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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
усмени испит 20

40

15

Рачунарство и информатика
Основне академске
Дискретна математика

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Миловановић Ж. ИгорНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари, домаћи
 задаци

Ранђеловић М. Бранислав

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, самосталан рад студената на изради домаћих задатака. 

Литература
И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, Дискретна Математика, Универзитет у Нишу, Ниш, 
2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ј. А. Андерсон, Дискретна математика са комбинаториком, Рачунарски факултет, Београд, 2005.

Д. Цветковић, С. Симић, Дискретна математика, Просвета, Ниш, 1996.

Ћ. Б. Долићанин, И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, ДУНП, Нови Пазар, 2010.

И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, Р. М. Станковић, Б. М. Ранђеловић, Елементи 
дискретне математике, ВПС, Блаце, 2008.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент је спреман за самосталну примену усвојених знања у рачунарским и другим техничким 
предметима.

Вежбе у потпуности пpате програм предавања.

Циљ курса је да научи студенте како да размишљају логички и математички и како да 
примене ове технике у решавању проблема у другим научним и техничким дисциплинама.
У оквиру крса студенти ће се  упознати са математичком логиком, скуповима, низовима, 
модуларном аритметиком.

Садржај предмета

Математичка логика.  Исказни рачун. Исказне формуле. Коегзистенција и логичке последице. 
Минимизација заграда и логичких везника. Нормалне форме. Скупови.  Представљање. 
Операције са скуповима. Принцип суме. Принцип укључења-искључења. партитивни скуп. 
Разбијање скупа. Декартов производ. Принцип производа. Релације. Матрично представљање. 
Затварање релација. релација поретка и еквиваленције. Лексикографско уређење. Функције. 
Принципи ињекције, сирјекције, бијекције, комплемента. Дирихлеов принцип. Низови.  Функције 
генератрисе. Рекурентни низови. Решавање линеарних рекурентних релација. Фибоначијеви, 
Каталанови и Стирлингови бројеви. Коначне разлике и суме. Перманент.  Израчунавање и 
особине. Перманент матрица у специјалном облику. Системи различитих представника. Цели 
бројеви . Дељивост. НЗС и НЗД. Еуклидов алгоритам. Диофантове једначине. Модуларне 
једначине. Кинеска теорема о остацима. Ојлерова функција. Мала Фермаова теорема. Верижни 
разломци. Модуларна аритметика. 

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

Јовановић Б. Бојан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Систематска знања о основним дигиталним колима. Уз функцијоналност и структуру дигиталних 
кола стичу се знања о начинима представљања функције и понашања дигиталних кола. 
Сагледавање проблема који се могу јавити при коришћењу основних и креирању сложенијих 
дигиталних кола. Ова знања су неопходна за разумевање изучавања микропроцесора и 
микрорачунара и представљају основу за више предмета који се односе на анализу, примену и 
пројектовање сложених дигиталних кола, модула и система.

Аудитивне вежбе: На аудитивним вежбама се кроз решавање задатака утврђују теоријска
знања и студенти уводе у креативну примену основних дигиталних кола. 
Лабораторијске вежбе: Потпуно овладавање функцијоналношћу изучаваних дигиталних кола
сагледавањем њихове функције и њиховог понашања уз помоћ логичког симулатора и
реализације дигиталних кола на програмабилној развојној плочи ALTERA FPFA DE1 са
Quartus II  софтверским развојним окружењем и пратећом лабораторијском опремом. 

Да студенти најпре сагледају опште особине дигиталних кола и основне проблеме који се 
јављају при њиховој реализацији и примени. Да стекну знања о функционслности и структури 
основних дигиталних кола на којима су засновани микропроцесори и микрорачунари. Уз све то 
да овладају и основним начинима представљања функцијоналног описа и описа понашања 
дигиталних кола

