
 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА, август 2019. 

КЊИГА ПРЕДМЕТА 

Мастер струковни пословни информатичар 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 

ВАСПИТАЧЕ И ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ 

– СИРМИЈУМ – 



Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар

Назив предмета: Архитектура система у пословним организацијама

Наставник: др Здравко Иванковић

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: уписан семестар

Циљ предмета

Оспособљавање студената да разумеју процес креирања архитектуре софтвера у пословним 
организацијама и да буду у стању да примене своја знања у реалним системима у привреди. Избор и 
примена стандардних техника у процесу развоја пословних система као и упознавање са основним 
вештинама и техникама који су специфични за развој таквих софтвера.

Исход предмета 

Студенти стучу неопходна знања и вештине за примену у области развоја архитектуре софтверских 
система у пословним организацијама, укључујући креирање сервера, десктоп лијената, веб клијената 
и мобилних клијената.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Појам архитектуре софтверских система у пословним организацијама. Основе УМЛ моделовања. 
Развој централизованих софтверских система. Подешавање и умрежавање дистрибуираних 
софтверских ситема. Развој клијент-сервер архитектуре. Типови комуникације између различитих 
компоненти. Приступи подацима у дистрибуираном окружењу. 

Практична настава:

Креирање веб сервера помоћу ASP.NET Core технологије. Креирање десктоп клијената употребом 
WPF технологије. Крирање мобилних клијената употребом React native или XAMARIN технологије. 
Израда студијског примера, појединачно или у малом тиму, који подразумева реализацију 
комплетног пословног система.

Литература 

∑ S.A. Tanenbaum, Računarske mreže, Mikro knjiga, Beograd, 2005,
∑ S.A. Tanenbaum, Arhitektura i organizacija računara, Mikro knjiga, Beograd, 2007,
∑ Rich Schiesser, IT Systems Management (2nd Edition), Prentice Hall, Pearson Education, 2010.

Број часова активне 
наставе

Теоријска настава: 15 Практична настава: 15

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, дискусије, радионице, анализа садржаја, решавање  проблема, практични рад. 
Провера стеченог знања израдом пројекта чији је циљ реализовање пословног софтверског решења. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит

студијски пример – израда 
пројекта

40 усмени испт 30

колоквијум-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......



Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА
Наставник : др Милица Ничић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема 

Циљ предмета: Стицање релевантних теоријских и практичних знања из области оперативног и 
стратегијског  управљања трошковима кроз упознавање са савременим системима обрачуна трошкова,
планирањем, анализом и контролом трошкова применом  савремених концепата и стратешких решења.

Исход предмета: Разумевање значаја и темељно познавање каратеристика трошкова  у савременим 
условима пословања. Оспособљавање студената за употребу научних метода и поступака,да 
идентификују кључне одлуке у вези са трошковима, уз примену нових методологија обрачуна трошкова.
Савладавањем градива студенти ће разумети моделе и технике у спровођењу анализе, планирања и 
контроле трошкова уз стицање компетенција за  пословно одлучивање применом, стратешких опција и 
савремених алата из области  информационих технологија у управљању трошковима.
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Трошкови у савременим условима пословања
2. Управљање трошковима према динамици обима производње
3. Релевантни фактори трошкова
4. Управљање  трошковима и политика цена
5. Калкулације цене коштања
6. Пословно одлучивање на основу анализе трошкова
7. Савремени  системи обрачуна трошкова
8. Аналитичке основе планирања и контроле   трошкова
9. Оптимизација трошкова
10. Оцена успешности пословања
11. Графикон рентабилитета
12. Савремени концепти управљања трошковима
13. Стратешке опције и решења
14. Примена информационих технологија у управљању трошковима

Практична настава:
Решавање задатака, графичко приказивање трошкова, примери различитих  обрачуниа трошкова уз 
софтверска решења и подршку информационих технологија у управљању трошковима.
Литература 

1. Ничић М., Митровић Н., Менаџмент трошкова (2018),Кварк, КВ, Београд. 
2. Ничић, M. (2011), Управљање и контрола трошкова- уџбеник. и практикум, Алфа-граф,Н.Сад.
3. Stout,D., Blocher, E., & Cokins, G. (2012). Cost Management a Strategic Emphasis, 6 edition. Boston: 

McGrow-Hill Education.

4. Wouters, M., Selto, F. H., Hilton, R.W., & Maher, M. W. (2012). Cost Management: Strategies for 
Business Decisions. 4th edition. Boston: McGraw-Hill/Irwin

5. Turban, Е., McLean, E., Wetherbe, J. (2003): Информациона технологија за менаџмент, 
Трансформисање пословања у дигиталну економију, Завод  за уџбенике и наставна средства, 
Београд

6. Студије случаја и чланци у часописима, књигама и на интернету.
Број часова активне наставе 

Предавања: 30 Вежбе: 30
Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Остали часови: 

Методе извођења наставе: Предавања и вежбе уз активно учешће студената. Анализа примера из 
праксе, чланака из часописа и са интернета. Дискусије, непосредна примена, семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току 
предавања 

10 писмени испит 

Практична настава 10 усмени испт 30
Колоквијум-и 30
Семинарски рад 20

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=David+Stout&search-alias=digital-text&field-author=David+Stout&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&text=Edward+Blocher&search-alias=digital-text&field-author=Edward+Blocher&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_4?ie=UTF8&text=Gary+Cokins&search-alias=digital-text&field-author=Gary+Cokins&sort=relevancerank


Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар

Назив предмета: Енглески језик

Наставник: др Маја Цвијетић 

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: уписан семестар

Циљ предметаПроширивање знања о језичким системима и језичким вештинама. Овладавање широком скалом 
говорних структура уз висок степен правилне употребе језичког знања. Оспособљавање за течну и правилну употребу 
језика уз јасно повезивање следа идеја организовањем реченица у кохерентне целине. Разумевање специјализованих 
публикацијa, уз повремено коришћење речника ради провере разумевања. Писање текстова о општим темама и темама 
стручног интересовања, уз прављење синтеза и анализу информација коришћењем аргументације из различитих 
извора.

