
Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Математика за информатичаре 

Наставник: Горан Д. Килибарда 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Упознавање и савладавање основних појмова из математичке логике, теорије скупова, линеарне алгебре, 

диференцијалног и интегралног рачуна.  

Исход предмета 

Студент који успешно заврши овај курс поседује основна знања из наведених области и оспособљен је да 

прати курсеве из стручних области у којима се примењују појмови и технике из наведених математичких 

области, као и да препознаје проблеме на којима стечено знање може применити. Такође он је припрем-

љен за успешно слушање и савладавање предмета Дискретна математика, који се по програму слуша у 

другом семестру прве године овог факултета. 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава  

Рачун исказа и примене. Квантификатори и рачун предиката. Правила закључивања. Методе и стратегије 

математичких доказа. 

Скупови и операције над скуповима. Бинарна релација – релација еквиваленције и поретка. Појам фун-

кције. Појам операције. Основни алгебарски системи. Скуп реалних  бројева и неки његови важнији под-
скупови. Математичка индукција. Скуп комплексних бројева.  Полиноми.  

Појам матрице и детерминанте. Операције са матрицама. Системи алгебарских линеарних једначина.  

Појам реалне функције једне реалне променљиве. Елементарне функције и њихова класификација. Низо-

ви реалних бројева – основни појмови. Гранична вредност низа. Појам реда и његове конвергенције.  

Гранична вредност функције. Непрекидност функције.  

Извод функције. Диференцијал и његова примена. Изводи и диференцијали вишег реда. Основни ставови 

диференцијалног рачуна. Тејлорова формула и њена примена. Испитивање функција помоћу диференци-

јалног рачуна. 

Неодређени и одређени интеграл и веза између њих. Методи смене и парцијалне интеграције. Интеграци-

ја рационалних и неких класа ирационалних функција.     
 

Практична настава  

Решавање задатака из наведених теоријских области. 

Литература  

1. Г. Килибарда, Виша математика I, “Прометеј”, Београд, 2012 

2. Mendelson, E.: Introduction to Mathematical Logic, Chapman and Hall, 2010 

3. Kurosh, A.G.: Higher Algebra, Mir Publishers, Moscow, 1988 

4. K. A. Stroud, Dexter J. Booth: Engineering Mathematics, Industrial Press, 2001 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, 3консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  40 

практична настава 20 усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Oснове програмирања 

Наставник: Предраг Д. Пољак 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената синтаксом и семантиком програмских језика 

2. Упознаванје студената интегрисаним програмским окружењима 

3. Упознавање студената са основним програмским елементима (структуре података и контролне 

структуре) 

4. Стицање потребних знања за развој програмских модула 

5. Стицање знања за валидацију коректности и тестирање програмских модула 

6. Стицање знања о програмским стиловима и документовању програма 

7. Стицање знања о тимском раду на развоју софтвера 

Исход предмета  
Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

1. Креирање програма коришћењем основних програмских структура 

2. Креирање програма коришћењем основних структура података 

3. Креирање програмских модула коришћењем функција и процедура 

4. Валидацију коректности и тестирање програма и исправљање грешака 

5. Креирање програмске документације 

6. Тимски рад на развоју софтвера 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Од алгоритма до извршног програма ( програмски језици, компајлери и интерпретери ) 

Синтакса програмских језика ( C/C++, C#, Java ) 

Програмски модули 

Интегрисана програмска окружења ( Eclipse, VisualStudio ) 
Декларисање типова и структура података 

Контролне структуре ( секвенца, селекција, репетиција ) 

Функције и процедуре, рекурзија 

Валидација и тестирање програма 

Програмски стилови и документација 

Кооперативан (тимски ) рад на развоју софтвера 

Практична настава  

Увод у програмскe jeзике  C/C++,C#, Java 

Интегрисана програмска окружења ( Еclipse, VisualStudio ) 

Програмска имплементација алгоритама са природним бројевима 

Програмска имплементација алгоритама за решавање практичних проблема 
Тестирање и дебагирање програма 

Тимски рад на сложеним програмским задацима 

Литература  

5. Поповић М.: Основе програмирања, БПШ, Београд, 2010 

6. Eck, D.: Introduction to Programming Using Java, Hobart and William Smith Colleges, 2006 

7. Mulchrone, K.: An Introduction to Object Oriented Programming with C#, Department of Applied 

Mathematics, University College, Cork., 2010 

8. Nakov, S., Kolev, V., et al.: Fundamentals of Computer Programming with C#, Sofia, 2013. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  50 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  50 

практична настава - усмени испт  

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Увод у информационе технологије 
Наставник: Аца Д. Јовановић, Љиљана З. Милетић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 

Циљ предмета 
1. Упознавање студената са улогом ИТ у друштвеном, економском и политичком контексту 
2. Упознавање студената са хардверским компонентама информационих технологија 
3. Упознавање студената са софтверским компонентама информационих технологија 
4. Упознавање студената са рачунарским мрежама и дистрибуираним системима рачунара 
5. Упознавање студената са принципима функционисања Интернета 

Исход предмета  
1. Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 
2. Разумевање  свих компоненти информационих технологија 
3. Разумевање принципа организације и функционисанја ИТ хардвереа 
4. Разумевање принципа ражвоја и коришћенја софтвера 
5. Разумевање рашунарских мрежа и дистрибуираних система обраде података 
6. Разумевање принципа рада Интернета 

Садржај предмета 
Теоријска настава  
Историјат развоја информационих технологија 
Техничке основе информационих технолофија 
Телекомуникације и рачунасрке мреже 
Информациони системи и софтверске апликације 
Интернет и web орјенисани софтвер 
 

Практична настава  
Експерименти са ИТ компонентама 
Експерименти са оперативним системима 
Експерименти са Интернетом 
Литература  
1. Симић Дејан: Основе информационо –комуникационих технологија, ФОН, Београд, 2011 

2. Davis, C.,Shaw, D. : Introduction to Information Science and Technology. Information Today, 2011. 

3. Aksoy,P. , DeNardis.L.: Information Technology in Theory, Course Technology, 2007. 
4. Abbate,J.: Inventing the Internet, Cambridge: MIT Press, 1999. 
Број часова  активне наставеn Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, 3консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  40 поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  20 
практична настава 20 усмени испт 20 
колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Увод у информационе системе 

Наставник: Ивана М. Берић, Светлана Н. Митровић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са савременим занњима у области информационих система 

2. Стицање знања о основама и функционисању савремених информационих система 

Исход предмета  

- Разумевање основних поставки, принципа и знања из информационих система 

- Примена најновијих знања у области информационих система 

- Разумевање и примена савремених приступа у формирању и коришћењу информационих 

система 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Појам информационих система; Анализа система; Моделовање података; Имплементација; Одржавање 
информационих система; Електронско пословање; Вештачка интелигенција; Безбедност информационих 

система 

Практична настава  

Примери структурне системске анализе; Моделирање података; Садржај речника података; Релационе 

