013) Системи за подршку одлучивању, Универзитет Сингидунум Београд 
3. Делибашиh Б, Сукновиh М (2009) Алгоритми машинског учења за откривање законитости у подацима, ФОН Београд. 

Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
На почетку наставе студентима се задаје семинарски задатак који треба да реше током трајања предавања. Поред теоријске наставе, организује се и 
практична настава, групне консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
Активности у настави              19   
Семинар                 30 Усмени испит        51 
 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Пројектовање и моделовање    
Наставник: Проф. др Милан Чабаркапа 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ бодова: 6 
Услов: 
− Образовни циљ предмета:  
Овладавање структурним и објектно оријентисаним моделима и приступима за анализу и логичко пројектовање ИС, као и логичко пројектовање базе 
података.  
Исход предмета:  
Студенти су оспособљени за коришћење савремених метода за анализу и логичко пројектовање ИС. Унапређење способности за организован, тимски 
рад. 
Садржај и структура предмета: 
Теоријска настава: Увод – подаци, информације, базе података, информациони системи. Структурни приступ логичком пројектовању ИС. Логичко 
пројектовање структуре и динамике система коришћењем модела објекти-везе. Конвенционални модели за анализу и логичко пројектовање. 
Структурна системска анализа. Модел објекти – везе. Објектно оријентисани приступ логичком пројектовању ИС. Узори у моделовању ИС. Преглед 
различитих модела општих делова система (организациона структура, тип документа...). Преглед модела појединих пословних функција. Логичко 
пројектовање база података. Трансформација концептуалних модела (модела објекти-везе и дијаграм класа) у релациони модел и одговарајући SQL 
стандард. XML као модел података. CASE алати. Савремени актуелни приступи развоју информационих система. 
Практична настава: Прати теоријску наставу са практичним примерима реализованим у изабраном програмском окружењу. 



Литература: 
Kraus L: Zbirka zadataka iz Projektovanja Softvera, Prerađeno izdanje, Akademska Misao, 2013 
A. Njeguš, Poslovni informacioni sistemi, Univerzitet Singidunum, 2021. 
George, Joey F., Batra, Dinesh, Valacich, Joseph Ѕ., Hoffer, Jeffrey А., Object-oriented systems analysis and design, Pearson Prentice Hall, 2004. 
Hoffer, Jeffrey А., George, Joey F., Valacich, Joseph Ѕ., Modern systems analysis and design, Pearsoп Preпtice Hall, 2005 
Larman С., Applying UML and Patterns-An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design, 3th ed., Preпtice Hall, 2004. 
Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: Fundamentals of Database Systems: International Version, 5/E, ISBN-10: 032141506X, Pearson Higher Education, 2006 
“SSA”, “PMOV”, skriptе, www.pisbp.fon.rs, 2011 
Craig Larman: Applying UML and Patterns – An introduction to Object Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd Edition), Prentice Hall, 
2004 
Методе извођења наставе: 
Предавања се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Вежбе се држе кроз практичну наставу и подразумевају вежбе показног типа, као и 
самосталан рад студената на реалним и конкретним пројектима. 

Оцена знања (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
предавања 10 испит са практичним проблемима и 

теоријским питањима 
40 

вежбе 10 
Пројекат 40 

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Блокчејн технологије и алгоритми 
Наставник: Проф. др Драган Ранђеловић 
Статус предмета: Обавезан  
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета: Упознавање с савременим блокчејн технологијама и принципима рада. 
Примарни циљ предмета је да оспособи и подстакне студенте из било које дисциплине да разумеју и замисле начине на које могу да се ангажују са 
блокчеином технологије у контексту њихових постојећих вештина и знања. 

Исход предмета: Познавање блокчејн методологија и технологија као подручја и начина за њихову практичну употребу.  Завршен курс, 
подразумева и оспособљеност да се има увид  куда технологија блокчејн може да иде и где би могла да одведе оне који је граде, управљају и 
усвајају. 

Садржај предмета: 
Теоријска настава: Криптографија, Умрежавање, Механизми консензуса, Новчићи и жетони, Паметни уговори, Дистрибуиране апликације 
(дАППС), Децентрализоване аутономне организације (ДАО), Практичне реализације у одређеним областима човекових активности 

http://www.pisbp.fon.rs/


Практична настава:Вежбе прате предавања. 
Литература:   
1. Blockchain: Ultimate Step By Step Guide To Understanding Blockchain Technology, Bitcoin Creation, and the future of Money, Copyright © 
2017 Keizer Söze 
https://www.pdfdrive.com/blockchain-ultimate-step-by-step-guide-to-understanding-blockchain-technology-bitcoin-creation-and-the-
future-of-money-d195157383.html 
2. Vikram Dhillon,David Metcalf,Max Hooper Blockchain Enabled Applications: Understand the Blockchain Ecosystem and How to Make it 
Work for You , Apress Media, LLC is a California LLC 
and the sole member (owner) is Springer Science 2017. 
https://www.pdfdrive.com/blockchain-enabled-applications-understand-the-blockchain-ecosystem-and-how-to-make-it-work-for-you-
d158325896.html 
ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-3080-0 ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-3081-7 
3. А. Матановић, ОСНОВЕ КРИПТОВАЛУТА И БЛОКЧЕИН ТЕХНОЛОГИЈЕ 
http://fzp.singidunum.ac.rs/demo/wp-content/uploads/Osnove-kriptovaluta-i-blok%C4%8Dein-tehnologije.pdf 
Број часова  активне наставе: 60 Теоријска настава: 30  Практична настава: 15 

Методе извођења наставе: Предавања (п), вежбе (в), колоквијум, консултације, семинарски радови, испит (практични и теоријски) 

Оцена знања (максималан број поена је 100) 

Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 

Активност у току предавања 15 Усмени испит        55 
Семинар-и 30   

 
 
Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Процесирање природних језика  
Број ЕСПБ бодова: 7 
Наставник: Доц. др Никола Продановић 
Статус предмета: изборни 
Услов: Нема 
Образовни циљ предмета:  
Упознати студента са стандардним и модерним алгоритимима који се користе у рацунарској обради и разумевању природних језика. 
Исход предмета:  
Студент ће имати основно разумевање алгоритама и биће способан да дизајнира фундаменталне, напредне и модерне алгоритме који се користе у 
рачунарској обради и разумевању људског језика. 

https://www.pdfdrive.com/blockchain-ultimate-step-by-step-guide-to-understanding-blockchain-technology-bitcoin-creation-and-the-future-of-money-d195157383.html
https://www.pdfdrive.com/blockchain-ultimate-step-by-step-guide-to-understanding-blockchain-technology-bitcoin-creation-and-the-future-of-money-d195157383.html
https://www.pdfdrive.com/blockchain-enabled-applications-understand-the-blockchain-ecosystem-and-how-to-make-it-work-for-you-d158325896.html
https://www.pdfdrive.com/blockchain-enabled-applications-understand-the-blockchain-ecosystem-and-how-to-make-it-work-for-you-d158325896.html
http://fzp.singidunum.ac.rs/demo/wp-content/uploads/Osnove-kriptovaluta-i-blok%C4%8Dein-tehnologije.pdf