Исход предмета Студент артикулише и организује сопствени дискурс уз висок степен правилне употребе граматичких 
категорија и лексичких елемената. Прецизно изражава сопствене идеје и ставове и надовезује се на дискусију
саговорника. Размењује мишљења о темама широког опсега, из образовне сфере и уже стручног интересовања. 
Презентује и описује комплексне садржаје повезујући блиске и сродне теме, подешава сосптвени израз одговарајућем 
језичком дискурсу.Остварује изражену аутономију у читању, прилагођава начин и брзину читања врсти и природи 
текста. Јасно, прецизно и течно излаже или описује одређену тему у усменој и писаној форми. 
Садржај предмета

Теоријска настава:Talking about the Future, Verb Patterns, Past Tenses, Simple and Continuous Tenses, Reported Speech, Modal 
Verbs:advice, ability, prohibition and obligation, Compound nouns: verb+preposition, Passives, Speculating about the Present and Past, 
Relative Clauses, Comparatives and Superlatives, Adjective Collocations,Conditionals,Causative Verbs: have, make, let and go, Idioms

Практична настава:Describing Personality, Describing Natural Landscapees, Extreme Adjectives,Films, Verbs Connected with Speech, 
Travel, Compound Nouns, Phrasal Verbs (get,put, look), Food, Compound Adjectives, Mental Activities, Causative Verbs, Gadgets and Their 
Parts, Achievements and Success,Finding Idioms in a Dictionary

Литература: 1. FCE Result, Student’s Book, Oxford, Oxford University Press, 2008.
2.FCE Result, Workbook, Oxford, Oxford University Press, 2008. 
3. Comprehensive English Grammar, C.E. Eckersley , Longman, Longman GroupUK Limited, 1994. 
4. Advanced English Practice, Graver, B.D., Oxford, Oxford University Press, 1997. 

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

Методе извођења наставепредавања, вежбе, дискусија, анализа примера, решавање проблема, израда и презентација семинарских 
радова, израда мањих пројеката у виду акционих истрживања, примене значајнијих пројекционих техника и њихова дискусија, 
симулација или примена у реалним условима могућих методичких решења и др.  

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

20
Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 70

практична настава усмени испт

колоквијум-и ..........

семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата



Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ И ИНОВАЦИЈАМА
Наставник: др Драган Дукић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема 
Циљ предмета:
Спознаја токова и процеса унапређења знања као ресурса и овладавање методологијом за управљање 
знањем у организацији. Стицање знања o значају иновација и о основним елементима иновационог 
процеса ради оспособљавања за практичну имплементацију иновација у пословању и конкретним 
иновационим пројектима.

Исход предмета:
Оспособљавање студента да идентификује, моделује, прати, мери и развија токове знања. Разумевање
суштине иновационог процеса и уочавањедомета успешно реализоване иновације. Могућност увођења и 
мерења иновација у предузећу.

Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Значај, циљеви, перспективе управљања знањем,
2. Организациона, технолошка и менаџерска перспектива управљања знањем, 
3. Организација која учи и организациона култура као претпоставка за управљање знањем, 
4. Принципи управљања знањем, 
5. Процес управљања знањем, 
6. Развој и имплементацијама система за управљање знањем, 
7. Управљање знањем у пословању
8. Појам и значај иновација за предузуће, економију и друштво.
9. Основни концепти иновација. 
10. Иновација као промена. 
11. Иновација као постигнуће. 
12. Класификација и типологија иновација. 
13. Отворене иновације. 
14. Иновациони процес и инвенција. 
15. Методологија за мерење иновација. 

Практична настава 
Вежбе на практичним примерима. Студије случаја. Израда теоријских семинарских радова на 
обрађиване теме са предавања.Презентације семинарских и приступних радова.

Литература 
1. Rene Tisen, Frank Lekan Depre, Daniel Andriessen, ″Дивиденда знања“, ASEE books, Нови Сад, 2006. 
2. Boljanović, Ј., Menadžment znanja, Data status, Београд, 2009.
3. Стошић, Б., Менаџмент иновација - иновациони пројекти, модели иметоди, ФОН, Београд, 2013.
4. Крстић М., Скоруп А., Теорија иновација, ИЦИМ, Крушевац, 2011. 

Број часова активне наставе 

Предавања: 15 Вежбе: 15
Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Остали часови: 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације, презентације семинарских радова -
креативних иновативних пројеката, као  и заједничка анализа презентованих радова. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

Активност у току 
предавања 

20 писмени испит 

Практична настава усмени испт 30
Колоквијум-и 30
Семинарски рад 20



Студијски програм: Мастер струковни пословни информатичар
Назив: Стручна пракса 1
Наставник: руководилац праксе - наставник
Број ЕСПБ: 7
Услов: уписан семестар
Циљ предмета

∑ да студенти активно учествују у практично стручном раду у оквиру привредних организација, 
јавних предузећа или образовних институција, како би проширили искуство и унапредили своје 
компетенције за бављење професијом пословног информатичара. 

∑ креирање конкретних софтверских решења на захтев привредног субјекта како би се унапредило
пословање

∑ стицање нових искустава у практичном раду и прилагођавање раду у тиму
∑ развијање компетенција за праћење и вредновање сопственог рада.

Исход предмета 

∑ самостално ради на креирању софтверских решења
∑ анализира постојећа софтверска решења и даје предлоге за њихово побољшавање;
∑ вреднује стручни рад у установи у којој обавља праксу, укључујући и сопствени рад;
∑ учествује у тимском раду са колегама 
∑ примењује различите стратегије за ефикасну комуникацију;
∑ учествује у разрешавању ситуационих проблема у раду софтвера и проналажењу грешака;

Општи садржаји: 

Током боравка у привредном субјекту у којем обављају праксу, студенти: 
∑ прикупљају податке о организацији привредног субјекта; 
∑ анализирају документацију о планирању и реализацији активности; 
∑ прате и прикупљају податке о реализацији софтвера применом техника посматрања и 

консултовања са запосленима
∑ планирају и реализују мини пројекте у сарадњи са организацијом у којој обављају праксу;
∑ укуључују се у свакодневни процес рада привредног субјекта где примењују знања стечена на 

предавањима и вежбама;

Студент води Дневник стручне праксе и критички вреднује стечено искуство и сопствени рад. Стручну 
праксу, након прегледа Дневника праксе и разговора са студентом, вреднује наставник/руководилац 
праксе. Успешно реализована пракса вреднује се са 7 ЕСПБ.

Методе извођења: консултације, самостални рад студената
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена испит поена



Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар

Назив предмета: Тестирање софтвера

Наставник: др Здравко Иванковић

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 7

Услов: уписан семестар

Циљ предмета

Оспособити студенте за примену препоручене праксе, метода, техника и алата у домену тестирања софтвера.