базе података; Увод у Аccess; Примери за SQL 

Литература  

1. Rainer, Turban: Увод у информационе системе, DataStatus, 2009 

2. Драгана Бечејски Вујаклија: Увод у информационе системе, ФОН, 2009 

3. Константин Костић, Лена Ђорђевић, Слободан Антић: Информациони системи шредузећа у EXCEL-

у, ФОН, 2011  

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, Kонсултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  50 поена 

активност у току предавања 30 писмени испит  50 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Вероватноћа и статистика 

Наставник: Горан Д. Килибарда 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

8. Упознавање студената са најновијим знањима из вероватноће и статистике 

9. Стицање знања са најновијим методама и моделима вероватноће и статистике 

Исход предмета  

7. Разумевање основних поставки и принципа из вероватноће и статистике 

8. Примена најновијих знања из вероватноће и статистике 

9. Примена метода и модела статистичке анализе 

Садржај предмета 
 

Теоријска настава  
 
 

Случајни догађаји и вероватноћа. Случајне променљиве. Расподела вероватноћа случајне променљиве 

(дискретне и непрекидне). Функције случајних променљивих. Бројне карактеристике случајних 

променљивих. Вишедимензионалне случајне променљиве. Нормална расподела. Стандардизована 
нормална расподела. Примена нормалне расподеле. Нормална апроксимација биномне расподеле. Закони 

великих бројева. 

Историјски развој, предмет и метод статистике. Подела савремене статистике. Дескриптивна статистичка 

анализа (основни појмови статистике, прикупљање и уређивање статистичких података, мере централне 

тенденције, мере дисперзије и облика статистичких распореда). Расподела основних скупова и узорачка 

расподела. Случајне (узорачке) грешке и неслучајне (систематске) грешке. Аритметичка средина и 

стандардна девијација статистике Xbar. Облик узорачке расподеле статистике Xbar. Примена узорачке 

расподеле Xbar. Оцењивање: увод. Тачкасте и интервалне оцене вредности. Оцењивање аритметичке 

средине основног скупа: сигма познато и сигма није познато. Тестирање хипотеза: увод. Тестирање 

хипотезе о µ: сигма је познато и сигма није познато. Хи-квадрат тест. Тест прилагођености. Табеле 

контигенције. Регресиона и корелациона анализа (појам регресије, линеарна регресија и корелација, 
прогноза на основу регресије). Анализа временских серија. 
 

 

Практична настава  
 

Рачунске вежбе на којима се примерима и решеним задацима илуструје пређено градиво. 

 

Литература  

9. Вуковић Н.: Основе вероватноће, ФОН, Београд, 2012 
10. Вуковић Н.: ПЦ Статистика и вероватноћа, ФОН, Београд, 2005 
11. Вуковић Н.: Статистичко закључивање, ФОН, Београд, 2010 
12. Prem S. Mann: Увод у статистику, Београд, 2009 

 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, 3консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит   

практична настава 20 усмени испт 40 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Основе компјутерских наука 

Наставник: Аца Д. Јовановић, Горан Д. Килибарда 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

10. Упознавање студената са математичком основом компјутерских наука 

11. Стицање знања о формалним језицима 

12. Стицање знања о коначним  аутоматима  

13. Стицање знања о универзалној Тјуринговој машини 

14. Черч – Тјурингова хипотеза 

15. Упознавање студената алгоритамски нерешивим проблемима 

16. Упознавање студената са П и НП класама проблема 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 
10. Разумевање  хијерархије формалних језика 

11. Разумевање и примену формалних језика у компајлерика и интерпретерима 

12. Разумевање и примену аутомата у алгоритмима 

13. Разумевање функционисања Тјурингове машине   

14. Разумевање сложености алгоритамски решивих и нерешивих проблема 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Азбуке и језици 

Регуларни језици 

Коначни аутомати ( детерминистички и недетерминистички ) 

Безконтекстни језици  

Тјурингова машина 

Проблеми одлучивости језика 
Алгоритамски нерешиви проблеми 

П и НП проблеми 

 

Практична настава  

Решавање  задатака којима се илуструју теоријска знања 

Литература  

13. Поповић,  М.: Теоријске основе ралунара, ВШПМl, 2015. 

14. Sipser, M.: Introduction to the Theory of Computation, Thomson Course Technology, 2006 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, 3консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит  30 поена 

активност у току предавања 30 писмени испит  30 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    

 

../Prilog%20Knjiga%20nastavnika/Aca%20Jovanovic.doc
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Базе података 

Наставник: Душан Т. Малбашки, Љиљана З. Милетић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

17. Упознавање студената основним концептима  база података 

18. Упознавање студената са релационим моделом базе података 

19. Упознавање студената са математичким моделом релационе базе податакa 

20. Стицање потребних знања за пројектовање база података 

21. Стицање потребних знања о језицима за манипулацију базама података (SQL језик ) 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

15. Разумевање  концепта базе података 

16. Разумевање математичког модела релационих база података 
17. Разумевање и коришћење принципа пројектовања релационих база података 

18. Разумевање и коришћење семантичких модела релационих база података 

19. Разумевање и коришћење језика за манипулацију базама података 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Основни појмови 

Релационе базе података 

Релациона алгебра, релациони рачун 

Пројектовање база података – нормализација 

Семантичко моделирање база података (E-R модели)  

Jезици  за манипулацију базама података (SQL језик) 

 
Практична настава  

Решавање  задатака којима се илуструју теоријска знања  

Пројектовање база података на практичним примерима 

Коришћење SQL језика за манипулацију подацима 

Литература  

15. Date, C.: An introduction to Database Systems, Pearson Education, Inc.  2006  

16. Robins, R.: Database Fundamentals, John Hopkins University,1995 

17. Sharma, S.  et al. : Database Fundamentals, IBM Corporation, 2010 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, 3консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  20 

практична настава 20 усмени испт 20 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Oбјектно програмирање 

Наставник: Дејан С. Миленковић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

22. Упознавање студената основним принципима објектног програмирања 

23. Упознаванје студената интегрисаним програмским окружењима за развој ОО програма 

24. Упознавање студената са начином креирања класа и особинама класа објеката 

25. Стицање потребних знања за развој ОО програмских модула 

26. Стицање знања управњљање грешкама у ОО програмирању 

27. Стицање знања о тимском раду на развоју софтвера 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

20. Разумевање принципа објектног програмирања 
21. Креирање објектно орјентисаних ( ОО ) програма у Java и/или  C# језику 

22. Разумевање могућности и ограничења Java и/или  C# језика 

23. Опише, препозна и имплементира Java и/или  C#  програмске конструкције ( патерне ) 

24. Учествовање у тимском раду на развоју ОО апликација 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Типови, објекти и класе 

Поинтери, референце и меморија 

Креирање класа 

Наслеђивање и полиморфизам 

Животни циклус објекта 

Колекције и итератори 

Управљање грешкама 
Програмске конструкције ( патерни ) 

 