Садржај предмета
Основна логичка кола и њихове основне карактеристике. Кола са контролом стања високе 
импендансе на излазу. BUS HOLD  коло. Комбинациона кола: кодер; приоритетни кодер; 
декодер; мултиплексери; демултиплексери; компаратор бинарних бројева. Секвенцијална кола: 
SR  и D latch  кола; SR, D, JK, T  флип-флопови. Регистри: стационарни; померачки; бројачки. 
Примена регистара. Статичка меморија - RAM . 2D  и 3D  архитектура меморија. Статичке 
меморије са више портова. Асоцијативна меморија. Формирање већих меморијских простора. 
Динамичка меморија (основна ћелија, блоковска структура, секвенце рада). Синхрони 
динамички меморијски модули. Полупроводничке меморије: ROM . EEPROM  и FLASH . 
Архитектуре FLASH  меморија. Блок структура USB FLASH  уређаја. NVRAM  и RAM  са BACUP 
батеријом. FRAM . Програмабилна кола: PLA, PAL, PLD , FPGA . Аритметичка кола. Потпуни 
сабирач. Системи за сабирање и одузимање. Јединица за предвиђање преноса (CLA ). 
Акумулациони сабирач. Аритметичко логичка јединица (ALU ). Множачи и делитељи бинарних 
бројева. Основи D/A  и A/D  конверзије.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања са видео презентацијама. Аудитивне вежбе. Лабораторијске вежбе. Консултације.

Литература
Jevtić, M. Damnjanović, M, Digitalna elektronika, skripta i ppt prezentacija predavanja.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Tocci, R. Widmer, N. Moss, G, Digital Systems: Principles and Applications, Prentice Hall, 2006.
Jevtić, M. Jovanović, B, Digitalna elektronika - Laboratorijski praktikum za Altera DE1, Elektronski fak. 
Niš, 2009.

Đorđević, B. Jevtić, M. Damnjanović, M. ... Digitalna elektronika, zbirka zadataka, Elektronski fakultet, 
Niš, 2001. 

Živković, D. i Popović, M, Impulsna i digitalna elektronika, Akademska misao, 2000.

Електротехника и рачунарство

Јевтић С. МилунНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ђошић М. Сандра

Рачунарство и информатика
Основне академске
Дигитална електроника

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов
Циљ
предмета
Исход

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2 1

Методе
извођења
наставе

Рачунарство и информатика
Основне академске
Објектно оријентисано програмирање

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Јанковић С. Драган, Стојковић Р. СузанаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Рајковић J. Петар

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.

Литература

М. Станковић, С. Стојковић, М. Радмановић и И. Петковић, Објектно оријентисани језици Ц++ и 
Јава – са решеним задацима, Електронски факултет у Нишу, Едиција Помоћни уџбеници, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електронски материјал у облику ППТ фајлова
P.Deitel, H. Deitel, "C++ how to program", 9th edition, 2011, Amazon.

Ласло Краус, програмски језик Ц++ са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2007.

Електротехника и рачунарство

Михајловић Т. Владан, Рајковић J. Петар
Број ЕСПБ

Потпуно овладавање објектно оријентисаном парадигмом и програмским језиком Ц++.

ОО програмирање коришћењем програмског језика Ц++. Р. Дефиниција класе у Ц++, атрибути и 
методи.  Л1. Инлине функције, константне функције. Л2. Статички чланови класе Р. 
Конструктори, деструктори. Л1. Практичан рад са конструкторима и деструкторима. Л2. 
Пријатељске функције и класе Самостална лаб. вежба Класе, конструктори деструктори. Р . 
Операторске функције. Л1 Операторске функције чланице класе. Л2 Самосталне операторске 
функције. Самостална лаб. вежба Операторске функције. Р. Наслеђивање. Л1 Предефинисање 
метода. Л2 Виртуелне функције. Самостална лаб. вежба наслеђивање. Р. Чисте виртуелне 
функције и апстрактне класе. Л1. Вишеструко наслеђивање. Л2. Виртуелне основне класе. Р. 
Појам Темплејтске функције и темплејтске класе. Л1. Развој Темплејтске функције. Л2. Развој 
Темплејтске класе. Самостална лаб. вежба: темплејтске класе. Р. Улаз-излаз. Л1. Рад са 
текстуалним токовима података. Л2. Рад са бинарним токовима података. Обрада изузетака. Л1. 
Генерисање изузетака. Л2. Блок за прихватање изузетака.  Самостална лаб. вежба: рад са 
токовима података, обрада изузетака.