Исход предмета 

Изградња интегрисаног приступа софтверског тестирања и формалних теорија. Познавање принципа, техника и 
алата за тестирање софтвера. Студент је пособан је да изврши аутоматизацију процеса тестирања, тестира 
јединице или цео софтвер. Моћи ће да изврши анализу и избор алата за тестирање, креирање тест-случајева и да 
спроведе ефикасно тестирање софтвера, критички оцени важност софтверског тестирања и процени потребу и 
корисност формалних метода приликом процеса тестирања.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Улога тестирања софтвера процесу конструкције софтвера. Анализа софтвера. Грешке у софтверу (bug). Методе 
и нивои тестирања. Тестирање система. Тестирање интеграције. Тестирање појединачних компонената софтвера. 
Тестирање од горе на доле (top-down) и од доле на горе (bottom up). Циљеви тестирања. Управљање процесом 
тестирања. Планирање и спровођење тестирања. Побољшање процеса тестирања. Тестирање перформанси. 
Тестирање безбедности. Тестирање функционалних и нефункционалних захтева. Аутоматизација процеса 
тестирања. Дефинисање корисничких захтева, управљање и тестирање у односу на њих. Сумња у тест (у алат, 
тест податке, окружење, спецификацију захтева). Тестирање корисничког интерфејса и веб апликација.

Практична настава:

Увод у основе тестирања, Структурно тестирање, Функционално тестирање, Основа за комбиновање формалних 
метода и тестирања, Формални методи засновани на моделу, Тестирање помоћу аутомата, Тестирање процесном 
алгебром, Тестирање алгебарском спецификацијом, Алати за тестирање. Врсте алата. Поређење алата. Debugger и 
profiler. Прављење плана тестирања софтвера. Креирање тест случаја. Тестирање "црне кутије". Тестирање "беле 
кутије". Тестирање "сиве кутије". Тестирање корисничког интерфејса. Тестирање веб апликације.

Литература 

∑ M. Rakic-Skokovic, Priručnik za testiranje softvera, FTN, Novi Sad, 2013,
∑ B. Hamblin, Software Testing, BCS, 2010, 
∑ R. Patton, Sowtware Testing, Sams Publishing, 2005.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 45

Методе извођења наставе

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, лабораторијско-експериментална. Излагање, дијалог, 
разговор, графички прикази, задаци, демонстрације софтвера, експерименти на рачунару, израда софтвера и 
тестова

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит

студијски пример – израда 
пројекта

40 усмени испт 30

колоквијум-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд......



Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар
Назив предмета: СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Наставник : др Драган Дукић
Статус предмета: Oбавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема 
Циљ предмета: Стицање најновијих знања из стратегијског менаџмента као специјализоване менаџмент 
дисциплине. Упознавање и овладавање процесима, методама и техникама који се користе у 
стратегијском менаџменту. 

Исход предмета: Оспособљеност студената за примену знања из стратегијског менаџмента у 
савременом пословном амбијенту. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефинисање стратегијског менаџмента. Стратегијска анализа. Предвиђање будућности. Дефинисање 
мисије, визије и стратегијских циљева. Дефинисање и избор стратегије. Дефинисање могућих стратегија. 
Портфолио стратегија. Компетитивна стратегија. Избор и реализација стратегије у нашим предузећим. 
Примена стратегије. Планирање реализације стратегије. Спровођење стратегије преко стратегијских 
промена. Стратегијска контрола. Стратегијски менаџмент и управљање променама.Стратегијски 
менаџмент и пројектни менаџмент. 

Практична настава: 
Методе и технике стратешке анализе. Анализа предузећа и окружења. Предвиђање будућности – методе. 
Методе и технике за избор и примену стратегије. Избор стратегије – примери. Примена стратегије –
примери. Метода Balanced Scorecard. Стратегијске мапе. Студије случајева. Симулација стратешког 
управљања предузећем. 

Литература 
1. Dess G.G, Lumpkin G.T, Eisner B.A, Стратегијски менаџмент, Дата Статус, Београд, 2007. 
2. Машић Б., Стратегијски менаџмент, Универзитет Сингидунум, Београд, 2009.
3. Јовановић П., Стратегијски менаџмент, Висока школа за пројектни менаџмент, Београд, 2007.
4. Молнар Р., Матотек М., Стратегијски менаџмент - практикум, Висока техничка школа струковних 

студија, Зрењанин, 2014.

Број часова активне наставе 

Предавања: 45 Вежбе: 45
Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Остали часови: 

Методе извођења наставе: Аудиторне, илустративно-демонстративне, вербално текстуалне, методе 
практичног рада, као и презентације пројеката и семинарских радова. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току 
предавања 

20 писмени испит 

Практична настава усмени испт 30
Колоквијум-и 30
Семинарски рад 20



Студијски програм: Мастер струковни пословни информатичар
Назив: Стручна пракса 2
Наставник: руководилац праксе- наставник
Број ЕСПБ: 7
Услов: обављена стручна пракса 1
Циљ предмета

∑ да студенти активно учествују у практично стручном раду у оквиру привредних организација, 
јавних предузећа или образовних институција, како би проширили искуство и унапредили своје 
компетенције за бављење професијом пословног информатичара.  

∑ креирање конкретних софтверских решења на захтев привредног субјекта како би се унапредило 
пословање 

∑ стицање нових искустава у практичном раду и прилагођавање раду у тиму 
∑ развијање компетенција за праћење и вредновање сопственог рада.