Садржај и структура предмета: 
- Основе процесирање природних (људских) језика, String типови података, основне операције са string типом података, регуларни изрази 
- Python библиотека NLTK(стемовање, лематизација, одсецање, обележавање и препознавање текста, разни типови рашчлањивања) 
- Корпуси и лексички ресурси и њихова употреба. (WordNet, морфолошки речник, онтолошке и базе података знања) 
- Статичка математичка репрезентација текста (Word2Vec, Glove) 
- Токенизација (Лексичка токенизација, Подречна токенизација) 
- Алгоритми за машинско учење и дубоке неуралне мреже за обраду и разумевање људског језика (Историјски развој до рекурентних мрежа) 
- Трансформационе дубоке неуралне мреже за разумевање природног језика и механизам самопажње (Transformers, BERT и GPT) 
- Претренирање трансформационих мрежа и фино подешавање на задацима за машинско разумевање људског језика. 
Практична настава ће се одвијати кроз демонстрацију свих теоријских концепата на програмском језику Python 
Литература:    
Lewis Tunstall et al: “Natural Language Processing with Transformers: Building Language Applications with Hugging Face”, O’Reilly, 2017. 
Python Programming: An Introduction to Computer Science, John Zelle, 3rd Ed., Franklin, Beedle & Associates, 2016. 
Основе програмирања у Пајтону, Милош Ковачевић, Академска мисао, 2017. 
A Smarter Way to Learn Python, Mark Myers, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 
Број часова  активне наставе:  
60 

Теоријска настава:  
30 

Практична настава:  
30 

Методе извођења наставе: Предавања (п), вежбе (в), лабораторијске вежбе, пројекти, колоквијуми, консултације, семинарски радови, испит 
(практични и теоријски) 

Оцена знања (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
предавања 10 испит са практичним проблемима и 

теоријским питањима 
50 

лабораторијске вежбе 10 
колоквијуми 30 
 
 
Студијски програм/студијски програми: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Аналитика великих података 
Наставник: Проф. др Драган Ранђеловић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: / 
Циљ предмета 
• Овладавање најпопуларнијим софтверским алатима који се користе за складиштење и обраду података који имају Big Data обележја: 
– велике количине, 
– изражену хетерогеност и 
– велику брзину пристизања. 



• Овладавање изабраним софтверским алатима који се користе у Big Data аналитици. 

Исход предмета 
Студенти треба да се обуче да: 
– препознају скупове података који имају Big Data обележја; 
– препознају реалне проблеме из живота који могу бити решени коришћењем нерелационих база података и метода Big Data аналитике; 
– пројектују и креирају нерелационе базе података на две популарне платформе: Hadoop и MongoDB; 
– врше предиктивну анализу применом технике машинског учења у софтверском алату Weka; 
– раде са библиотекама у Python-у које служе за процесирање и визуелизацију података. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Osnovni principi i metode obrade, pretraživanja i analize velikog obima podataka (Big Data) 
Mobilne, paralelne i distribuirane baze podataka i distribuirana obrada upita i transakcija 
NoSQL baze podataka 
Sistemi za upravljanje tokovima podataka i kompleksnim događajima i njihovu obradu 
MongoDB,Hadoop i prateće open-source tehnologije za distribuiranu obradu velikog obima podataka 
Analiza, dizajn i implementacija sistema za obradu velikog obima podataka,Weka пакет. 
Визуелизација података коришћењем програмског језика Python 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад кроз пројектни задатак 
Прати теоријску наставу 
Литература 
1. Tom White, Hadoop: The Definitive Guide: Storage and Analysis at Internet Scale 4тh Edition, O'Reilly Media, 2015.Sinan Ozdemir, Principles of 
Data Science, Packt, Birmingham – Mumbai, 2016. 
2. Sridhar Alla, Big Data Analytics with Hadoop 3, Packt, Birmingham – Mumbai 2018. 
3. Doug Bierer, MongoDB 4 Quick Start Guide, Packt, Birmingham – Mumbai 2018. 
4. Ivan Marin, Ankit Shukla, еt al., Big Data Analysis with Python, Packt, Birmingham – Mumbai, 2019. 
5. Remco R. Bouckaert, et al., WEKA Manual for Version 3-9-3, University of Waikato, Hamilton, New Zealand, 2018. 
6. Ian Witten, Eibe Frank, Mark Hall, Christopher Pal, Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, 4th edition, Morgan Kaufmann, 
2016. 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предаваіьа: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: Класичан начин, уз коришhеіье табле и рачунара. 

Оцена знаіьа (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
активност у току предаваіьа 5 писмени испит 25 
практична настава 15 пројектни задатак 25 
семинар-и 30   
 
 
 



Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: NoSQL базе података  
Наставник: Проф. др Милан Чабаркапа, Проф. др Слађана Пантелић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: / 
Циљ предмета 
Упознавање студената са принципима, елементима и начином рада савремених не-релационих база података.  

Исход предмета 
Након овог курса студенти су у стању да развијају системе који користе савремене не-релационе базе података.  

Садржај предмета 
Проблеми великих складишта података и скалабилност. Кључ/вредност складишта података. Колонски оријентисана складишта података. 
Документ-оријентисане базе података. Граф-оријентисане базе података. Операције над подацима. Упити над базама података. Еволуција база 
података. Индексирање. Управљање трансакцијама и интегритетом података. NoSQL базе података и cloud computing. Map/Reduce. Перформансе 
NoSQL база података..  
 
Вежбе прате предавања. 

Литература:   
1. S. Tiwari Professional NoSQL, Wiley, 2011.  
2. Avramović Ž. Zoran, Marinković Dražen NOSQL baze podataka u teoriji i praksi, Аперион Б. Лука, 2015. 
Број часова активне 
наставе: 60 

Теоријска настава: 
45  

Практична настава: 30  ДОН: 15 

Методе извођења наставе: Предавања (п), вежбе (в), колоквијум, консултације, семинарски радови, испит (практични и теоријски) 
Оцена знања (максималан број поена је 100) 

Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
Активност у току 
предавања 

5   

Практична настава 10 Усмени испит        55 
Колоквијум-и    
Семинар-и 30   

 
 
 
 
 



Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Географски информациони системи 
Наставник: Проф. др Александар Илић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ бодова: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета: Предавања су конципирана тако да студентима омогуће потпуно разумевање и детаљно сагледавање принципа и концепата ГИС-
а, са посебним акцентом на практичне вештине неопходне у осмишљавању, развоју и промоцији ГИС пројеката. Студенти треба да уоче разлике 
у архитектури ових система у односу на класичне информационе системе и да ефикасно користе податке ГИС користећи елементе геопросторне 
анализе и визуелизацију података. 
Исход предмета: Студенти на овом предмету треба да стекну основна знања из области ГИС-a и да стечена знања практично примењују. 
Студенти користе функције ГИС у процесу доношења одлука.  
Садржај предмета  
Основни концепти дизајна и примене ГИС-а, Модели података и врсте  геоподатака, Методе прикупљања и чувања података, Базе географских 
података, Приказ геоподатака, Процедуре просторних анализа у ГИС-у, Геостатистичка анализа, Стандардизација ГИС-а, Web ГИС,  Решавање 
научних и управљачких проблема коришћењем ГИС-а. 
 
Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања и одвија се кроз вежбе. 
 
Литература: 

1. Kukrika M. (2000): Geografski informacioni sistemi, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd. 
2. Јовановић, В., Ђурђев, Б., Срдић, З., Станков, У. (2012): Географски информациони системи. Универзитет у Новом Саду. 

Природно-математички факултет, Универзитет Сингидунум; Нови Сад, Београд. 
3. Burrough P.A. and McDonnell R.A. (1998): Principi geografskih informacionih sistema, Građevinski fakultet Univerziteta u 

Beogradu. 
4. P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, and D.W. Rhind, (2005). Geographical Information Systems: Principles, Techniques, 

Management and Applications. 

Број часова  активне наставе: 60 Теоријска настава: 45 
 

Практична настава (вежбе): 15  

Методе извођења наставе:Предавање и презентација на рачунару. 
Оцена  знања (максимални број поена је 100) 

Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена  
Активност у току предавања 5 Писмени испит 65 
Колоквијум 30 Усмени испит         

 
 



Студијски програм: Софтверско инжењерство и ИТ 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Развој паметних система 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Проф. др Милић Д. Саша 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  
Циљ предмета 
Упознавање са основама паметних система, мерних сензора и детектора и разумевање техника, технологија и начина изградње система 
заснованих на вештачкој интелигенцији. Развој и примена паметних сензора и детектора у једноставним системима, а затим упознавање са 
концепцијама сложених вишепараметарских паметних система. Приказ, анализа и подешавање параметара паметних система који у себи садрже 
алгоритме за доношење одлука засноване на неуронским мрежама, фази логици и машинском учењу.Детаљан приказа паметних система 
специјалне намене (системи надзора, заштите и прађења.) и практичне примене метода и алгоритама за доношење одлука. 
Исход предмета 
Стицање основних знања о паметним сензорима, детекторима и системима и практичне примене вештачке интелигенције у техничким уређајима 
и системима. Развој паметних система за праћење и анализу параметара и обраду великог броја података. Аутоматско праћење, предвиђање и 
одлучивање на бази метода, техника и алгоритама вештачке интелигенције. Практична примена машинског учења. 
Садржај предмета 
Трендови развоја, очекивања и реални домети паметних система. Основне мерне технике, појмови, методологије, алгоритми и концепти. 
Паметни сензори, детектори, мерни уређаји и системи (ИЦ технике, обрада слике, примена дронова…). Појам самосталних (stand-alone) 
паметних система и сложених просторно разуђених паметних надзорно-контролних система који су базирани на вештачкој интелигенцији. Избор 
мерних сензора и детектора и припрема и обрада информација и података у сложеним паметним системима. Модуларни приступ, комуникациони 
проблеми, проблеми мерења и обраде података у реалном времену. Паметни системи засновани на неуронским мрежама, фази логичким 
алгоритмима и основним алгоритмима машинског учења. 
Литература 
1. Stuart Russell, Peter Norvig, Veštačka inteligencija - Savremeni pristup, III izdanje, prevod na srpski - izdavač CET, Računarski fakultet, 2011. 
2. A. A. Hopgood, Intelligent systems for Engineers and Scientists, CRC Press, 2000. 
3. Max J. Riedl, Optical design fundamentals for infrared systems, SPIE—The International Society for Optical Engineering, 2001. 
4. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Ž. Bojović, Internet inteligentnih uređaja, Fakultet organizacionih 

nauka, 2017. 
5. Krzysztof Iniewski, Smart sensors for industrial applications, CRC Press Taylor & Francis, 2019. 
6. David C. Swanson, Signal Processing for Intelligent Sensor Systems, CRC Press, 2000. 
7. Miguel F. Acevedo, Real-Time Environmental Monitoring, Sensors and Systems, CRC Press, 2017. 
8. Ernest O. Doebelin, Measurement Systems Application and Design, 4th edition, Mcgraw-Hill College, 1989. 
9. Bruce G. Batchelor, Paul F. Whelan, Intelligent Vision Systems for Industry, 2002. 
10. Cornelius T. Leondes, Fuzzy Logic and Expert Systems Applications, Academic Press, 1998. 
11. Nobuyoshi Terashima, Intelligent Communication Systems, Academic Press, 2002. 

Број часова  активне наставе 
Остали часови Предавања: 

30 
Вежбе: 

30 
Други облици наставе: 

- Студијски истраживачки рад: 

https://www.elab.fon.bg.ac.rs/bozidar-radenkovic/
https://www.elab.fon.bg.ac.rs/marijana-despotovic-zrakic/
https://www.elab.fon.bg.ac.rs/zorica-bogdanovic/
https://www.elab.fon.bg.ac.rs/dusan-barac/
https://www.elab.fon.bg.ac.rs/aleksandra-labus/
http://library.lol/main/5D992C106653E1C838011E105E72C482


Методе извођења наставе 
Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе и студијски истраживачки рад се изводе комбинацијом 
метода " ex cathedra " и "case".  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 испит са практичним проблемима и 

теоријским питањима 
51 

Практична настава 14   
Колоквијум 15   
Семинар 10   

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Web програмирање    
Наставник: Проф. др Милан Чабаркапа 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ бодова: 5 
Услов: 

 Образовни циљ предмета:  
Да се студенти упознају са модерним Web технологијама, као и да стекну теоријска и практична знања из области Web  програмирања 
потребних за развој различитих врста Web  апликација.   
Исход предмета:  
Студенти би требало да буду у стању да реализују вишеслојну апликацију која интегрише податке из базе података, реализује одговарајућу 
функционалност на серверском слоју, и генерише приказ података корисницима. 
Садржај и структура предмета: 
Теоријска настава: Web као мултимедијални сервис Интернета. Клијент технологије (изглед Web апликације, статички Web сајтови: XHTML, 
CSS, DOM, Javascript). HTTP протокол и HTML. Дефинисање и употреба стилова. Програмирање клијената (JavaScript и Јава аплети). 
Програмирање сервера. Сервер технологије: PHP, MySQL база. Вишеслојне Web апликације. Основне Јава технологије за Web програмирање. 
Елементи XML-a и његова примена. Web сервиси. Напредни елементи HTML-a, CSS3, LESS, SASS. Јава скрипт, синтакса и елементи језика. 
Јаваскрипт фрејмворци (React). Typescript. Програмирање сервера. Јава/PHP програмирање сервера, прихварање и реформатирање података за 
приказ, приступ бази података, сесије података, шаблони података. Развој вишеслојне Web апликације. Архитектуре веб апликација. 
Практична настава: Прати теоријску наставу са практичним примерима реализованим у различитим архитектурама (монолитна, сервисно-
оријентисана, микро-сервисна). 
Литература: 

1. W3schools Tutorial za HTML i CSS  
2. W3schools Tutorial Javascript  
3. W3schools Tutorial PHP  
4. W3schools Tutorial za Java Spring 
5. Lynn Beighley, Michael Morrison: Head First PHP & MySQL, O'Reilly Media; 1 edition, 2008 



6. Luke Welling: PHP i MySQL: razvoj aplikacija za web, Микро књига (на српском језику), 2011 
7. Eric T Freeman, Elisabeth Robson: Head First HTML5 Programming: Building Web Apps with JavaScript, O'Reilly Media; 1 edition, 2011 
8. M. Veinović and A. Jevremović, Internet tehnologije, Univerzitet Singidunum, 2020. 
9. Др Милан Чабаркапа „Развој мобилних сервиса“, Материјал за вежбе, Електротехнички факултет у Београду, 2020. 