Практична настава  

Решавање програмских задатака у Java и/или  C# језику 

Тестирање и дебагирање програма 

Тимски рад на сложеним програмским задацима 

Литература  

18. Eck, D.: Introduction to Programming Using Java, Hobart and William Smith Colleges, 2006 

19. Mulchrone, K.: An Introduction to Object Oriented Programming with C#, Department of Applied 

Mathematics, University College, Cork., 2010 

20. Nakov, S., Kolev, V., et al.: Fundamentals of Computer Programming with C#, Sofia, 2013. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  50 поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  50 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Дискретна математика 

Наставник: Горан Д. Килибарда, Предраг Д. Пољак 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Стицање потребних знања из  математичке логике и метода доказивања 

2. Стицање знања о скупововима, функцијама и матрицама 

3. Упознавање студената са математичком индукцијом и рекурзијом 

4. Упознавање студената са бројањем и комбинаториком 

5. Упознавање студената са теоријом бројева и криптографијом 

6. Упознавање студената са дискретном вероватноћом 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

1. Примењује математичку логику и методе формалног доказивањања 
2. Разумевање и  примену метода доказивања 

3. Разумевање  и примену операција са скуповима и матрицама 

4. Разумевање индукције и рекурзије  

5. Решавање проблема са бројевима  

6. Разумевање и коришћење Бајесове теореме. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Рачун исказа и примене. Квантификатори и рачун предиката. Правила закључивања. Методе и стратегије 

математичких доказа. 

Елементарна теорија бројева: представљање целих бројева, прости бројеви, највећи заједнички делилац, 

конгруенције и њихова примена, мултипликативне функције. Примена теорије бројева у криптографији. 

Увод у комбинаторну анализу: комбинаторни објекти и комбинаторни бројеви, елементарна својства 

комбинаторних објеката и бројева, методи изучавања комбинаторрних објеката и бројева.  
Увод у теорију графова и теорију мрежа. 

Основи теорије дискретних логичких и рачунских уређаја. Дискретни уређаји без меморије (шеме од ло-

гичких елемената) и дискретни уређаји са коначном меморијом  (коначни аутомати). Модели алгоритама 

(Тјурингова машина и парцијално рекурзивне функције). Неки општи проблеми теорије алгоритама. Ра-

чунске могућности машина. Алгоритамско неразрешиви проблеми. Сложеност израчунавања функција.  

Увод у теорију формалних језика. 
 

Практична настава  

Решавање математичких задатака којима се илуструју теоријска знања 

Литература  
1. Rosen, K.: DiscreteMathematicsand ItsApplications, McGraw-Hill, 2012. 
2. Lovasz, L,Vesztergombi K.: Discrete Mathematics, Lecture Notes, Yale University, Spring 1999 
3. Lerma, M.: Notes on Descrete Mathematics, Northwestern University, 2005 
4. Yablonsky, S.V.: Introduction to Discrete Mathematics, Mir, Moscow, 1989 

5. Gavrilov G.P.; Sapozhenko, A.A.: Selected Problems in Discrete Mathematics, Mir, Moscow, 1989 
6. Cryptography: An Introduction (Student Mathematical Library, Vol. 18), Edited by V. V. Yashchenko, AMS, 2002 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, 3консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит   

практична настава 20 усмени испт 40 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Фундаментални алгоритми 

Наставник: Предраг Д. Пољак 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

7. Упознавање студената фундаменталним методама и техникама алгоритамског начина решавања 

проблема 

8. Стицање знања о динамичком програмирању 

9. Стицање знања о фундаменталним алгоритмима теорије бројева 

10. Стицање знања о фундаменталним алгоритмима са стринговима 

11. Стицање знања о фундаменталним алгоритмима са графовима 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

7. Разумевање  метода и техника алгоритмаског решавања проблема 
8. Разумевање и коришћење метода динамичког програмирања при решавању проблема 

9. Разумевање и коришћење познатих алгоритама са бројевима 

10. Разумевање и коришћење познатих алгоритама са стринговима 

11. Разумевање и коришћење познатих алгоритама са графовима 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Подели па владај стратегија 

Динамичко програмирање 

Похлепни алгоритми 

Метод  амортизације за анализу алгоритама 

Напредни алгоритми са бројевима 

Напредни алгоритми са стринговима 

Алгоритми са графовима ( breadth first, depth first, тополошко сортирање ) 
Минимално стабло графа 

Најкраћи пут у графу 

Максимални проток у графу 

 

Практична настава  

Решавање  задатака којима се илуструју теоријска знања и креирање програма којим се импламентирају 

алгоритамска решења. 

Литература  

7. Cormen T., et al: Introduction to Algorithms, MIT Press, Third Edition, 2009  

8. Horowitz, E.: Fundamentals of Computer Algorithms, Computer Science Press, 1978 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, 3консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  40 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Оперативни системи 

Наставник: Душан Т. Малбашки, Горан Д. Килибарда 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са концептом и структуром оперативних система 

2. Упознавање студената са концептом процеса и методама управљања процесима 

3. Стицање знања о организацији и управљању централном меморијом рачунара 

4. Стицање  знања о начинима организације и управљања масовним меморијским системима 

5. Стицање знања о начину комуникације у управљању периферним уређајима 

6. Упознавање студената са принципима изградње дистрибуираних оперативних система 

7. Упознавање студената са оперативним системима специјалне намене 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 
1. Разумевање концепта и структуре оперативних система 

2. Разумевање метода и алгоритама управљања процесима 

3. Разумевање метода и алгоритама за управљање меморијом 

4. Разумевање метода и алгоритама управљања масовним меморијама 

5. Разумевање метода и алгоритама за управљање периферним уређајима 

6. Разумевање принципа функционисања дистрибуираних оперативних система 

7. Рзумевање принципа функционисања оперативних система специјале намене 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

1. Концепт и структура оперативних система 

2. Концепт процеса и управљање процесима 

3. Управљање централном меморијом 

4. Управљање екстерним меморијама 
5. Управлљање периферним уређајима 

6. Дистрибуирани системи 

7. Оперативни системи специјалне намене  

Практична настава  

Командни језици оперативних система 

Анализа Windows i Unix оперативних система 

Програмирање екстензија за оперативне системе 

Програмирање драјвера за периферне уређаје  

Литература  

1. Silberschatz, A. et al:  Operating System Concepts, John Wiley & Sons, Inc., 2005 

2. Blundell N.: Writing a Simple Operating System from Scratch, School of Computer Science, University 

of  Birmingham, 2010 
3. Nemeth, E.: UNIX AND LINUX® SYSTEM ADMINISTRATION HANDBOOK, Pearson Education, Inc., 

2011 

4. Garfinkel, S. et al:The UNIX HATERS Handbook, IDG Books Worldwide, Inc., 1994 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, Kонсултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  50 поена 

активност у току предавања 30 писмени испит  50 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Управљачки информациони системи 

Наставник: Филип П. Јовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

12. Упознавање студената са основним знањима у области управљања информационим системима 

13. Стицање знања о основним постулатима и принципима управљања информационим системима 