Исход предмета 

∑ самостално ради на креирању софтверских решења 
∑ анализира постојећа софтверска решења и даје предлоге за њихово побољшавање;
∑ вреднује стручни рад у организацији у којој обавља праксу, укључујући и сопствени рад;
∑ учествује у тимском раду са колегама 
∑ примењује различите стратегије за ефикасну комуникацију;
∑ учествује у разрешавању ситуационих проблема у раду софтвера и проналажењу грешака;

Општи садржаји: 
Током боравка у предузећу/установи у којој обављају праксу, студенти: 

∑ прикупљају податке о организацији привредног субјекта;  
∑ анализирају документацију о планирању и реализацији активности;  
∑ прате и прикупљају податке о реализацији софтвера применом техника посматрања и 

консултовања са запосленима
∑ планирају и реализују мини пројекте у сарадњи са установом у којој обављају праксу
∑ укуључују се у свакодневни процес рада привредног субјекта где примењују знања стечена на 

предавањима и вежбама;

Студент води Дневник стручне праксе и критички вреднује стечено искуство и сопствени рад. 
Стручну праксу, након прегледа Дневника праксе и разговора са студентом, вреднује 
наставник/руководилац праксе. Успешно реализована пракса вреднује се са 7 ЕСПБ

Методе извођења: менторство, консултације, самостални рад студената,
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена



Студијски програм: Мастер струковни пословни информатичар
Назив: Стручно-истраживачки рад
Наставник: Сви наставници који су ангажовани на студијском програму Струковни мастер 
пословни информатичар
Број ЕСПБ: 7
Услов: Положени сви испити
Циљ предмета

∑ оспособљавање студената за препознавање потребе решавања конкретних стручних проблема из 
домена пословне информатике, за идентификовање стручних питања која је потребно преиспитати 
и унапредити;

∑ оспособљавање студената за повезивање и примену знања из стручно апликативних предмета;
∑ оспособљавање студената за примену стручних знања за анализу и интерпретацију података;
∑ проширивање поља истраживања повезивањем теоријских и практичних принципа и ресурса;
∑ припрема студената за израду завршног рада;

Исход предмета 

Очекује се да се код студената развију компетенције за:
∑ критичко сагледавање процеса рада пословних организација, идентификовање стручних проблема 

и њихово решавање кроз истраживање и интеграцију научних и стручних сазнања;
∑ овладавање квалитативном и квантитативном методологијом, методама анализе података и 

њиховом интерпретацијом, као и извештавањем о резултатима;
∑ сагледавање тренутних тенденција у пољу креирања софтвера и одабир правх технологија;
∑ израду пројекта истраживања у сврху припреме за израду завршног мастер рада;

Општи садржаји: 

Студијски истраживачки рад је припрема студента за израду завршног рада и укључује: дефинисање појма 
и методологије стручних истраживања; Праћење и документовање стручно апликативног рада у области 
пословне иформатике; Примена техника и инструмената систематског и феноменолошког  посматрања у 
истраживању; Израда студије случаја; Интерпретација података, извођење закључака и стручних
импликација; организација и реализација процеса креирања софтвера. 

Методе извођења: самостални истраживачки рад студената, менторски рад наставника, консултације
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена 

Израда студијског 
истраживачког рада

70
Одбрана студијског 
истраживачког рада

30



Студијски програм: Мастер струковни пословни информатичар
Назив: Завршни испит
Наставник: Ментор
Број ЕСПБ: 20
Услов: Положени сви испити
Циљ предмета

∑ оспособљавање студената за примену теоријских полазишта и истраживачких поступака у 
решавању проблема и имплементације решења из области пословне информатике; 

∑ оспособљавање студената за критичко промишљање и разумевање узрочно-последичних веза и 
односа у домену креирања софтвера;  

∑ развијање способности за креирање сложених софтверских система који ће решавати реалне 
потребе привредних собјеката; 

Исход предмета 

Очекује се да се код студената развију следеће компетенције:
∑ планирања, програмирања, реализовања и истраживања у области пословне информатике;
∑ креативног промишљања, изражавања и деловања, критичког праћења научне и стручне 

литературе;
∑ имплементације резултата истраживања у области пословне информатике;
∑ представљањања и популаризације научно-стручних достигнућа 

Општи садржаји: 

Завршни рад представља пројекат у којем се решава практични проблем из делатности одређеног 
привредног субјекта, државног органа или научно образовне институције. Завршни рад се ради у 
предузећу са којом високошколска установа има уговор. Подразумева истраживачки рад студента у којем 
студент примењује стечена, али и нова сазнања из области пословне информатике. Након усвојене теме 
(практичног проблема) завршног (мастер) рада, студент израђује студијски пројекат истраживања који 
мора бити одобрен од стране наставника ментора. Након тога, студент обавља истраживање у функцији 
решавања практичног проблема и пише извештај о пројекту у форми завршног рада. Завршни рад садржи 
следеће целине: Увод (у којем се даје образложење избора и значаја теме завршног рада), Теоријска 
приступ проблему; Методолошка оријентација истраживања; (проблем, предмет, циљ, задаци, хипотезе, 
варијабле, узорак, методе, технике, инструменти, статистички поступци истраживања); Практични рад 
(који се огледа у конкретном креирању решења); Анализа и интерпретација резултата. Закључна 
разматрања. Преглед литературе и Прилози. Након завршеног рада, студент у договору и координацији са 
наставником-ментором приступа јавној одбрани завршног рада, пред комисијом чији је један члан 
обавезно представник институције у којој кандидат реализује завршни рад.

Методе извођења: Менторски рад, самостални истраживачки рад студената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Израда завршног (мастер) рада 70 Одбрана завршног (мастер) рада 30



Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар

Назив предмета: Развој мобилних апликација

Наставник: др Драган Растовац

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: уписан семестар

Циљ предмета

Циљ предмета је стицање основних знања и вештина из области програмирања на мобилним уређајима и 
оспособљавање студената да пројектују, креирају и одржавају апликација намењене мобилним платформама, са 
посебним акцентом на React native технологију која омогућава креирање апликација за тренутно најпопуларније 
оперативне системе који се користе на мобилним уређајима. Предмет уводи студенте у програмирање мобилних 
уређаја смарт телефона и таблета.

Исход предмета 

Студенти ће по завршетку курса овладати знањима и вештинама које ће им омогућити да на ефикасан начин 
користе React native платформу за развој апликација за мобиле уређаје. У оквиру предмета ће бити обрађена 
теорија програмирања апликација за мобилне платформе, али и конкретно програмирање за уређаје. Студенти ће 
бити упознати са React окружењем за развој софтвера, са специфичностима, предностима и ограничењима која са 
собом носи развој апликација за мобилне уређаје. Као резултат рада на предмету студент је оспособљен да 
креира мобилне апликације. Наведене апликације ће се извршавати у емулаторима, као и на најсавременијим 
мобилним уређајима, мобилним телефонима и таблетима.