Методе извођења наставе: 
Предавања се држе кроз PowerPoint презентације, као и кроз практичне показне примере кроз рад на рачунару. Вежбе се држе кроз практичну 
наставу и подразумевају вежбе показног типа, као и самосталан рад студената на реалним и конкретним пројектима. 

Оцена знања (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
предавања 10 испит са практичним проблемима и 

теоријским питањима 
40 

вежбе 10 
Пројекат 40 

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Развој мобилних сервиса  
Број ЕСПБ бодова: 6 
Наставник: Проф. др Милан Чабаркапа 
Статус предмета: изборни 
Услов: Нема 
Образовни циљ предмета:  
Циљ овога курса је да студент овлада основним концептима и знањима за креирање решења за различите модерне мобилне технологије, 
укључујући најпопуларније мобилне оперативне системе (Android, iOS) уз Web responsive hybrid решења. Студент се посебно упознаје са 
архитектуром мобилних уређаја, али пре свега са комплетним сервисима заснованим на сервисно-оријентисаној архитектури уз комплетан 
софтверски инжењеринг решења до саме базе података са једне стране и дизајна корисничког интерфејса са друге стране. 
Исход предмета:  
Очекује се да студент може да разуме јединствене аспекте дизајна мобилних сервиса узимајући у обзир карактеристике мобилних уређаја, 
дизајнира решења у различитим типовима окружења, развија решења узимајући у обзир могућност геолоцирања и хардверске сензоре, разуме 
употребу програмског интефејса за развој апликација мобилних уређаја, као и да развија апликације у REST сервисном клијент-сервер/Cloud 
computing окружењу. 
Садржај и структура предмета: 
Теоријска настава: 
Специфичности мобилног уређаја. Упознавање и концепти развоја сервиса за Android мобилне уређаје. Упознавање и концепти развоја сервиса 
за iOS мобилне уређаје. Креирање и укључивање Web/Cloud сервиса уз дизајнирање базе података за конкретан сервис. Мобилни сензори. 
Приватност и етика мобилних сервиса. Употребљивост и доступност мобилних сервиса. 
Практична настава: 
Предвиђено је да студенти имају више развојних пројеката (самостално или у пару). 



Литература:    
1. M. Jovanović, I. Babić, M. Čabarkapa, J. Mišić, S. Mijalković, V. Nikolić, D. Ranđelović, SOSerbia: Android-Based Software Platform for 
Sending Emergency Messages, COMPLEXITY, Vol. 2018, pp. 1 - 9, Oct, 2018 
2. J. Iversen, M. Eierman, Learning Mobile App Development, Addison - Wesley, Dec. 2013 
3. Apple, App Development with Swift, Apple Inc. - Education, 2017. 
4. Matt Neuburg, iOS Programing Fundamentals with Swift, 3rd eddition,O'REILLY Media Inc., 2016. 
5. Matt Neuburg, Programing iOS 10, 7th eddition,O'REILLY Media Inc., 2017. 
6. Др Милан Чабаркапа „Развој мобилних сервиса“, Материјал за вежбе, Електротехнички факултет у Београду, 2020. 

Број часова  активне наставе:  
45 

Теоријска настава:  
30 

Практична настава:  
15 

Методе извођења наставе: Предавања се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Вежбе се држе кроз практичну наставу и 
подразумевају вежбе показног типа, као и самосталан рад студената. 

Оцена знања (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
предавања 5 испит са практичним проблемима и 

теоријским питањима 
50 

лабораторијске вежбе 15 
колоквијуми 30 

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Математички софтверски пакети 
Наставник: Проф. др Александар Илић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ бодова: 6 
Број часова  активне наставе: 60 
Услов: Нема 
Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са актуелним математичким софтверским пакетима и њиховом применом. 
Исход предмета: Након што студент положи овај испит, биће у могућности да: 1) користи основне функције софтверског алата МАТЛАБ; 2) 
користи напредне функције МАТЛАБ-а за математичке прорачуне 3) користи функције МАТЛАБ-а за визуелизацију података; 4) пише 
једноставније програме (скрипте) у МАТЛАБ-у и креира графичке интерфејсе у МАТЛАБ-у.  
 
Садржај предмета  
Теоријска настава:  
Структура МАТЛАБ-а, Скаларне променљиве, Елементарне функције и изрази, Једнодимензионални низови, Дводимензионални низови 
Употреба низова у МАТЛАБ-овим уграђеним функцијама, Скрипт датотеке, Функцијске датотеке, Релациони и логички оператори, 
Симболички објекти и симболички изрази, Дводимензионална графика, Тродимензионална графика, Програмирање у МАТЛАБ-у, Приказ 
софтверског пакета MATHEMATICA, Приказ софтверског пакета MAPLE. 
 



Практична настава:  
Имплементација нумеричких метода у програмском пакету МАТЛАБ или неком другом софтверском пакету. 
 
Литература: 
1.A. Gilat, Uvod u MATLAB7 sa primerima, Mikro knjiga, 2005. 
2.R. Maeder, Programming in Mathematica, Addison - Wesley, Reading, MA, 1996. 
3.P. Stanimirovic, G. Milovanovic, Programski paket Mathematica i primene, Elektornski fakultet, Niš, 2002. 
4.J. Penny, G. Lindfield, Numerical Methods Using MATLAB, Prentice Hall, 1995.  
 
Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30 

 
Практична настава (вежбе): 15  

Методе извођења наставе: Класичан начин уз употребу табле и презентације на рачунару. 
Оцена  знања (максимални број поена је 100) 

Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена  
Активност у току предавања 10 Писмени испит 60 
Семинарски рад 30 Усмени испит         

 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 

Назив предмета: Енглески језик у рачунарству 

Наставник: Мина Сукновић 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе, положен Енглески језик струке 3 
Циљ предмета:  Стицање напредније комуникативне компетенције и језичких вештина (говор, читање и писање), овладавање стручним 
вокабуларом 
Исход предмета: Студент влада напреднијим комуникативним стратегијама (овладао је  вокабуларoм везаним за стручне предмете које 
изучава, граматиком и формама писања у енглеском језику) и може да оствари сваку врсту комуникације на енглеском језику, одржи кратак 
говор и напише есеј на задату тему. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Граматика енглеског  језика (грађенје и употреба глаголских облика, условне реченице, индиректни говор, слагање времена итд.) Одговарајућа 
лексика за стицање предвиђених компетенција. 
 