14. Унапређење вештина студената за ефикасно коришћење информационих система у 

свакодневном пословању 

15. Обучавање студената за повезивање информационих система са свим функцијама у предузећу, и 

њихово ефикасно коришћење 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

12. Разумевање  основних принципа, поставки и знања везаних за управљање информационим 
системима 

13. Примену најновијих знања у области управљања инфрормационим системима 

14. Разумевање и примену савремених приступа и методологија управљања информационим 

системима 

15. Коришћење информационих система у свакодневном пословању  

16. Разумевање важности организовања и обезбеђења информација и знања у организацији  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Управљање у ИТ, Информациони систем релевантан за управљање бизнисом, Улога и значај 

информационог система организације, Управљање ИС и његовим компонентама, Управљање пројектима 

ИС, Планирање ИС, Управљање ИС као услугом, Организациона структура за управљање ИС, Вођење 

ИС предузећа, Управљање ризиком у ИС, Управљање заштитом ИС, Повезаност ИС и бизнис стратегије, 

ИС и организационе промене,  
 

Литература  

9. Kroenke D. M. Using MIS, 5th edition, Upper Saddle River, NY, Prentice Hall, 2013 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, 3консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  20 

практична настава 20 усмени испт 20 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 

../Prilog%20Knjiga%20nastavnika/Filip%20Jovanovic.doc


 

Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Интернет програмирање 

Наставник: Новак Д. Јауковић, Милош Д. Костић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

16. Упознавање студената са начином функционисања интернет-а  

17. Упознаванје студената WEB начином размене информација на интернету 

18. Упознавање студената са основним елементима језика за опис хипертекстова 

19. Стицање знања о принципима дизајна WEB страница 

20. Стицање знања о програмирању на клијентској страни WEB апликација  

21. Стицање знања о програмирању на серверској страни WEB апликација 

22. Упознавање студената са тимским радом на развоју WEB  апликација 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 
17. Разумевање функционисања интернет клијент-сервер размене података 

18. Креирање динамичких WEB  страница 

19. Креирање програмских модула на клијентској страни WEB апликација 

20. Креирање програмских модула на серверској страни WEB  апликација 

21. Тимски рад на развоју WEB апликација 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Интернет и WEB 

HTML (HTML5),  

WEB дизајн принципи, CSS 

Клијентски језици (Javascript) 

Oбјектни модел докумената (DOM)  и динамички HTML 

WEB графика, аудио и видео 
Програмирање на серверима ( скрипт језици ) 

 

Практична настава  

Креирање WEB страница 

Приказ графичких, аудио и видео записа на WEB  страницама 

Клијентско програмирање у Javascript-у  

Серверско програмирање у PHP jeзику 

Тимски рад на сложенијим WEB  апликацијама 

Литература  

10. Wang, P and Katila, S.: An introduction to Web Design + Programming, Brooks/Cole Book, 2003 

11. Welling, L. and Thomson, L.: PHP and MySQL Web Development, Sams Publishing, 2005 

12. Web Programming with PH5, туторијал 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 30 писмени испит  40 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 

../Prilog%20Knjiga%20nastavnika/Novak%20Jaukovic.doc
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Софтверско инжењерство 

Наставник: Милош Д. Костић, Предраг Д. Пољак 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

8. Упознавање студената са животним циклусом и методологијама развоја софтвера 

9. Упознавање студената значајем и методама формалне дефиниције софтверских захтева 

10. Упознавање студената са принципима и алатима за моделирање софтверских система 

11. Стицање  знања за пројектовање архитектуре софтверских система 

12. Стицање знања о методама тестирања и процесом имплементације софтверских система 

13. Упознавање студената са процесом еволуције софтверских система 

14. Упознавање студената са проблемима безбедности софтверских система и њихове заштите 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 
8. Разумевање концепта животног циклуса софтвера 

9. Дефинисање софтверских захтева 

10. Моделирање софтверских система 

11. Пројектовање софтвера 

12. Тестирање софтвера 

13. Разумевање еволутивног развоја софтвера 

14. Разумевање проблема безбедности и заштите  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

8. Софтверски процеси 

9. Инжењеринг софтверских захтева 

10. Моделирање софтверских система 

11. Пројектовање архитектуре софтверских система 
12. Програмирање, тестирање и имплементација софтверских система 

13. Еволуција софтверских система 

14. Безбедност софтверских система 

Практична настава  

Тимски развој сложеног софтверског система  

Литература  

5. Ivan Marsic:  Software Egineering, Rutgers University, 2012 

6. Ian Sommerville.: Software Engineering, Addison-Wesley, 2011 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, Kонсултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  40 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    

 

../Prilog%20Knjiga%20nastavnika/Milos%20Kostic.doc
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Мобилне апликације 

Наставник: Милош Д. Костић, Дејан С. Миленковић, Новак Д. Јауковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

15. Упознавање студената са мобилним технологијама 

16. Упознавање студената са бизнис потребама за мобилним апликацијама 

17. Стицање знања о архитектури мобилних платформи 

18. Стицање потребних знања за дизајн интерфејса за мобилне апликације 

19. Стицање знања за управљање подацима на мобилним платформама 

20. Стицање знања за интеграцију мобилних и web  апликација 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

15. Разумевање технологије и бизнис примена мобилних апликација 
16. Разумевање архитектуре мобилних оперативних система 

17. Разумевање пословних захтева за мобилним апликацијама 

18. Креирање мобилних апликација коришћењем мобилних платформи ( Андроид ) 

19. Интеграцију мобилних и web  апликација 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

15. Карактеристике мобилних апликација 

16. Историјат развоја мобилних платформи 

17. Андроид платформа 

18. Кориснички интерфејс 

19. Управлљање подацима 

20. Интеграција са web-oм 

21. Перформансе, скалабилност, прилагодљивост, расположивост и безбедност мобилних апликација 
Практична настава  

Програмски језици и интегрисана окружења за развој мобилних апликација 

Развој  мобилних апликација за Андроид  платформу 

Тимски рад на повезивању мобилних и web  платформи  

Литература  

7. Donn Felker & Joshua Dobbs: Android Application Development For Dummies,Wiley Publishing, Inc., 

2011 

8. Reto Meier: Professional Android™ Application Development,Wiley Publishing, Inc., 2009 

9. Lars Vogel, Android Development Tutorial, 2013 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, Kонсултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  40 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    

 

file:///E:/Sa%20E%20particije/PM%20COLLEGE/Samovrednovanje/Prilog%20Knjiga%20nastavnika/Milos%20Kostic.doc
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Основе управљања пројектима у ИТ  

Наставник: Филип П. Јовановић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

21. Упознавање студената са најновијим знањима из управљања пројектима у ИТ 

22. Стицање знања о најновијим методама, техникама и методологијама за управљање пројектима у ИТ 

Исход предмета  

1. Разумевање основних знања из управљања пројектима у ИТ 

2. Примена Најновијих Знања и метода из управљања пројектима у ИТ 

3. Примена специфичних методологија за управљање ИТ пројектима 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Основни принципи и методе управљања пројектима; Класификација и специфичности ИТ пројеката; 
Методе, технике и методологије управљања ИТ пројектима; Традиционалне методологије; PRINCE 2; 

Агилне методологије; Пројектни менаџер у ИТ 

Практична настава  

Анализа специфичности ИТ пројеката; Избор погодне методологије за управљање ИТ пројектима; 

Примена SCRUM методе; Приказ практичних примера управљања ИТ пројектима 

Литература  

1. Jovanović P. Upravljanje projektom, Visoka škola za projektni menadžment, Beograd, 2015 

2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), PMI, USA, 2013. 