Проучавање принципа објектно оријентисане парадигме програмирања. Проучавање 
програмског језика Ц++ као представника објектно оријентисаних језика.

Садржај предмета

Преглед техника програмирања. Моделовање проблема. Класе. Објекти. Моделовање проблема 
класама. Дефинисање класе. Приступ члановима класе. Сцопе. Раздвајање интерфејса од 
имплементације. Инлине функције. Конструктори. Деструктори. Редослед позива конструктора и 
деструктора. Цопy конструктори. Пријатељи класа. Пријатељске функције. Пријатељске класе. 
Преклапање оператора. Операторске функције. Бочни ефекти и везе измедју операторских 
функција. Избор повратних вредности операторских функција. Извођење, наслеђивање, 
специјализација, генерализација. Дефинисање изведене класе. Видљивост и права приступа. 
Начини извођења. Конструктори и деструктори изведених класа. Конверзија показивача и 
референци. Полиморфизам. Виртуелне функције. Чисте виртуелне функције. Апстрактне класе. 
Виртуелни деструктор.  Низови и изведене класе. Вишеструко наслеђивање. Конструктори и 
деструктори код вишеструког наслеђивања. Вишеструки подобјекти. Виртуелне основне класе. 
Генерички механизам-шаблони.  Генерисање функција. Генерисање класа. Обрада изузетака. 
Изазивање изузетака. Прихватање изузетака. Неприхваћени изузеци. Улазно-излазни токови. 
Стандардни токови. Класе за улазен токове. Конструисање објеката улазних токова. Операције 
улазног тока. Преклапање оператроа екстракције. Излазни токови. Употреба оператора 
уметања. Форматирање излаза. Операције излазног тока. Преклапање оператора уметања за 
корисничке типове. Стандардна библиотека. Намеспаце. Контејнерске класе (вектори, листе, 
стекови, редови, мапе, скупови, ...). Класе: Итератори, Алгоритми. Стринг. 

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
20 усмени испит 40
40

Рачунарство и информатика
Основне академске
Рачунарски системи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Милентијевић З. Иван, Токић И. ТеуфикНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Војиновић М. Оливер

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.

Литература
Н. Стојановић, И.З. Милентијевић: "Практикум за рачунарске системе", Електронски факултет 
Ниш, 2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Noam Nisan, Shimon Schocken, "The Elements of Computing Systems: Building a Modern Computer 
from First Principles", The MIT Press, 2005.

Миле Стојчев: "RISC, CISC и DSP процесори", Електронски факултет Ниш, 1997.

Електротехника и рачунарство

Војиновић М. Оливер

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Очекује се да студенти познају основе архитектуре рачунарских система и програмски модел 
процесора, као и да овладају програмирањем на асемблерском језику.

Асемблерски језик и асемблерско програмирање. Комбиновање асемблерскох и вишег 
програмског језика.

Циљ је да студенти стекну основна знања о рачунарским системима.

Садржај предмета

Преглед основних компоненти рачунарских система. Организација рачунарског система. 
Процесор. Меморијски подсистем. Магистрале. Улазно/излазни (У/И) подсистем. Структура 
процесора и његове функције. Регистарски скуп. Прибављање и извршење инструкција. 
Аритметичко-логичка јединица (реализације рачунарских операција). Представљање 
нумеричких података. Представљање ненумеричких података. Систем прекида. Програмски 
модел микропроцесора. Макро наредбе. Процедуре. Потпрограми и пренос параметара. 
Прекидни програми. Организација улаза/излаза. Паралелни и серијски У/И. У/И уређаји. 
Програмирани У/И. У/И управљан прекидима. У/И директним приступом меморији. 
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 30
усмени испит 40

30

Рачунарство и информатика 
Основне академске
Логичко пројектовање

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Станковић С. РадомирНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Радмановић М. Милош

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања подржана слајдовима, показне вежбе и самосталне практичне вежве. 