Практична настава:  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка вежбања 



Вежбе. Развијање језичких вештина писања, разумевања читања, говора и разумевања говора. Припрема презентација – врста специфичног 
студијско-истраживачког рада који се на крају презентује на енглеском језику  који подразумева рад у групи као и употребу аудио-визуелних 
средстава. Такође, студенти се баве писанјем чланака на задату тему.  
Литература 
 Обавезна: 
B.C.Lamb: The Queen’s English and how to use it, Queen’s English Society, 2009. 
Ljubica Popović, Vera Mirić: Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima 
Oxford English for Computing, Keith Boeckner, P. Charles Brown, Oxford University Press 
Introduction to Journalism and Mass Communication, J.C. Chaudhury, Authors Press, 2008 
 
Допунска:  
The Concise Oxford Dictionary of Politics 
The Penguin Reference Dictionary 
Longman Student Grammar of Spoken and Written English 
Teachers Resource Book: Guy Brook Heart, Cambridge University Press, 2007. 
 
• У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентчни стручни и публицистички текстови преузети из 

најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних часописа и журнала. 

Број часова  активне наставе: 45  Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и илустративно-демонстративним уз континуирану 
евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне 
обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 

активност у току 
предавања 

10    

практична настава 20 усмени испит 60 
колоквијуми-и 10 

 
 
 
 
 
 
 



Студијски програм/студијски програми: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Заштита и безбедност информација 
Наставник: Проф. др Милица Бошковић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ бодова: 5 
Предметни предуслови: 
Образовни циљ предмета:  
Стицање знања о: основним појмовима из области безбедности и заштите података и информација у рачунарским системима као и важећој 
законској регулативи и стандардима у  овој области. Упознавање са улогама појединих мера за смањивање нивоа ризика, као и развијање 
вештина у постављању појединих безбедносних мера. 
Исход предмета:  
Оспособљеност студената да разумеју, примењују и управљају поступцима за заштиту података и информација почев од њиховог прикупљања 
и складиштења, обраде, до дистрибуције и коришћења. Оспособљеност за примену савремених  технолошких метода и алата за заштиту од 
намерног или случајног откривања, оштећења, отуђења, уништења и  неовлашћеног коришћења података и информација.  
Садржај и структура предмета: 
Теоријски део: Појам и врсте информација, информационих система и рачунарских мрежа. Посматрање и упознавање жртве на рачунарским 
мрежама. Сигурност на рачунарским мрежама. Малициозни програми и заштита од њих. Детекција напада на мрежи. Дигитална форензика. 
Спасавање података. Безбедност мрежне рачунарске инфраструктуре. Безбедност лорисника, апликација и комуникација на рачунарским 
мрежама. Начела безбедности информација. Организациона и операциона безбедност информација. Правна регулатива и стратегија развоја 
информационе безбедности.  
Вежбе: аудиторне + практичан рад: Примена хардверских и софтверских решења за заштиту података и информација: Безбедносни алати за 
праћење садржаја на рачунарској мрежи. Алати за криптографију. Малициозни програми. Алати за детекцију напада на мрежи. Форензички 
алати. Алати за спасавање података. 
Методе извођења наставе: 
 Предавања (п), вежбе (в), колоквијуми, консултације, семинарски радови,  испит (практични и теоријски) 
Број часова  активне наставе: 75 (4+1+0 )  
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад Остали часови 
      60                  15                               0   

Оцена знања (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
Предавања 5 испит са практичним проблемима и теоријским 

питањима 
51 

лабораторијске вежбе 14 
Колоквијуми  
Семинарски 30 

Литература: 
Р.б. Аутор Назив Издавач Година 
1. D.Randjelović Upravljanje i zastita informacionih sistema Kriminalističko-

policijska 
 

2014 



akademija, 
Beograd 

2. D.Randjelović Osnovi Informatike KPA Beograd      2018 
3. Д.Ранђеловић Високотехнолошки криминал КПА, Београд   2013 
4. H. F. Tipton, M. Krause Information Security Managment Handbook6th 

edition 
Auerbach 
Publications 

  2006. 

5. Pleskonjić D, Maček N, Đorđević B, 
Carić  

Sigurnost računarskih sistema i mreža Mikroknjiga 2007 

 
 
Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Претраживање информација  
Наставник: Проф. др Драган Ранђеловић, Проф. др Милан Чабаркапа 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета: Студент треба да се обучи за ефикасно проналажење информација у 
ситуацији експлозије информација и да се оспособи за послове организовања информација које омогућава њихово лакше проналажење. 

Исход предмета: Студент је у стању да ефикасно решава проблеме организовања и 
проналажења информација. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Проблем проналажења информација; инвертовани индекси; векторски и буловски упити коришћењем инвертованих индекса и разна 
проширивања упита; оптимизација инвертовано-индексних операција; мере одзив и прецизност и друге мере; паралелни и дистрибуирано 
проналажење; проналажење сравњивањем образаца. Индексирање - циљеви и врсте; аутоматско индексирање појединачним терминима; 
израчунавање тежинских фактора термина; успостављање веза између термина - класификовање, формирање фразних термина, формирање и 
коришћење тезауруса; проналажење са повратном информацијом о релевантности; аквизиција термина; једнојезичка аквизиција термина према 
вишејезичкој.Solr и ElasticSearch технологије. Домети и ограничења познатих машина за претраживање (Google). 
 
Практична настава прати теоријску наставу кроз демонстративне примере употребе Solr и ElasticSerach технологија коришћењем програмског 
језика и различитих софтверских архитектура. 



Литература: 
1. M. Jovanović, G. Šimić, M. Čabarkapa, D. Ranđelović, V. Nikolić, S. Nedeljković, P. Čisar, SEFRA - Web-based Framework Customizable 
for Serbian Language Search Applications, ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, Vol. 16, No. 3, pp. 59 - 78, 2019 
2. S. Nedeljković, V. Nikolić, M. Čabarkapa, J. Mišić, D. Ranđelović, An Advanced Quick-Answering System Intended for the e-Government 
Service in the Republic of Serbia, ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, Vol. 16, No. 4, pp. 153 - 174, 2019 
3. Marie-Francine Moens, Automatic Indexing and Abstracting of Document Texts, Kluwer Academic Publishers, 2000 
4. Ricardo Baeza-Yates, Berthier Ribeio-Neto, Modern Information Retrieval, Addison-Wesley, 1999 
5. G. Kowalski, M.T. Maybury: Information Storage and Retrieval Systems. Springer, 2005 
6. Christopher D. Manning, et al: Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press. 2007. (наставник може изабрати другу 
одговарајућу актуелну литературу) 

Бр. час. акт. наставе: 60 Теоријска настава: 30 Прак. настава: 15 Лаб.вежбе: - СИР:  
Методе извођења наставе: Фронтални, групни, индивидуални и практични. 
Оцена знања (максималaн број поена je 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања        20 писмени испит 50 
практична настава - усмени испит - 
колоквијум-и - писмено-усмени испит - 
семинар-и 30   
 
 

Студијски програм/студијски програми: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Интеракција човек - рачунар 
Наставник: Проф. др Милан Чабаркапа 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: / 
Циљ предмета 
Упознавање студената за пројектовање и имплементацију базичних носилаца интеракције човек рачунар. 
Исход предмета 
Стечена знања и вештине су основа за развој софтвера што је могуће веће утилитарности у наредним предметима и касније професионалном 
животу. 
 