3.  Abrahamsson P, Salo O., Ronkainen J., Warsta J. Agile software development methods: Review and 

analysis, Oulu Finland, VTT Publications, 2002 

4. Pichler R, Agile Project Management with Scrum, Addison-Wesley Professional, 2010 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, Kонсултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  50 поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  50 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: Информациони ситеми и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Предузетништво у ИТ 

Наставник: Иван М. Ракоњац, Весна В. Буха 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Циљ предмета 

23. Упознавање студената са најновијим знањима из области предузетништва и конципирања и 

вођења малог бизниса у ИТ сектору 

24. Стицање знања о савременим методама и техникама које се користе у предузетништву и вођењу 

малог бизниса у ИТ сектору 

25. Упознавање са процесом оснивања и конципирања бизниса  

26. Овладавање са законским оквирима за оснивање бизниса 

27. Стицање знања о о организовању и вођењу малог и средњег предузећа 

Исход предмета  

Успешним завршетком овог предмета студент је оспособљен за: 
22. Разумевање основних знања из предузетништва у ИТ сектору 

23. Примену знања у стварању и селекцији предузетничких идеја у ИТ сектору 

24. Разумевање и примену процеса конципирања и оснивања бизниса у ИТ сектору 

25. Примену знања у организовању и вођењу малог бизниса 

26. Идентификацију проблема у оснивању и вођењу малог бизниса 

27. Праћење и усвајање нових приступа и знања у предузетништву у ИТ сектору 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Основе предузетништва  

Однос предузетништва и менаџмента 

Специфичности ИТ сектора 

Извори идеја за оснивање фирме 

Селекција предузетничких идеја 
Законски оквири за оснивање малог и средњег предузећа  

Конципирање бизниса  

Стартовање бизниса 

Организовање фирме  

Предузетник и менаџер  

Пословни инкубатори 

Практична настава  

Проверавање и селекција предузетничких идеја  

Израда бизнис плана  

Доношење одлуке о оснивању фирме 

Регистрација фирме  
Анализа ризика оснивања фирме 

Литература  

1. Јокић Д., Березљев Љ.: Предузетништво (Предузетнички менаџмент), Аутори и Научно 

истраживачки центар Ужице, Ужице, 2013. 

2. Пауновић Б.: Предузетништво, БК Универзитет, Београд, 2003.  

3. Fang Zhao: Information Technology Entrepreneurship and Innovation, RMIT University, Australia, 

2008 
 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 Завршни испит  50 

активност у току предавања 20 писмени испит 50 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм: Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Управљање променама у ИT пројектима 

Наставник: Миодраг М. Вуковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Основна знања из области менаџмента, организационог понашања, промена и специфичности ИТ 

пројеката 

Циљ предмета 

28. Упознавање студената са теоријским и практичним основама управљања променама 

29. Стицање знања о основним концептима и моделима управљања променама 

30. Овладавање процесом управљања променама у организацији 

31. Оспособљавање студената за рад на управљању променама 

32. Стицање знања о лидерском вођењу промена 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

28. Разумевање основних поставки концепта управљања променама 
29. Примену концепта управљања променама 

30. Идентификацију отпора променама 

31. Дефинисање потребних промена и иновација 

32. Примену теоријских знања у увођењу организационих промена  

33. Праћење и усвајање нових знања из управљања променама 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Управљање променама као специјализована дисциплина менаџмента 

Концепт управљања променама и његов значај за успех пројекта 

Модели управљања променама  

Врсте промена у ИТ 

Промене и иновације у ИТ 

Управљање организационим променама  
Управљање променама у ИТ пројектима 

Лидер и управљање променама  

Управљање очекивањима стејкхолдера у ИТ пројектима 

Практична настава  

Идентификовање основних промена у ИТ пројектима 

Анализа и класификација основних промена у ИТ пројектима 

Процес управљања променама у организацији  

Управљање променама обухвата ИТ пројеката 

Примери увођења промена у ИТ пројектима 

Литература  

1. Јовановић П.: Управљање променама, ФОН, Београд, 2006.  

2. Jaнићијевић Н.: Управљање организационим променама, Економски факултет, Београд, 2007  
3. Emily Carr: Practical Change Management for IT projects, Impackt Publishing Ltd., UK, 2014 

4. Carnall C. A.: Managing Change in Organizations, Pearson Education Limited, Prentice Hall Europe, 1999. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:30 Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 Завршни испит  40 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм: Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије - ОАС 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: Дејан С. Миленковић 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: - 

Циљ  
1. Упознавање студената са практичним аспектима организовања и управљања ИТ сектором у 

организацији у којој се обавља пракса  

2. Овладавање са начином развоја софтвера и управљања  пројектима  развоја софтвера. 
3. Стицање знања о развоју и коришћењу информационог система у организацији 

Очекивани исходи  
Студент који успешно заврши стручну праксу оспособљен је да: 

1. Разуме основне облике организовања и управљања у организацији у којој се обавља пракса 

2. Идентификује основне концепте и методологије развоја софтвера у  организацији 

3. Успешно примени вештине и знања развоја и коришћења информационог система у 

организацији 

Садржај стручне праксе  
Теоријско-методолошка припрема стручне праксе 

Договор са наставником о програму и начину извођења стручне праксе  
Договор са ментором у организацији о програму и начину извођења стручне праксе 

Дефинисање активности које ће бити реализоване на стручној пракси 

Реализација активности 

Израда дневника стручне праксе. 
Број часова, ако је специфицирано   

Методе извођења  
Стручна пракса се обавља у изабраној организацији у трајању од месец дана. Студент обилази све 

организационе јединице у организацији и упознаје се са начином организовања и функционисања 
организације. Студент се посебно интересује за начин развоја софтвера у организацији и развој и 

примену информационих система. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  50 поена 

Припрема за реализацију стручне 

праксе 

20 усмени испит - одбрана 50 

Реализација и вођење дневника 

стручне праксе  

30   
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Методологије развоја софтвера 

Наставник: Дејан С. Миленковић. Филип П. Јовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената стандардним методологијама развоја софтвера 

2. Стицање знања о агилним методологијама развија софтвера 

3. Упознавање студената са методом програмирања у паровима 

4. Упознавање студената са методом екsтремног програмирања 

5. Стицање знања за управљање софтверским пројектима 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

1. Разумевање предности и недостатака стандардних метода развоја софтвера 

2. Разумевање и примену агилне  методе за развој софтвера 
3. Разумевање и примену  програмирања у паровима 