Садржај предмета

Предмет ће покрити следеће области: Улога мобилних уређаја у информационој технологији, Предности и мане 
различитих врста мобилних уређаја, Упознавање са специфичностима развоја софтверских производа за мобилне 
уређаје. Рад са основним графичким компонентама, рад са графиком, анимације, рад са екраном на додир, рад са 
променом екрана са усправног на положени положај, рад са нотификацијама, снимање и учитавање података у 
меморију мобилног уређаја, рад са wеб садржајем и wеб сервисима (JSON). Специфичности React native
платформе, Развој приказа, Рад са подацима, Коришћење и претраживање провајдера садржаја, 

Литература 

∑ S Bershadskiy, C. Villa, React Native Cookbook, Packt Publishing, 2016,
∑ K. Chinnathambi, Learning React, Addison-Wesley Professional; 1 edition, 2016

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

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, дискусије, радионице, анализа садржаја, решавање  проблема, практични рад. Провера
стеченог знања израдом пројекта чији је циљ реализовање апликације за мобилни уређај. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит

студијски пример – израда 
пројекта

40 усмени испт 30

колоквијум-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд......



Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар
Назив предмета:  Пословно право
Наставник: Доц. др Бојан Бојанић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти савладају основне појмове о држави и праву, субјектима и објектима права, 
пословном праву, као и основне принципе и начела на којима се заснива функционсање правног система 
наше земље.

Исход предмета 
Развој вештине апстрактног правничког мишљења; разумевање основних правних института, начела и 
принципа на којима се заснива функционисање правног система; могућност да се стечена знања, 
самостално или уз помоћ правника, примене у пословној пракси (писање и закључење пословних уговора, 
преговарање са пословним партнерима, заштита интелектуалних права...).

Садржај предмета
Основна знања о праву и држави; развој уставности; субјекти и објекти права; ствари и стварна права; 
основни појмови облигационог права; уговор и проузроковање штете као извори облигација; дејство 
облигације, промене субјеката и престанак облигација; увод у пословно право; основна стаусна питања; 
заједнички правни институти за привредна друштва; основни правноорганизациони облици за привредне 
субјекте; правноорганизациони облици према посебним прописима; повезана привредна друштва; 
реорганизација привредних друштава; престанак привредних друштава; заштита права интелектуалне 
својине; уговори пословног права – уводна разматрања; уговори пословног права; нови уговори пословног 
права.

Литература 
Љубиша Дабић, Луција Спировић – Јовановић, Пословно право, Еконмски факултет у Београду, 2017;
Иван Никчевић, Пословно право – скрипта, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011.
Допунска: 
Радомир Лукић, Будимир Кошутић, Увод у право, Правни факултет и Службени гласник, Београд, 2009;
Ратко Марковић, Уставно право, Правни факултет и Службени гласник, Београд, 2015.

Број часова активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Теоријска настава; дискусија на часу; индивидуалне консултације; семинари; радионице – студија случаја, 
писање уговора, давање пуномоћја.

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

активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава усмени испит 70
колоквијум-и 20
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата



Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар
Назив предмета:  Математички софтвери
Наставник: др Душка Пешић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
® Проширивање графичких и рачунских могућности коришћењем разних алата који продубљују 

разумевање комплексности математике.
® Употребом математичких софтвера повећати ефикасност решавања проблема.
® Искористити предност употребе математичких софтвера код визуелизације математичких функција и 

графова који често стварају проблеме при схватању и прихватању математике.
® Омогућити студентима да математичке садржаје прикажу на интерактиван и визуелан начин.
® Допринос даљем развијању логичког и математичког мишљења и математичке интуиције студената.
Исход предмета 
® Студенти имају знања неопходна за коришћење математичких софтвера.
® Студенти боље разумевају основне концепте у алгебри, тригонометрији, статистици, информатици, 

физици и хемији.
® Студенти су оспособљени за коришћење апликативних програма, литературе и других извора знања.
Садржај предмета
GeoGebra – Различити прикази математичких објеката, Подела дужи у датом односу, Системи линеарних 
једначина и неједначина, Различити начини уноса података, Трака за кораке конструкције, Наредбе у 
ГеоГебри, Штампање и извоз, Алати и трака са алатима, Рад са табелама, Геометријска пресликавања, Унос 
текста и слике, Анимација, Конусни пресеци, Динамички цртеж као WEB страница, Употреба клизача 
(задаци са параметрима), Статистика у ГеоГебри, 3D приказ.
Microsoft Mathematics 4.0 - Графички калкулатор, Решавање задатака корак по корак, Мапа са формулама и 
једначинама, Алат за решавање троугла, Алат за претварање јединица, Алат за препознавање рукописа.
Excel – Математичке наредбе.
Литература 
1. GeoGebra – zvanično uputstvo na srpskom (http://geogebra.math.rs/uputstvoGGB.pdf) 
2. http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15702
3. Пешић Д., Математички софтвери (радна скрипта), Висока школа струковних студија за васпитаче и 

пословне информатичаре - Сирмијум, 2018.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Настава се изводи у информатичком кабинету при чему сваки студент испред себе има сопствени рачунар.

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

активност у току предавања 10 писмени испит 30
домаћи задаци, тестови 10
колоквијум 20
семинарски рад 30

http://geogebra.math.rs/uputstvoGGB.pdf
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15702


Студијски програм/студијски програми: Мастер струковни пословни информатичар
Назив предмета: Напредне базе података
Наставник: др Момчило Кокић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Базе података 
Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних  знања о значају и примени савремених концепата 
база података у пословним процесима. Логичко и физичко пројектовање база података као основе за 
пројектовање апликација над базама  података, OLAP i OLAM система 
Исход предмета: Студенти ће бити оспособљени да самостално анализирају реални пословни  систем, 
за њега пројектују и рализују  базу података и над њом развију конкретну корисничку апликацију. Биће 
оспособљени за самостално стицање и примену нових технолошких решења из домена прикупљања, 
чувања, обраде и дистрибуције података.
Садржај предмета: Теоријска настава: Уводно предавање. Логичко и физичко пројектовање релацоне 
базе података.Сложени типови података. Нормализација и  Демормализација. Процеси оптимизација.  
Развој апликација над базама података. SQL- сложене структуре. Објектне базе. Дистрибуиране базе. 
Мултимедијалне базе- web базе. Складишта података  OLAP i OLAM технологије у савременом 
пословању.
Практична настава: Менторско вођење студената у изради семинарских радова.
Избор и  дефинисање тема. Концептуално пројектовање базе података. Физичко пројектовање базе 
података на логичком нивоу. Физичко пројектовање базе података. Оптимизација и израда апликација 
над базом података. Демонстрација актуелних DBMS, OLAP i OLAM решења.
Литература:
-Основна литература: 

1. Вејновић М., Шимић Г., Јевремовић А., Франц И., Базе података, прво издање, Универзитет 
Сингидунум  Београд 2013.