Садржај предмета 
Развој интеракције оријентисан ка кориснику и уз његово активно учешће. Неопходна знања из когнитивне психологије, познате хеуристике и 
MVC/MVP/MVVM архитектуре. Сакупљање, интерпретација и анализа захтева. Спознавање корисника, задатка и контекста употребе. HCI 
нотације. Класе HCI прототипова и њихова еволуција у крајње решење. Алати за развој интерфејса. Пројектовање и простори: GUI, web, mobile, 
embedded, ubiquitous. Репрезентација и визуелизација. Интеракциони уређаји. Утилитарност интерфејса. Евалуација утилитарности. 
Вежбе прате предавања. 
Литература:   
1. Д. Иветић, Интеракција човек рачунар, 2012 
  
Број часова активне наставе:  
60 

Теоријска настава:  
30 

Практична настава:  
15 

Методе извођења наставе: Предавања (п), вежбе (в), колоквијум, консултације, семинарски радови, испит (практични и теоријски) 
Оцена знања (максималан број поена је 100) 

Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
Активност у току предавања 5   
Практична настава 10 Усмени испит        55 
Колоквијум-и    
Семинар-и 30   

 
 

Студијски програм/студијски програми: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Дигитална дипломатија 
Наставник: Проф. др Милица Бошковић  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: / 
Циљ предмета 
Стицање знања и вештина из области дигиталне дипломатије са аспекта повезаности методологија и технологија као и њихових трендова 
савремених дипломатије и  информационих технологија у данас глобалном информатичком свету. 
Исход предмета 
Компетенције с т у д е н а т а  з а  р а з у м е в а њ е  и  р е ш а в а њ е  п р о б л е м а  и  п о с л о в а  везаних за комплексност дипломатије у условима 
дигитализације у свету. 



Садржај предмета 
 
Теоријска настава 

П1: Појам и моралне и 
етичке димензије јавне дипломатије; П2: Појам дигиталнe дипломатије; П3: Глобално умрежавање и дигитална дипломатија; П4: Утицај ИТ, 
дигитализација дипломатских процеса; П5: Виртуални системи; П6: ИТ архитектуре за виртуалну дипломатију; П7: Апликације за сигурну 
комуникацију; П8: Друштвене мрежe;П9: Web; П10: Aпликације у дигиталној дипломатији;; П11: Перспективе дигиталне дипломатије; П12: 
Модели и сервиси мобилнe дипломатијe П13: Безбедносни изазови дигиталне дипломатије; П14: Безбедносни изазови дигиталне дипломатије у 
Републици Србији П15: Људски ресурси у дигиталној економији. 
 

Практична настава:Вежбе,Студијски истраж и вачки рад 
Часови вежби прате садржај и структуру предавања  
Литература 
1. Vasković, V., Kršić, D., Diplomatija pregovaranje u informacionom društvu, Prometej, 
Beograd, 2009, str. 60.  
2. В. Митровић, ГЛОБАЛНО УМРЕЖАВАЊЕ И ДИГИТАЛНА ДИПЛОМАТИЈА,ВОЈНО ДЕЛО, 7/2018, п.п. 7-22 
3. Hocking, Brian & Melissen, Jan. (2015). Digital Diplomacy in the Digital Age. 
4. Digital Diplomacy. (https://pathwayscommission.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-10/Digital-Diplomacy.pdf  Accessed: 25.02. 2022.). 
5. Bjelja, Danijela. (2018). DIGITALNA DIPLOMATIJA KAO MEĐUNARODNI BEZBEDNOSNI IZAZOV I PRAKSA REPUBLIKE SRBIJE. 
Srpska politička misao. 60. 225-240. 10.22182/spm.6022018.13.  
Број часова активне наставе Остали часови: 
Предавања: 2 Вежбе: 1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања у интерактивној настави, презентација примера из праксе, студије случајева, вежбе уз коришhење Интернета, примена софтверских 
пакета, вежбе решавања конкретних пословних проблема, консултације у процесу израде семинарских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 19 Усмени испит 51 
Семинар 30   

 
 
Студијски програм/студијски програми: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Напредне архитектуре рачунара 
Наставник: Проф. др Драган Ранђеловић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  



Циљ предмета 
Упознавање са основним паралелним архитектурама рачунара.  

Исход предмета 
Садржаји овог предмета оспособљавају студенте за решавање практичних проблема применом паралелних архитектура рачунара. 
  

Садржај предмета  
 
Теоријска настава: 
Напредне процесорске архитектуре: проточни и векторски процесори, процесорска поља, суперскаларни CISC, RISC, DSP., процесори , VLIW. 
процесори. Хазарди. Технике за минимизацију негативних ефеката хазарда. Паралелни рачунарски системи. SIMD, MISD, MIMD. архитектуре. 
Спрежне мреже. Перформансе паралелних система. Распоређивање задатака у вишепроцесорским системима. Временски губици у паралелним 
системима. Механизми комуникације и синхронизације између процеса.Грануларност паралелизма. Начин експлоатације паралелизма. 
Пројектовање и развој паралелних програма. Програмски модели паралелних машина. Алгоритми за паралелно процесирање. 
 
Практична настава: 
Вежбе прате предавања. 
 
Литература 
1. Tanenbaum, A.S. Arhitektura i organizacija računara, Beograd, Mikro knjiga, 2005. 
2. Stojčev, M. RISC, CISC i DSP procesori, Niš, Elektronski fakultet, 1997. 

Број часова активне наставе (недељно) Остали 
часови: Предавања: 2 Вежбе: 1 Други облици наставе:  Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, практичан рад, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
Практична настава 19 Испит 51 
Семинарски рад 30   
 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Мониторинг и даљински надзор система 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Проф. др Саша Милић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  
Циљ предмета 



Приказ основних концепција мониторинг система и система за даљински надзор. Области примене, конципирање и подешавање мониторинг 
система. Селектовање основних параметара за пројектовање и димензионисање Разумевање модуларних принципа пројектовања сложених 
система за мониторинг и даљински надзор у реалном времену. Примена и значај мониторинг система у индустрији и саобраћају.  
Исход предмета  
Упознавање са основним принципима мониторинг система и система даљинског надзора. Препознавање области у којима је сврсисходно 
применити постојеће или пројектовати нове мониторинг системе за вишепараметарско праћење и надзор у реалном времену. Енергетска 
ефикасност и одрживи развој засновани на сложеним мониторинг системима у индустрији и саобраћају. 
Садржај предмета 
Интелигентно расуђивање, предикција и праћење тенденције квара. Концепције одржавања система на бази праћења у реалном времену. 
Алгоритми за доношење одлука и предикцију и њихова практична имплементација у мониторинг системима. Упознавање са хијерархијском 
обрадом података и упознавање са SCADA системима. Смарт сензори, уређаји и системи. Експертски системи. Мониторинг и даљински надзор у 
системима специјалне намене. 
Литература 
1. A. A. Hopgood, Intelligent systems for Engineers and Scientists, CRC Press, 2000. 
2. M. Nagar, D. S. Jat, G. Marin-Ravetos, D. K. Mishra, Intelligent Sustainable Systems – selected papaer, Vol.1, Springer, 2021. 
3. C. Kahraman, S. Aydin, Intelligent and Fuzzy Techniques in Aviation 4.0 – Theory and Applications, Springer, 2022. 