Литература
Р. С. Станковић, Логичко пројектовање, Наука, Београд 1991.
Т. Сасао, Прекидачка теорија за логичко пројектовање, Наука, Београд, 1999.
J. Astola, R. S. Stanković, Fundamentals of Switching Theory and Logic Design, Springer, 2006.
М. Радмановић, Д. Јанковић, Р.С. Станковић, Логичко пројектовање-практикум за 
лабораторијске вежбе, Електронски факултет, 2005.
Материјал на сајту: http://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/ 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

М. Радмановић, Д. Јанковић, Р.С. Станковић, Логичко пројектовање-практикум за 
лабораторијске вежбе, Електронски факултет, 2005.
Материјал на сајту: http://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/

J. Astola, R. S. Stanković, Fundamentals of Switching Theory and Logic Design, Springer, 2006.

Т. Сасао, Прекидачка теорија за логичко пројектовање, Наука, Београд, 1999.

Електротехника и рачунарство

Јовановић Д. Мартин

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти теба да знају да представе дефинишу и представе логичке функције, изврше њихову 
класификацију и минимизацију и реализацију класичним методама за синтезу комбинационих 
мрежа као и коришћењем мултиплексера, ПЛА, РОМ-а или ФПГА.  Такође, студенти треба да 
знају да дефинишу неке једноставне коначне аутомате и изврше њихову синтезу.

Рачунске и практичне вежбе које се односе на: представљање функција, минимизацију 
функција, реализацију функција мултиплексерима, декомпозицију функција и анализу и синтезу 
коначних аутомата. 

Изложити основе прекидачке теорије и њене примене у логичком пројектовању, са наглском на 
оптимизацији у смислу различитих критеријума пректичне имплементације логичких 
комбинационих и секвенцијалних мрежа 

Садржај предмета
Основе прекидачке теорије. Алгебарске структуре за логичко пројектовање. Представљање 
дискретних функција, класични приступи, функционални развоји, дијаграми одлучивања. 
Класификација прекидачких функција. Класични приступи реализацији прекидачких функција. 
Мултиплексерска синтеза. Реализација прекидачких функција програмабилним колима, ПЛА, 
реализација применом РОМ-а, ФПГА. Булова диференца и примене у откривању грешака. Лако 
тестабилне реализације. Секвенцијалне мреже, кодирање и оптимизација. Реализација 
секвенцијалних мрежа. 
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање студената за примену нумеричких алгоритама за решавање одговарајућих 
проблема.

Практична настава (реализује се кроз решавање задатака којима је покривен садржај теоријске 
наставе а са циљем да студент претходно изложена теоријска разматрања претвори у 
сопствено функционално знање). 

Овладавање концептима нумеричке математике.

Садржај предмета

Aритметика коначне дужине и нумерички процеси. Нумерички методи за решаванње система 
линеарних једначина. Директни методи. Итеративни методи. Слабоусловљени системи. 
Нелинеарне једначине и системи. Њутнов метод. Метод сечице. Метод половљења интервала. 
Решавање алгебарских једначина. Метод Њутн-Канторовича за системе нелинеарних 
једначина. Апроксимација функција. Интерполација (Лагранжова и Хермитова). Проблем 
најмањих квадрата. Нумеричко диференцирање и интеграција. Симболичка израчунавања и 
алгоритми. Упознавање са програмским пакетима Mathematica  и Matlab.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Консултације

Литература
 Г.В. Миловановић: Нумеричка анализа – I део. Научна књига, Београд 1991.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Г.В.Миловановић, М.А.Ковачевић, М.Спалевић: Зборник решених проблема из нумеричке 
математике. Електронски факултет, Ниш 2003.

Г.В. Миловановић: Нумеричка анализа – II део. Научна књига, Београд 1991.

Електротехника и рачунарство

Ковачевић А. Милан, Ранчић З. Лидија, Маринковић Д. СлађанаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Марјановић М. Звездан, Ранђеловић М. Бранислав, Џунић С. Јована

Рачунарство и информатика
Основне академске
Нумерички алгоритми

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
Исход

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 20
усмени испит 20

40

Милошевић М. Душан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска  знања из основа вероватноће и статистике.