4. Креирање и анализу „причу корисника“ за системске захтеве 

5. Управља једноставним пројектима за развој софтвера 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

1. Стандардни методи развоја софтвера 

2. Агилни метод развоја софтвера 

3. Софтверски тимови 

4. Екстремно програмирање 

5. Управљање софтверским пројектим 

 

Практична настава  
Тимски развој једноставног софтверског система агилном методом 

Литература  

1. Software Project Management -Methodologies & Techniques, Department of Mathematics & Computer 

Science Technische Universiteit Eindhoven, 2004 

2. Marsic, I.: Software Engineering, Rutgers University, 2012 

3. Highsmith, J.: Agile Software Development Ecosystems, Addison Wesley, 2002 

4. James Shore and Shane Warden: The Art of Agile Development, O’Reilly Media, Inc.,2008 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, Kонсултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  50 поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  50 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Пројектовање информационих система 

Наставник: Филип П. Јовановић, Дејан С. Миленковић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

Упознавање студената са најновијим знањима и моделима за пројектовање информационих система, 

стицање најновијих знања о моделима пројектовања информационих система 

Исход предмета  

6. Разумевање основних знања и модела пројектовања информационих знања 

7. Примена најновијих знања из пројектовања информационих система 

8. Разумевање и примена најновијих модела пројектовања информационих система 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Планирање развоја ИС; Анализа и дефинисање захтева; Пројектовање структуре и динамике 

система; Конвенционални модели за пројектовање ИС; Објектно оријентисани приступ пројектовања 
ИС;Системски дијаграми; Концептуални модел система; Опис динамике система; Логичко 

пројектовање базе података; CASE алати и методологије развоја ИС 

Практична настава  

Функционална анализа и декомпозиција; Речник података; ДИјаграм секвенци; Дијаграми промене 

стања; CASE алати-концептуални модели 

Литература  

5. George, Joey F., Batra, Dinesh, Valacich, Joseph s., Hoffer A., Jeffrey A., Object-oriented systems analysis 

and design, Pearson Prentice Hall, 2004 

6. Hoffer, Jeffrey A., George, Joey F., Valacich, Joseph S., Modern systems analysis and design, Pearson 

Prentice Hall, 2005 

7. Larman C., Applying UML and Patterns-An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design, 3th ed., 

Prentice Hall, 2004. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

45  

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, Kонсултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  50 поена 

активност у току предавања 30 писмени испит  50 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Архитектура пословних система 

Наставник: Катарина Б. Павловић, Весна В. Буха 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

6. Упознавање студената са најновијим знањима у области организовања и функционисања псоловних 

система 

7. Стицање знања о принципима и методама организовања и функционисања пословних система 

Исход предмета  

- Разумевање основних знања из организовања и функционисања пословних система 

- Примена основних знања из организовања и функционисања пословних система 

- Примена најновијих метода организовања и анализе пословних система 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава  
Појам организације пословних система; Основне карактеристике пословних система; Функције и 

организационе јединице пословних система; Облици организовања пословних система; Анализа 

функционисања пословних система; Управљање пословним системима 

Практична настава  

Анализа различитих типова организовања пословних система; Анализа практичних примера 

организовања пословних система; Примери пројектовања организације пословних система; Примери из 

праксе 

Литература  

8. Томић М., Организација предузећа – Теорија, процеси, структура и култура, Висока школа 

струковних студија за пројектни менаџмент, Београд, 2012 

9. Јашко О., Чуданов М., Јевтић М., Кривокапић Ј., Основи организације и менаџмента, ФОН, Београд, 

2013. 

10. ... 
11. ... 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, Kонсултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  50 поена 

активност у току предавања 30 писмени испит  50 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Управљање софтверским пројектима 

Наставник: Филип П. Јовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

8. Упознавање студената са процесом развоја софтвера и метрикама за процену софтверских пројеката 

9. Стицање знања методама и техникама планирања софтверских пројеката 

10. Упознавање студената о ризицима код софтверских производа и начинима управљаљња ризицима 

11. Стицање знања потребних за управљање активностима на развоју софтвера 

12. Стицање знања за контролу квалитета софтвера 

13. Стицање знања за управљање конфигурацијом софтвера 

 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 
9. Разумевање процеса развоја софтвера 

10. Планирање средње сложених софтверских пројеката 

11. Разумевање ризика и начина управљања ризицима 

12. Разумевање концепта квалитета софтвера и управљања квалитетом 

13. Разумевање принципа управљања софтверским конфигурацијама 

14. Управљање софтверским пројектима средње сложености 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

1. Софтверски процес и метрикa софтверских пројеката 

2. Планирање софтверских пројеката 

3. Анализа ризика и управњаље ризицима код софтвесрких пројеката 

4. Планирање и праћење активности развоја софтвера 
5. Управљање квалитетом софтвера 

6. Управљање конфигурацијама софтвера 

Практична настава  

Анализе случаја управљања софтверским пројектима 

Литература  

12. Roger S. Pressman: Software Engineering – Practitioner’s Approach,  McGraw-Hill, 2001 
13. Vladan Devedzic, Software Project Management, FON, Beograd 

14. Jalote, P : Software project management in practice, Pearson Education, Inc., 2002 

15. Раковић Радослав, Квалитет софтвера и софтверски пројекти,Енергопројект ИнГраф, Београд, 

2009 

16. Snedaker S., How to cheat at IT project management, Syngress Publishing Inc, Canada 

17. Раковић Радослав, Управљање ICT пројектима, ВШПМ, Београд, 2010 

18.  

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, Kонсултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  50 поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  50 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 

../Prilog%20Knjiga%20nastavnika/Filip%20Jovanovic.doc


 

Студијски програм/студијски програми : Пpограмирање и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Развој пословних информационих система 

Наставник: Аца Д. Јовановић, Светлана Н. Митровић, Миодраг М. Вуковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

14. Упознавање студената са основним концептима пословних информационих система 

15. Упознавање студената са стратешком улогом пословних информационих система 

16. Упознавање студената са методологијама развоја пословних информационих система 

17. Упознавање студената са задацима и улогама у процесу развоја пословних информационих система 

18. Упознавање студената са задацима и улогама у процесу управљања пословним информационим 

системима 

19. Упознавање студената са проблемима безбедности пословних информационих система 

 

Исход предмета  
Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

15. Разумевање концепта пословног информационог система 

16. Разумевање стратешке улоге пословног информационог система за управљање пословањем 

17. Разумевање методологија развоја и имплементације пословних информационих система 

18. Разумевање задатака и улога у развоју и имплементацији пословних информационих система 

19. Разумевање задатака и улога при управљању пословним информационим системима  

20. Разумумевање проблема безбедности пословних информационих система 

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

7. Основни концепт пословног информационог система 

8. Стратешка улога пословног информационог система 
9. Методе развоја и имплементације пословних информационих система 

10. Задаци и улоге у развоју и имплементацији пословних информационих система 

11. Задаци и улоге управљања пословним информационим системом 

12. Проблеми безбедности и заштите пословних информационих система 

 