2. Лазаревић Б., Марјановић З., Аничић Н., Бабарогић С., Базе података, шесто издање, ФОН, 
2012. 

3. Гордана Павловић-Лажетић, (2008), Увод у релационе базе података, Математички факултет, 
Београд. 2008.. 

-Допунска литература: 
Референцирана је на крају уџбеника који представљају основну литературу 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Теоријска предавања.  Индивидуални раде студената на изради и добреним 
конкретне реализације БП  

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

активност у току предавања 10 Комбиновано(практично,писмено,усмено) 60

домаћи задаци, тестови

колоквијум 15

Семинарски рад 15



Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар

Назив предмета: Психологија међуљуских односа

Наставник: Др Тања Панић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов:

Циљ предмета
Упознавање студента са основним појмовима и сазнањима из области психологије међуљудских односа, упознавање са
принципима интерперсоналних односа и функционисања група. 
Исход предмета 
Студенти ће бити упознати са принципима фукционисања у интерперсоналним релацијама и групама и применом 
психолошких знања и вештина у области међуљудских односа у радном окружењу.

Садржај предмета

Теоријска настава
Одрасло доба: задаци и изазови. Појединац у социјалном окружењу. Личност и радно окружење. Типови личности и 
интерперсонални односи. Групе. Однос појединца и групе. Основни процеси у групама. Структурални аспекти група. 
Социјални утицаји у групама. Колективно понашање. Комуникација на раду. Конфликти. Тимски рад. Предности и 
недостаци рада у тиму. Личност у тиму. 

Практична настава 

Личност и култура. Особине личности. Типологија личности. Формирање социјалног идентитета. Вербална и 

невербална комуникација. Комуникационе мреже. Превазилажење конфликата. Патологија међуљудских односа. 

Формирање тима. Превазилажење проблема у тимском раду. Групне норме. Групне вредности. Групно доношење 

одлука. Групна продуктивност. Индивидуализам.

Литература 
Бојановић, Р. (1998). Психологија међуљудских односа, Београд:Центар за примењеу психологију, Друштво психолога 
Србије (одабрана поглавља)
Brown, R. (2006). Групни процеси, Загреб: Наклада Слап (одабрана поглавља)

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

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, дискусија, групни рад,  израда презентације

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30

практична настава усмени испт 30

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 15

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата



Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар

Назив предмета: Основе графичке комуникације

Наставник: др Здравко Иванковић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: уписан семестар

Циљ предмета

Стицање знања потребних за пројектовање и развој употребљивог корисничког интерфејса. Продубљивање знања 
и вештина у области интеракције човека и рачунара. Оспособљавање полазника да критички евалуирају постојеће 
приступе и технике у формирању корисничког интерфејса.

Исход предмета 

Студенти ће савладати основне методе пројектовања и развоја корисничког интерфејса, као и методе евалуације 
употребљивости. Студенти ће да продубе раније стечена знања и вештине у домену интеракције корисника и 
система за анализу, пројектовање, имплементирање и евалуирање елемената корисничког интерфејса.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Основе интеракције човек-рачунар. Парадигме и принципи. Процес пројектовања. Модели корисника у процесу 
пројектовања. Моделирање корисничких захтева. Социо–технички модели. Методологија софт система. 
Партиципативно пројектовање. Когнитивни модели. Лингвистички модели. Физички модели и модели уређаја. 
Анализа задатака. Дигитална нотација и пројектовање. Модели система. Подршка имплементацији. Технике 
евалуације. Подручја примене. Природни кориснички интерфејси. 

Практична настава:

Практични рад обухвата методологију пројектовања корисничког интерфејса архитектуре когнитивних система. 
Студент је обавезан да истражи задати проблем, прикаже стање у облику семинарског рада, и практично 
реализује постављени задатак из области интеракције човека и рачунара. 

Литература 

∑ Sharp H., Rogers Y., Preece J., Interaction Design: Beyond human-computer interaction, 2007. Wiley,
∑ Ж. Обреновић, Интеракција човека и рачунара, 2004. ФОН, Београд,
∑ Daniel Widgor, Dennis Wixton, Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture, 

2011. Morgan Kaufmann,
∑ Sears, J.A. Jacko, The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and 

Emerging Applications, 2012. CRC Press.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, дискусије, радионице, анализа садржаја, решавање  проблема, практични рад. Истраживачки 
део обухвата прикупљање и проучавање релевантне литературе из области графичке комуникације са личним
критичким освртом у облику семинарског рада погодног за публиковање.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит

практична настава усмени испт 30

колоквијум-и 20

студијски пример – израда 
пројекта

45

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд......



Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ЛАНЦИМА СНАБДЕВАЊА
Наставник : др Милица Ничић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема 

Циљ предмета: Стицање знања о основним детерминатама управљања ланцима снабдевања. 
Упознавање студената са теоријским концептима и развојним трендовима ради успешног  формулисања  
и имплементације стратегија, техника и метода  у управљању ланцима снабдевања.

Исход предмета: Разумевање значаја коју ланци снабдевања и њихово управљање имају у глобалној 
економији. Оспособљавање студената да идентификују кључне одлуке у вези са ланцем снабдевања и 
унапређењем пословања, Савладавањем градива, студенти ће разумети алате и технике, стратешке 
опције, као и примену информационих технологија у циљу успешнијег управљања ланцем снабдевања.
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Концепцијски оквири  ланца снабдевања
2. Кључни процеси и анализа функционисања
3. Управљање по функцијама
4. Модели управљања и организовања ланца снабдевања
5. Стратешке опције у ланцу снабдевања
6. Управљање ризиком 
7. Оцена успешности и  стварање вредности
8. Економске перформансе, приходи и трошкови у ланцу снабдевања
9. Тенденције у развоју и евалуација трендова
10. Токови информација у ланцу снабдевања
11. Интегрисана системска подршка
12. Примена информационих технологија у управљању ланцима снабдевања
13. Софтверска решења за управљање ланцима снабдевања
14. Успешност  и карактеристике ланца снабдевања у општој глобализацији