Број часова  активне наставе 
Остали часови Предавања: 

30 
Вежбе: 

15 
Други облици наставе: 

- Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе и студијски истраживачки рад се изводе комбинацијом 
метода "ex cathedra" и "case". Остали део  вежби се реализује методом "case" са интерактивним учешћем студената и обухвата анализу случајева 
из праксе и израду самосталног пројектног задатака из оквира садржаја наставног предмета. Колоквијум и консултације. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 15 испит са практичним проблемима и 

теоријским питањима 
51 

Практична настава    
Колоквијум 20   
Семинар 14   

 
 
Студијски програм/студијски програми: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Иновационо технолошко предузетништво 
Наставник: Проф. др Гордана Мрдак 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 



Услов: 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања из области технолошког предузетништва у коме предузетник препознаје идеје за иновације и 
развој и примену нових технологија и пословних модела, савремених принципа предузетничког менаџмента, како би идеју развио и 
комерцијализовао, као и стицање знања и о специфичностима предузетништва у модерном окружењу са иновативним технологијама и пословним 
моделима.  
Исход предмета 
Студенти стичу знања и вештине за препознавање могућности напредних технологија и пословних модела, и њихово превођење у нове производе, 
услуге и пословне модела на тржишту и стичу знања о свим утицајним факторима на успешност предузетничког подухвата као и предности примене 
савремених алата и принципа предузетничког менаџмента.  
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Утицај различитих култура на предузетништво. Улога образовних институција Законска регулатива за започињање сопственог бизниса. 
Основни облици пореза за предузетнике и предузећа. Радно право.Извори и модели финансирања почетка пословања и раних развојних 
фаза. Финансирање пословног подухвата. Процес рафинисања пословне идеје. Развој пословног модела.Методологија израде бизнис плана. 
LEAN стартап. Иновациона стратегија; Јединствена вредност за купце; Развој кључних компетентности; Технолошки аспекти пословног 
подухвата. Заштита интелектуалне својине. Тржишни аспекти пословног подухвата. Глобализација предузетничких активности. Екстерна 
комуникација са клијентима. Руковођење сопственим бизнисом. Управљање вредношћу предузећа и доношење одлуке о напутању, продаји 
и развоју пословања. Методе и технике подршке технолошком предузетништву 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Часови вежби прате садржај и структуру предавања и укључују: Развој предлога вредности за корисника. Анализа тржишта новог пословног 
подухвата и кључних сегмената корисника. Идентификација кључних партнера, ресурса, активности и трошкова за покретање предузетничке 
идеје. Анализа техничко-технолошке компоненте пословања. Дефинисање општих, посебних и декомпонованих циљева. Моделе развоја 
предузетничких подухвата од идеје до комерцијализације нових производа и услуга на тржишту; Развој пословног модела. CANVAS 
пословног модела. Презентација пословног модела - PITCH. 

Литература 

1. Maja Ивановић-Ђукић, Марија Радосављевић, Предузетнички процес, Економски факултет Ниш, 2018  
2. Иван Јовановић, Предузетништво – у савременим условима пословања, Технички факултет у Бору, 2015. 
3. Саша Петковић, Предузетништво и иновације у дигиталној ери, Економски факултет у Бањој Луци, 2021. 
4. Eric Ris, Lean startup, iLearn, Београд, 2019.   

Број часова активне наставе Остали часови 
Предава
ња: 2 

Вежбе: 1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Класичан начин, уз коришhење табле и рачунара. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 



активност у току 
предавања 

5 писмени испит 25 

практична настава 14 усмени испт 26 
семинар 30   
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Назив предмета: Софтверски дефинисане мреже 
Наставник: Проф. др Слађана Пантелић 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 6            
Циљ предмета: Упознавање са принципима рада рачунарских мрежа заснованих на архитектури софтверски дефинисаних мрежа, разумевање 
основних појмова и области применљивости истих. Упознавање са апликацијама за које је погодна употреба архитектуре софтверски 
дефинисаних мрежа. 
Исход предмета: Оспособљеност за примену апликација, којима се може управљати софтверски дефинисаним мрежама.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава: IoT апликација и сервис, спектар мрежних технологија и управљање истим, софтверски дефинисане мреже - SDN (енг. 
Software Defined Networking), основна идеја, основни појмови, улога, SDN архитектура, слојеви SDN архитехтуре и 
карактеристике, предности и недостаци, примена OpenFlow интерфејса у SDN мрежама, безбедност мреже уз употребу 
механизма Auth Flow за контролу приступа и аутентификацију, основне апликације софтверски дефинисаних мрежа са 
применом. 

Практична настава: Практична настава прати садржаје теоријске наставе. 

Литература:  
Nadeau T., Gray K., SDN: Software Defined Networks, O’Reilly Media, 2013 
https://www.opennetworking.org/sdn-resources/sdndefinition  
N. McKeown, T. Anderson, H. Balakrishnan, J. Rexford, "OpenFlow: Enabling innovations in campus networks", 2008. 
M. Fernandez, "Evaluating OpenFlow Controller Paradigms", ICN 2013 
Скуп научних радова из релеватних области рачунарских мрежа 
 
Број часова  активне наставе: 60 Теоријска настава:   

30 
Практична настава:  
15 

Вежбе: 
 

Методе извођења наставе: предавање, модификовано предавање, демонстрација, симулација, студијски истраживачки рад. 
Оцена знања (максималан број поена је 100) 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена 
Активност у току предавања 9 Писмени испит  
Практична настава 10 Усмени испит 51 



 
 

Студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Сајбер безбедност 
Број ЕСПБ бодова: 6 
Наставник: Проф. др Милица Бошковић 
Статус предмета: Изборни 
Број часова  аквне наставе: 45 (2+1)  

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад Остали 
часови 

30 15    
Предметни предуслови:Нема 

 Образовни циљ предмета:  
Стицање знања о проблемима злоупотребе информационо – комуникационих технологија у сврху  високотехнолошког криминала, као и 
обезбеђивање сајбер безбедности  едуковањем  
 могућности превенције,откривања, елиминације,доказивања и санкционисања те злоупотребе, уз коришћење најсавременијих техничко - 
технолошких метода и алата. 
Исход предмета:  
Овладавање специфичним знањима из области информационо - комуникационих технологија која би свршеним студентима омогућило 
успешно укључивању у борбу против високотехнолошког криминала и обезбењивање основних предуслова сајбер безбедности. 
Оспособљеност студената да разумеју, примењују и управљају поступцима за заштиту од високотехнолошког криминала коришћењем 
савремених  технолошких метода и алата за обезбеђивање сајбер безбедности. 
Садржај и структура предмета: 
Теоријски део:Појам и врсте и рад савремених информационо - комуникационих система. Посматрање и упознавање жртве на информационо - 
комуникационим системима. Сигурност на рачунарским мрежама.  
Врсте напада и малициозних програми и заштита од њих. Детекција напада на мрежи. Дигитална форензика и спасавање података. Посебни 
појавни облици високотехнолошког криминала. Правна регулатива и стратегија развоја сајбер безбедности. 
Вежбе: аудиторне + практичан рад: Примена савремених решења за обезбеђивање сајбер безбедности.Безбедносни алати за праћење садржаја 
на рачунарској мрежи. Малициозни програми и Алати за детекцију напада на мрежи. Форензички алати и Алати за спасавање података. 
Методе извођења наставе: 
 Предавања (п), вежбе (в), колоквијуми, консултације, семинарски радови,  испит (практични и теоријски) 