Практична настава  

Анализа софтверских решења за пословне  информационе системе 

Практичне вежбе са ТимПланер софтвером за пројектно управљање пословањем 

Литература  

19. Elisabeth Hardcastle: Business Information Systems, Ventus Publishing, 2008 

20. Avison, D. and G. Torkzadeh: Information Systems Project Management, Sage, 2009 

21. McNurlin, B.C., R.H. Sprague, Jnr. and T. Bui: Information Systems Managementin Practice. Prentice Hall 

2009 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, Kонсултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  50 поена 

активност у току предавања 30 писмени испит  50 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

../Prilog%20Knjiga%20nastavnika/Aca%20Jovanovic.doc
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Студијски програм: Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Електронско пословање 

Наставник: Светлана Н. Митровић, Весна В. Буха 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са најновијим знањима из електронског пословања 

2. Овладавање са основним моделима и формама електронског пословања 

3. Стицање знања о основној инфраструктури електронског пословања 

4. Упознавање са начинима пројектовања и примене електронског пословања  

Исход предмета  

Студент који заврши овај предмет оспособљен је за: 

1. Разумевање основних принципа и поставки електронског пословања 

2. Успешно коришћење савремених модела и форми електронског пословања 

3. Примену најновијих знања из електронског пословања 
4. Разумевање основних принципа пројектовања и примене електронског пословања 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Интернет и глобализација пословних процеса 

Електронско пословање 

Компоненте система електронског пословања. 
Виртуелне организације 

Е-образовање, Електронско пословање и запошљавање. 

Електронско пословање у библиотеци, Електронска трговина. 

Електронско пословање у јавној управи. 

Мобилно пословање,  Е-маркетинг. 

Имплементација е-пословног система 

Дефинисање даљих праваца развоја електронског пословања. 

Практична настава 

Упознавање са системом за е-запошљавање. 

Израда веб презентација 

Обрада слика за еб презентације 
Израда Интернет бизнис плана. 

Израда и одржавање блога. 

Израда веб презентација за мобилне уређаје. 

Литература  

1. Митровић С.: Internet i zapošljavanje, Visoka škola za projektni menadžment, Beograd, 2013 

2. Митровић С.: Е-запошљавање, Задужбина Андрејевић, Београд, 2008. 

3. Svetlana Mitrović, Vesna Buha i dr.,  Emerging Trends and Applications of the Internet of Things, IGI Global, 

2017. 

4. Feng Li ed.: Social Implications and Challenges of E-business, University of Newcastle upon Tyne, UK, 

2007. 

Број часова  активне наставе (недељно) Остали часови 

Предавања: 4 Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 50   

 

../Prilog%20Knjiga%20nastavnika/Svetlana%20Mitrovic.doc
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Студијски програм: Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Софтверски пакети за управљања пројектима 

Наставник: Ивана М. Берић, Светлана Н. Митровић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са расположивим програмским пакетима за управљање пројектима 

2. Оспособљавање студената за планирање, праћење и контролу пројеката уз помоћ софтверског 

пакета  

3. Овладавање начинима за управљање пројектима коришћењем софтверског пакета 

Исход предмета  

Завршетком овог предмета студент је оспособљен да: 

1. Разуме велики број метода и техника које се користе у пакету Microsoft Project Professional 

2. Самостално управља временом, ресурсима и трошковима коришћењем пакета  

3. Управља ризиком у реализацији различитих подухвата коришћењем пакета  
4. Израђује и тумачи извештаје генерисане приликом планирања и праћења пројекта коришћењем 

софтверског пакета 

5. Прати и усваја нове софтверске пакете за управљање пројектима 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Основе управљања пројектима коришћењем програмских пакета 

Приказ најчешће коришћених пакета за управљање пројектима 

Приказ примене софтверског пакета Primavera 

Приказ примене софтверског пакета MS Project 

Приказ примене софтверског пакета MS Project Server 

Израда динамичког плана пројекта 

Начини приказивања података у програмским пакетима 

Управљање једним и више пројеката помоћу софтверских пакета  
Практична настава :Вежбе 

Рад са датотекама, основна подешавања и дефинисање календара 

Уношење података о активностима пројекта, успостављање и модификовање веза између активности 

Уношење података о ресурсима у пројекат 

Распоређивање ресурса на активности и појам нивелације ресурса 

Снимање основног плана и праћење реализације пројекта 

Сортирање, груписање и филтрирање активности и ресурса 

Израда, измена и штампање извештаја 

Израда целовитог плана пројекта и симулација његове реализације 

Литература  

1. Chatfield C., Johnson T.: Korak po korak Microsoft Project 2007, CET, Београд, 2007.  

2. Прерадовић Ј., Јовановић П., Петровић Д., Нешић Н.: Управљање пројектом – методолошки 
приручник, Интерграф, Београд, 1998.  

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

45 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм: Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Управљање пројектима увођења информационих система 

Наставник: Филип П. Јовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

4. Упознавање студената са најновијим знањима из управљања пројектима информационих 

сиситема 

5. Стицање знања о најновијим методама, техникама и методологијама за управљање пројектима 

информационих система 

 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

6. Разумевање основних знања из управљања пројектима информационих система 

7. Примена најновијих знања из управљања пројектима информационих система 
8. Примена методологија које су погодне за управљање пројектима ИС 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Основни принципи и методе управљања пројектима; Анализа специфичности пројеката ИС; Дефинисање 

методологије за управљање пројектима ИС; Анализа могућности примене агилних методологија; 

Процедуре примене агилних методологија; Пројектни менаџер за управљање пројектима ИС 

Практична настава  

Анализа специфичности пројеката ИС; Аналаиза могућности примене управљања пројектима ИС; Избор 

и дефинисање методологије за управљање пројектима ИС; Приказ практичних примера управљања 

пројектима ИС 

Литература  

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), PMI, USA, 2013. 

2. Jovanović P. Upravljanje projektom, Visoka škola za projektni menadžment, Beograd, 2015. 

3. Rainer, Turban: Uvod u informacione sisteme, DataStatus, 2009 
4. Abrahamsson P, Salo O., Ronkainen J., Warsta J. Agile software development methods: Review and 

analysis, Oulu Finland, VTT Publications, 2002 

5. Раковић Р. Управљање ИЦТ пројектима, ВШПМ, Београд, 2010 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:45 Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 Завршни испит  40 

активност у току предавања 20 писмени испит 40 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    

 

../Prilog%20Knjiga%20nastavnika/Filip%20Jovanovic.doc


 

Студијски програм: Информациони системи и развој софтвера, Пројектни менаџмент 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Пројектни менаџер и тимски рад 

Наставник: Драгољуб М. Радушки 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са основним знањима везаним за тимски рад и вођење пројектног тима 

2. Овладавање основним принципима тимског рада 

3. Стицање знања о вођењу пројектног тима 

4. Упознавање са вештинама пријектног менаџментас потребним за вођење тима 

 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 

1. Разумевање основних теоријских принципа тимског рада и вођења пројектног тима 

2. Успешно коришћење принципа тимског рада 

3. Примену знања и вештина пројектног менаџмента у вођењу тима 

4. Разумевање улоге пројектног менаџера у вођењу тима 

5. Праћење и усвајање најновијих знања из тимског рада и вођења пројектног тима 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Менаџер и процес вођења 

Тимски рад 

Како тим учинити ефикиаснијим 
Менаџер и вођење тима 

Менаџер и мотивација чланова тима 

Лидер и вођење тима 

Пројектни менаџер и вођење тима 

Кризни менаџмент и вођење тима 

Практична настава 

Врсте тимова – примери 

Карактеристике чланова тима – тест 

Менаџер и вођење тимског састанка – примери 

Мотивација чланова тима – Workshop 

Селекција и избор пројектног менаџера - примери 

Литература  
1. Јовановић П. и др: Менаџер и тимски рад, ВШПМ, Београд, 2012. 