Практична настава:
Студијски истраживачки рад, семинари, дебате и интерактивне радионице о појединим темама везаним 
за управљање ланцима снабдевања, уз анализу успешних примера из праксе.
Литература 
1. Martin Christopher (2016) Logistics and Supply Chain Management , Financial Times Series, FT Press; 5 

edition  ISBN-10: 1292083794, London, UK.
2. Васиљевић Д,. Јовановић В.(2015), Менаџмент логистике и ланаца снабдевања, ФОН, Београд.
3. Sunil Chopra &Peter Meindl,(2007) Supply chain management- Strategy, Planning, and Operation 3rd

edition ISBN: 0-13-208608-5 Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey
4. Turban, Е., McLean, E., Wetherbe, J. (2003): Информациона технологија за менаџмент, 

Трансформисање пословања у дигиталну економију, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Број часова активне наставе 

Предавања: 30 Вежбе: 30
Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Остали часови: 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, дискусије, презентације и анализе студија случајева, 
решавање проблема ланаца снабдевања, домаћих и иностраних компанија, илустрација примене 
информационих технологија, презентације пројеката и семинарских радова. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току 
предавања 

10 писмени испит 

Практична настава 10 усмени испт 30
Колоквијум-и 30
Семинарски рад 20



Студијски програм : Струковни мастер - Пословна информатика
Назив предмета: Математичко моделирање и методе оптимизације у економији и менаџменту
Наставник: др Душка Пешић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов:-
Циљ предмета
® Допринос даљем развијању математичке интуиције и апстрактног мишљења.
® Приказивање потенцијала математичких модела за решавање конкретних проблема у области економије 

и менаџмента.
® Оспособавање студената за коришћење литературе и других извора потребних за примену стечених 

теоријских знања.
Исход предмета 
® Студенти умеју самостално да креирају математичке моделе и примењују методе оптимизације у циљу 

решавања конкретних проблема из области економије и менаџмента.
Садржај предмета

Теоријска настава
® Математичко моделирање и симулација. 
® Класичне методе оптимизације.
® Једнодимензионална оптимизација. 
® Линеарно програмирање (графички метод; симплекс метод; транспортни проблем). 
® Нелинеарно програмирање (безусловна оптимизација; квадратно програмирање; конвексно 

програмирање; сепарабилно програмирање; целобројно програмирање). 
® Динамичко програмирање. 
® Вишекритеријумска оптимизација. 
® Варијациони рачун.

Практична настава
® Посебна пажња посвећена је економској интерпретацији одговарајућих проблема.
® Израда групног пројекта са јасном улогом свих учесника.
® У току наставе (кроз рад на пројекту) потребно је показати елементарно знање бар једног од 

програмских пакета (C, Pascal, Matlab, Mathematica) потребног за моделирање и симулацију неког 
проблема који се третира оптимизационим методама.

Литература 
1. Бацковић М, Поповић З, (2018), Математичко моделирање и оптимизација, Економски факултет, 

Београд
2. Злобец С., Петрић Ј., (1989), Нелинеарно програмирање, Научна књига 
3. Дугошија Ђ., (2011), Линеарно програмирање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Излагање теоретског дела пропраћено је одговарајућим примерима из економије и менаџмента који 
доприносе трајном усвајању теоретског дела градива. Кроз пројекат студенти, проучавајући научне часописе 
и осталу литературу, самостално продубљују градиво са предавања. Уз рад са наставником студенти се 
оспособљавају за самостално писање научно-стручног рада.

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

активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 40
презентација пројекта 20



Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар

Назив предмета: Рачунарске игре

Наставник: др Растовац Драган

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: уписан семестар

Циљ предмета

Оспособљавање студената да разумеју процес развоја рачунарских игара и да буду у стању да примене своја 
знања у области интерактивних рачунарских игара. Избор и примена стандардних техника у процесу развоја 
рачунарских игара као и упознавање са основним вештинама и техникама који су специфични за развој 
рачунарских игара.

Исход предмета 

Студенти стучу неопходна знања и вештине за примену у области развоја рачунарских игара, укључујући и игре 
за разоноду, и симулације.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Појам видео игре. Технологија и процес развоја рачунарских игара. Интеракција и рачунарске игре (развој у 
случају играча против рачунара и у случају више играча). Симулација процеса у рачунарским играма. 
Психолошки аспекти развоја рачунарских игара (концепт „игривости“, односно, метрике задовољства 
корисника). Појам приче и естетике у рачунарским играма. Примена рачунарских игара (тржиште игара и игре и 
образовање).

Практична настава:

Упознавање са развојним оквирима XNA и Unity. Избор развојног оквира у зависности од одредишне платформе.   
Израда студијског примера, појединачно или у малом тиму, који подразумева реализацију комплетне видео игре.

Литература 

∑ Aaron Reed, Learning XNA 4.0: Game Development for the PC, Xbox 360, and Windows Phone 7, 2010.
O’Reilly,

∑ Драган Иветић, Процес развоја рачунарских игара, 2012. ФТН,
∑ Erik Bethke, Game Development and Production, 2003. Wordware Publishing.

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

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, дискусије, радионице, анализа садржаја, решавање  проблема, практични рад. Провера
стеченог знања израдом пројекта чији је циљ реализовање једноставне али комплетне видео игре. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит

студијски пример – израда 
пројекта

45 усмени испт 30

колоквијум-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд......



Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар

Назив предмета: Управљање садржајем

Наставник: др Момчило Кокић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: уписан семестар

Циљ предмета

Усвајање конкретних знања из области креирања и управљања садржајима и документима у виртуелном 
окружењу. Студентима омогућава разумевање значаја примене и основне концепте Enterprise Content 
Management (ECM) технологија.

Исход предмета 

Оспособљавање студената за послове креирања садржаја и њиховим управљањем, као и управљање документима 
који су у вези са пословним процесима у организацији. Студенти ће овладати методама и техникама 
пројектовања структуре садржаја, моделирања пословних процеса и њихову примену на токове докумената, 
администрацију динамичких интернет сајтова и портала. Студенти ће бити упознати са постојећим 
технологијама, стратегијама и циљевима који се тичу ECM система, али и са могућим проблемима, о доступним 
техничким и организационима опцијама и о начинима њихове имплементације у пракси.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Основе управљања и публиковање садржајима на интернету. Креирање споственог CMS-а или коришћење 
постојећих решења? Неопходне активности у функцији ажурирања (администрације) садржаја. Функционални 
захтеви за подацима у организацији. Ток послова у организацији и управљање документима. Планирање и 
имплементација система управљања документима. Увод у системе за управљање садржајем, архитектура ECM
система, функције ECM система, стандарди и спецификације из ECM области. DMS концепти (документ, 
метаподаци, верзије, репозиторијуми...), функционалности (креирање, категоризација, складиштење, 
претраживање, дистрибуција), сигурносни аспекти (права приступа, групе и улоге корисника). WCM концепти и
функционалности (планирање изградње динамичких wеб сајтова, упраљање wеб садржајем, управљање
обрасцима). Могућности унапређења сарадњење корисника у тимском раду коришћењем ECM система. 
Упоредни приказ и примена интегрисаних ECM решења (Coldfusion, MS Share Point, Wordpress, Joomla).