Рад у програмском пакету СПСС.

Овладавање основним знањима из вероватноће и статистике.

Садржај предмета

Елементи вероватноће и статистике. Дискретне и непрекидне случајне величине. Функција, 
закон и  густина расподеле вероватноћа. Вишедимензионалне случајне величине. Условне 
расподеле и независност случајних величина. Нумеричке карактеристике случајних величина.  
Математичко очекивање, моменти, дисперзија, стандардна девијација. Чебишевљева 
неједнакост и правило “три сигме”. Карактеристична функција  и особине. Расподеле случајних 
величина. Граничне теореме. Основни појмови статистике. Популација, случајни узорак, 
Централна теорема статистике. Статистичке расподеле. Оцене параметара и ефикасност 
оцене. Интервали поверења. Тестирање хипотеза. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудитивне вежбе; Рачунарске вежбе; Рад на рачунару; Консултације

Литература
М.С. Петковић , Г.В. Миловановић,  Математика за студенте техничких факултета V део, 
Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, 2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

PDF презентација предмета.

М. Меркле, Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска Мисао, 
Београд 2006.

Електротехника и рачунарство

Петковић С. Миодраг, Милошевић М. ДушанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Милошевић М. Душан

Рачунарство и информатика 
Основне академске
Вероватноћа и статистика у рачунарству

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
усмени испит 20

40
15

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент је оспособљен да примени стечена знања за решавање проблема у рачунарству и 
другим научним дисциплинама

Вежбе у потпуности пате програм предавања.

Овладавање елементима теорије графова и њиховом применом

Садржај предмета

Дефиниције. Степени чворова. Представљање. Дијаметар, ексцентрицитет, радијус, центар. 
Графовски низови. Путеви у графу . Повезаност. Компоненте повезаности. Најкраћи путеви. 
Граф грана. Бипартитни граф. Изоморфизам графова . Спектар графа. Ојлерови графови. 
Флеријев алгоритам. Проблем кинеског поштара. Хамилтонови графови. Проблем трговачког 
путника. Алгоритам најближег суседа. Операције са графовима. Планарни графови . Дуални 
граф. Теорема Ојлера. Стабла. Цикломатски број. Спрежна стабла. Минимална спрежна стабла. 
Примов, Краскалов, Магс-Плоткинов алгоритам. Трансформације спрежних стабала. Кодирање 
стабла. Спољашња и унутрашња стабилност графа. Покривање и упаривање. Логички 
перманент. Фундаментални циклуси и пресеци. Бојење графа. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли,, самосталан рад студената на изради домаћих задатака и 
семинарских радова.

Литература
И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, Дискретна Математика, Универзитет у Нишу, Ниш, 
2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Е. И. Миловановић, Д. Ћ. Долићанин, Т. З. Мирковић, И. Ж. Миловановић, Графови - збирка 
задатака, ДУНП, Нови Пазар, 2011. 

И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, Дискретна Математика - збирка задатака, Универзитет 
у Нишу, Ниш, 2001.

Д. Цветковић, Теорија графова и њена примена, Научна Књига, Београд, 1990.

Електротехника и рачунарство

Миловановић Ж. ИгорНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ранђеловић М. Бранислав

Рачунарство и информатика
Основне академске
Теорија графова

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит (колоквијум)
20 усмени испит 40
40

Станковић В. Владимир, Радмановић М. Милош

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овладавање знањима потребним за пројектовање елемената рачунарских система на 
функционалном и микроархитектурном нивоу и програмирање на системском нивоу.

Практичне вежбе се организују из следећих области: Визуелни приказ рада проточног 
процесора, Mножач целих бројева - хардверско управљање множачем, Делитељ целих бројева - 
микропрограмско управљање делитељем, Визуелни приказ рада кеш меморија, Паралелне 
меморије, Асоцијативна меморија, Симулатор рада DRAM меморијe.

Детаљно упознавање са основним принципима рада рачунара и типичним решењима 
примењеним у њима.