2. Schelle H, Ottman R, Pfeiffer A: Project managers spotlight on risk management, German Association for 

project management, 2006. 

3. Cobb A.T: Leading project teams, Sage Publication, 2006. 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања:30 Вежбе: 45 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, вежбе, студије случаја, практични задаци, дискусије, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  50 поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 50 

практична настава / усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Управљање бездедношћу информација 

Наставник: Миодраг М. Вуковић, Љиљана З. Милетић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање са основним концептима безбедности информација 

2. Стицање знања о методама и техникама криптографије 

3. Упознавање студената са безбедносним пропустима при развоју софтвера 

4. Стицање знања потребних за контролу приступа информацијама 

5. Зпознавање студената са безбедносном рањивошћу оперативних система 

6. Стицање знања за управљање одбраном од сајбер напада 

 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је за: 
1. Разумевање концепта безбедности информација 

2. Разумевање безбедносне рањивости софтвера 

3. Разумевање основних принципа криптографије 

4. Разумевање основних принципа контроле приступа информацијама 

5. Разумевање рањивости оперативних система 

6. Стицање знања за одбрану од сајбер напада 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

1. Основни концепти безбедности информација у сајбер простору 

2. Безбедности недостаци у софтверу 

3. Основни принципи криптографије 

4. Основни принципи контроле приступа информацијама 
5. Рањивост оперативних система 

6. Управљање ризицима од напада – детекција напада, одбрана од напада,  отклањање последица, 

 

Практична настава  

Парктичне вежбе примене крипто заштите при преносу података 

Практичне вежбе детекције и уклањање вируса и других врста нежељених софтверских упада 

Литература  

22. Charles P. Pfleeger: Security in Computing, Prentice Hall, 2006 

23. Young, Susan : The hacker’s handbook : the strategy behind breaking into and defending Networks, CRC 

Press Company, 2004 

24. George Sadowski et al: Information Technology Security Handbook, World Bank, 2003 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, вежбе, домаћи задаци, програмски задаци, тимски рад, Kонсултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  40 

практична настава - усмени испт  

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Управљање ризицима софтверских пројеката 

Наставник: Иван М. Ракоњац. Катарина Б. Павловић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:/ 

Циљ предмета 
1. Упознавање студената са основама ризика на пројекту 
2. Упознавање студената са специфичностима ризика који се могу јавити у реализацији софтверских пројеката 
3. Овладавање методама и техникама идентификовања, анализе и квантификовања пројектних ризика 
4. Стицање знања о процесу управљања пројектним ризицима 
5. Упознавање студената са местом и улогом ризика у другим системима менаџмента у организацији 

Исход предмета  
Студент који је успешно завршио овај предмет је оспособљен да: 
1. Разуме основе ризика на пројекту, посебно са становишта њиховог утицаја на неуспешност у реализацији 

пројеката 
2. Разуме могуће узроке и природу ризика на софтверским пројектима 
3. Примени основне поступке идентификовања, анализе и квантификовања пројектних ризика 
4. Користи методе и технике управљања пројектним ризицима 
5. Овлада планирањем, праћењем и контролом спровођења активности на управљању ризицима на пројекту 

6. Анализира и оцени могућности примене стратегија одговора на пројектне ризике 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

 Дефинисање ризика и концепта управљања ризиком на пројекту 

 Модели пројектних ризика 

 Методологије за управљање пројектним ризицима 

 Процес управљања пројектним ризицима 

 Идентификација пројектних ризика 

 Анализа и квантификовање пројектних ризика 

 Утврђивање приоритета и мапирање ризика 

 Планирање одговора на ризике 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

 Ризични догађај, вероватноћа ризика и величина утицаја на циљеве пројекта 

 Методе идентификације ризика информационих пројеката 

 Методе анализе и квантификовања ризика информационих пројеката 

 Управљање ризицима у предузећу 

 Управљање ризиком софтверских пројеката - радионица 

Литература  
1. Петровић Д, Јовановић П, Раковић Р: Управљање пројектним ризицима, YUPMA, Београд, 2010 
2. Јовановић П: Управљање пројектом, ВШПМ, Београд, 2012. 
3. А Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBoK, 4th edition, Project Management Institute, 2008 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 
30 

Вежбе: 
45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Аудиторне, илустративно демонстративне, вербално текстуалне, метода практичног рада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава / усмени испт / 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и /   
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Студијски програм:  Информациони системи и развој софтвера 

Врста и ниво студија: Основне академске студије (ОАС) 

Наставник: изабрани ментор 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Положени испити са све три године студија 

Циљеви завршног рада:  
1. Детаљно упознавање литературе из области из које је завршни рад 

2. Упознавање са практичним аспектима одбране теме 
3. Стицање знања о методологији израде сoфтверских пројеката и инфрормационих система 

4. Припрема студента за самосталну и тимску израду софтверских пројеката и пројеката 

увођења информационих система 

Очекивани исходи: 
Студент који успешно одбрани завршни рад оспособљен је за: 

1. Разумевање начина израде софтверских пројеката и информационих система 

2. Анализу потреба за литературом из одређене области битних за израду софтверског 
пројекта и пројеката информационих система 

3. Повезивање теоријских и практичних знања из области у којој се налази тема завршног 

рада 
4. Самосталну израду софтверских пројеката и пројеката информационих система 

Општи садржаји: 

 

1. Избор предмета и теме за завршни рад 
2. Консултације са ментором око назива и садржаја рада 

3. Дефинисање назива и садржаја завршног рада 

4. Израда завршног рада  
5. Консултације са ментором око израде завршног рада 

6. Финализација пројекта и текста завршног рада 

7. Одобравање рада од стране ментора и одређивање Комисије за одбрану 

8. Одбрана рада пред Комисијом.  
 

Методе извођења:  

 
Истраживачки рад, практичан рад, развој софтвера, пројекат увођења информационог система 

Оцена  (максимални број поена 100) 

Активност Поена 

Теоретски рад 20 

Практичан рад 50 

Одбрана дипломског рада 30 

Завршни рад ако постоји мора обавезно бити представљен у књизи предмета  

 