Практична настава:

Инсталација, конфигурисање и примена open–source Wordpress и Joomla решења. Дефинисање и ажурирање 
корисничких налога, приступних параметара и права. Анализа и ажурирање садржаја. Проширивање 
функционалности решења применом plug–in додатака. Online и offline режим рада, претпоставке, предности и 
изазови. 

Литература 

∑ Gerry McGovern, Rob Norton, Content Critical: Gaining Competitive Advantage Through High-Quality Web 
Content, 2001. Pearson FT Press,

∑ Dave Addey, James Ellis, Phil Suh, David Thiemecke Content Management Systems (Tools of  the Trade)
2002. Peer Information Inc.,

∑ Len Asprey, Michael Middleton Integrative Document & Content Management: Strategies for Exploiting 
Enterprise Knowledge 2003 Idea Group Publishing,

∑ Stephen A. Cameron Enterprise Content Management: A Business and Technical Guide 2011. British 
Informatics Society Limited

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

Методе извођења наставе

Предавања су аудиторног карактера уз теоријску обраду студија случаја. Настава на вежбама подразумева 
интерактивну обраду студију случаја из разних области индустрије и тимски рад у облику креативних радионица. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит

студијски пример – израда 
пројекта

45 усмени испт 30

колоквијум-и 20



Студијски програм/студијски програми : Мастер струковни пословни информатичар
Назив предмета: Менаџмент информатичких организација
Наставник: : др Момчило Кокић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета:
Овладавање знањима потребним за остварење успеха у  менаџменту информатичке организације или на другим 
позицијама имплементације ИТ у пословне процесе.
Исход предмета : Темељно схватање и разумевање специфичности дисциплине менаџмента информатичких
организација. Схватање значаја усклађености структуре  ИТ служби са потребама организације, повезивање и примена 
знања из области менаџмента  на менаџерске процесе у ИТ службама. Способност оптимизације менаџерских процеса 
везаних за ИТ ресурсе на различитим менаџерским нивоима   уз примену научних метода и примера добре праксе 
усклађених са релевантним стандардима и очекивањима корисника.
Садржај предмета:
Теоријска настава: 

- Модели организовања ИТ службе и њена позиција у организацији
- Значај људских ресурса, процеса и технологије;
- Позиција ИТ менаџмента, ИТ менаџера  и другог особља
- Значај усклађености ИТ стратегије и стратегије организације
- Менаџерски процеси ИТ ресурса
- Стандарди и норме за процену и надзор (CoBit, ITIL, CMM);
- Управљање променама у ИТ организацији
- Управљање рачунарском мрежом организације (пројектовање, експлоатација, надзор)
- Управљање ИТ пројектима;
- Менаџмент ИТ услугама ( ИСО 20000)
- Управљање безбедношћу  ( ИСО 27000)
- Одржавања ИТ опреме
- Прилагођавање новим ИТ трендовима 

Вежбе: Анализа стања и предлагање конкретних рјешења применом наученог градива, коришћење студија случаја  и 
искуства стеченог на стручној пракси за конкретне или хипотетичке ИТ организације.
Литература:
Основна литература:

1. Kenneth C.Laudon,Jane P. Laudon. Management Information Systems: Managing the Digital Firm Plus MyMISLab 
with Pearson eText -- Access Card Package 14th, Prentice Hall Press Upper Saddle River, NJ, USA ©2015 , 
ISBN:013405847X 9780134058474

2. Shannon Blanton,Information Technology Project Management, Cambridge MA Cengage Learning US, 2015. 12th
3. Иван Багарић, Менаџмент информацоионих технологија, Универзитет Сингидунум, Београд,2010.

Допунска литература:
1. Релевантни ИСО Стандарди по упути професора.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Усмено излагање, студија случаја, анализа примера добре праксе, анализа захтева стандарда и самостална примена
усвојених знања у процесу израде семинарских радова.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 40 Завршни испит Поена 60
активност у току предавања 10 Комбиновани испит 60
практична настава
колоквијум-и 15
семинар-и 15



Студијски програм : Мастер струковни пословни информатичар

Назив предмета: Машинско учење

Наставник: др Здравко Иванковић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: уписан семестар

Циљ предмета

Упознавање савремених трендова развоја алгоритама и техника у домену машинског учења. Развој 
интелектуалних способности, умења и навика за коришћење система машинског учења.

Исход предмета 

Студенти стичу знања и вештине за рад у подручју теорије и примена машинског учења. Оспособљени су да 
примене стечена знања за јасно дефинисање проблема и начина његовог решавања уз примену постојећих 
софтверских алата. Оспособљени су да примене постојеће алгоритме и имплеметирају системе машинског учења.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Мотивација. Области примене. Линеарна регресија. Логистичка регресија. Проблем класификације. Једнослојне 
вештачке неуронске мреже. Обучавање једнослојних вештачких неуронских мрежа. Вишеслојне вештачке 
неуронске мреже. Обучавање вишеслојних вештачких неуронских мрежа. Вектор машине. Регуларизација, биас и 
варијанса. Кластеринг. PCA-Principal Component Analysis. RS-Recommender Systems. Пробабилистички приступ 
машинском учењу. Теорија грубих скупова. Алгоритми и имплементација.

Практична настава:

Израда постављених примера и задатака. Коришћење C# и R софтверских пакета. Алгоритми и имплементација у

програмским језицима. Коришћење готових библиотека. Апликација теоријског знања на конкретне практичне 
проблеме.

Литература 

∑ V. Brtka, Meko računarstvo, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2013,
∑ A. Smola, S.V.N. Vishwanathan, Introduction to Machine Learning, Cambridge University Press, 2010

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

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, дискусије, радионице, анализа садржаја, решавање  проблема, практични рад. Провера
стеченог знања израдом пројекта чији је циљ реализовање софтверског решења применом машинског учења. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит

студијски пример – израда 
пројекта

40 усмени испт 30

колоквијум-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд......