Оцена знања (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
Предавања 5 испит са практичним проблемима и теоријским 

питањима 
51 

лабораторијске вежбе 14 
Колоквијуми  

Тест/ови    
Семинар/и 30   



Семинарски 30 
Литература: 

Р.б. Аутор Назив Издавач Година 
1. Д.Ранђеловић Високотехнолошки криминал КПА, Београд   2013 
2. D.Randjelović Upravljanje i zastita informacionih sistema Kriminalističko-policijska 

akademija, Beograd 
 

2014 
3. H. F. Tipton, M. Krause Information Security Managment Handbook6th edition Auerbach Publications   2006. 

4. Pleskonjić D, Maček N, 
Đorđević B, Carić  

Sigurnost računarskih sistema i mreža Mikroknjiga 2007 

5. D.Ranđelović  
 

Tematski zbornik Policija, bezbednost i visoko tehnološki 
kriminal , pp  133-174   
Sigurnost računarskih mreža kao osnove za povezanost 
policije, bezbednosti  i visokotehnološkog  kriminala 

KPA Beograd      
 

2010 

 
 
Студијски програм/студијски програми: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: 
 
Електронско пословање 
Наставник: Проф. др Гордана Мрдак 
 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСНБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти упознају са моделима, облицима и инфраструктуром електронског пословања, како би се оспособили за 
практичан рад у пракси. 
Исход предмета 
Студенти треба да буду оспособљени за пројектовање и имплементацију система електронског пословања. 



Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Увод. Интернет и глобализација пословних процеса. Инфраструктура,модели и форме електронског пословања. Е-трговина. Интернет бизнис 
план. Софтверске компоненте и апликације електронског пословаіьа. Мобилно пословаіье. Интернет маркетинг. Друштвени медији. CRM. Системи 
плаhања у електронском пословању. Банкарство на Интернету. 
Електронско пословање у јавној управи. Е-здравство. Е-образовање. Трендови у е-пословању: Cloud computing, Social computing, Internet of 
things, Big data. 
 
Практична настава: 
Вежбе прате предавања. 

Литература 
1. Božidar Radenković, Marijana Despotović-Zrakić, Zorica Bogdanović, Dušan Barać, Aleksandra Labus, Elektronsko poslovanje, Fakultet 
organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0 
2. Интернет и савремено пословање, монографија, едитори М. Ивковиh, Б. Раденковиh, Технички факултет 
„Михајло Пупин“, Зрењанин 1998. 
3. D. Chaffey, E-Business and E-Commerce Management (4th Edition) 2009., Preпtice Hall 
4. А. Afuah, С. L. Tucci, Internet business шodels and strategies: text and cases, Boston: McGraw-Hill2003. 
Број часова активне наставе недељно Остали часови: 
Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе:  Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, , радионице, студије случаја. 

Оцена знаіьа (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
Активности у настави 14 Писмени испит 26 
   Семинар    30 Усмени испит  30 
 
 

Студијски програм/студијски програми: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Стручна пракса 
Наставник: Сви наставници на предмету 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: / 



Циљ предмета 
Оспособљавање студената за самостални рад у струци тако да се препознају и решавају конкретне задатке из области студијског програма, у 
реалним условима праксе. 

Исход предмета 
Стицање искустава и овладавање вештинама кроз коришћење и даље продубљивање стечених теоријских и практичних знања ради 
препознавања и решавања конкретних питања и задатака који се срећу у реалном животу. 
Садржај предмета 
Дефинисање конкретног пројектног задатка стручне праксе за сваког студента, обавезе студената и обавезне организације, начин рада, 
методологија и технике које се користе као и облик и садржај завршеног извештаја, и др. 
Основни елементи презентације резултата истраживача — вођење дневника праксе презентацијама различитих облика од писаног документа до 
електронске. 

Број часова активне наставе Остали часови 
Предава ња: Вежбе: Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
 
Консултације и контрола резултата истраживачког рада на практичном решавању проблема. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит 

 
приступни рад 50 одбрана приступног рада 

 
 
 

Студијски програм/студијски програми: Софтверско инжењерство и информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Завршни рад 
Наставник: Сви наставници који предају предмете из групе обавезних. 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  
Циљ предмета 
Циљ израде и одбране завршеног рада је да студент практично покаже способност да самостално реши постављен конкретан сложени проблем у 
оквиру одабраног студијског програма. 



Исход предмета 
Израдом и одбраном завршеног рада свршени студент стекао је компетенције предвиђене студијским програмом, тј. студент располаже са 
потребним академским теоријским и практичним знањем као и вештинама из одабране области, познаје у академској заједници примахену 
методологију потребну да се реси сложенији проблем који се јавља у пракси. 
Студент је испуњен за даље неопходно усавршавање током свог рада у струци да прати одговарајућу стручну литературу и да цападјије у 
тимском раду у решавању тих проблема. 
Садржај предмета 
Генерално посматрано садржај који се изучава у завршеном раду зависи од одабраног студијског подручја и представља интеграцију знања и 
вештина из предмета који покривају одабрано студијско подручје. Тако, први део уводног поглавља даје потребе у областима од интереса 
истраживања, опис конкретног проблема и разлоге за који га треба истраживати и циљ који се жели постићи решавањем разматраног проблема а 
другог дела тог поглавља садржи краћи преглед предложеног начина решавања конкретног дела проблема, док трећих. садржи сам опис 
структуре завршеног рада. Друго поглавље рада садржи сажет преглед чланка у области истраживања. 
Тпеце поглавље презентује део света који је предмет проучавања и стање истарживаног проблема у том свету. Четврто поглавље садржи 
методологију решавања постављеног проблема. Пето поглавл›е приказује решење проблема, односно резултате истраживања и дискусију 
добијених резултата. Посебно поглавље Закључна разматрања, даје сажетак решавања разматраног проблема, главне резултате и будуће могуће 
правце истраживања у том подручју. На крају се даје Литература која је кориштена у раду. 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предава ња: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Након прихвата ња пријаве завршног рада, кандидат уз надзор ментора приступа изради. Израда треба да се одвија по плану реализације. 
Кандидат у рачунарској лабораторији и/или у некој организацији самостално ради на решавању проблема који је предмет истраживања у 
завршном раду. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

приступни рад 50 одбрана приступног рада 50 
 