Садржај предмета

Имплементација процесора: путеви података прoцесора и управљачка јединица. Хардверска и 
микропрограмска реализација управљачке јединице. Проточно извршавање инструкција. 
Структурни хазарди. Хазарди података. Хазарди управљања. Избегавање хазарда података 
премошћавањем. Избегавање хазарда података планирањем инструкција. Смањење цене 
гранања. Проширење проточног система за руковање операцијама са више циклуса. 
Суперскаларни процесори. VLIW процесори. Извршавање аритметичких операција. Технике за 
убрзање целобројног сабирања, множења и дељења. Операције са подацима са покретном 
запетом. Проточна организација аритметичке јединице. Елементи меморијског система. 
Хијерархијска организација меморијског система. Кеш меморија процесора. Главна меморија. 
Кеш меморија дискова. Виртуелна меморија.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, Рачунске вежбе, Лабораторијске вежбе, Консултације

Литература
Н. Миленковић, Архитектура и организација рачунара, Електронски факултет, Ниш, 2004.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

D. Patterson and J. Hennessy, COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN: The Hardware/Software 
Interface, 4th Edition, MKP, 2009.
W. Stallings, Organizacija i arhitektura računara, Računarski fakultet, Beograd, CET, 2006.

Електротехника и рачунарство

Станковић В. ВладимирНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станковић В. Владимир

Рачунарство и информатика
Основне академске
Архитектура и организација рачунара

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

Рачунарство и информатика
Основне академске
Структуре података

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Стоименов В. ЛеонидНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Димитријевић М. Александар, Вељковић Ж. Наташа, Давидовић П. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака и пројеката

Литература
M.T.Goodrich, R.Tamassia, D. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, John Wiley,  2004, 
ISBN 0-471-42924-4

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

С. Ђорђевић-Кајан, Л. Стоименов, А. Димитријевић, Практикум за вежбе на рачунару из 
предмета Структуре и базе података, I део: СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА: JAVA, Едиција: Помоћни 
уџбеници, ISBN 86-80135-90-9, 2004, Електронски факултет у Нишу
Презентације за предмет

 С. Ђорђевић-Кајан, Л. Стоименов, А. Димитријевић, Практикум за вежбе на рачунару из 
предмета Структуре и базе података, I део: СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА: C/C++, Едиција: Помоћни 
уџбеници, ISBN 86-85195-02-0, 2005, Електронски факултет у Нишу  

A. Drozdek, Data Structures and Algorithms in Java, Brooks Cole, 2001,ISBN 0-534-37668-1

Електротехника и рачунарство

Димитријевић М. Александар, Вељковић Ж. Наташа, Давидовић П. 

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о концептима, интерном дизајну и имплементацији основних 
структура података у програмским језицима C/C++ / Java

1. Увод: Упознавање са развојним окружењем за развој и припрема за реализацију вежби
2. Низови: имплементација низова у програмском језику, Сортирање и алгоритми сортирања
3. Ланчане листе: Имплементација ланчаних листи, статичка и динамичка, имплементација 
операција  .
4. Ред, Магацин, Дек: Имплементација магацина, реда и дека у програмском језику, статичка и 
динамичка
5. Хеш таблице: Имплементација Хеш таблица у програмском језику
6. Стабла: Имплементација стабла у програмском језику, имплементација специјалних врста 
стабала 
7. Графови: Имплементација графа у програмском језику, статичка и динамичка, операције за 
рад са стаблом, најкраћи пут у графу.

Овладавање знањeм о основним концептима основних структура података, као и знањем 
неопходним за пројектовање, имплементацију и коришћење основних структура података

Садржај предмета
1. Увод: Дефиниција и преглед структура података, структуре података у софверском 
инжењерству, категоризација структура података, псеудокод, сложеност и оцена сложености 
алгоритама.
2. Низови: дифиниција низова, операције са низовима, типови података string  
3. Ланчане листе: дефиниција структуре, типови ланчаних листи - једноструко повезане, 
двоструко повезане, цикличне, основне операције (обилазак, додавање, брисање), напредне 
операције, статичка и динамичка имплементација ланчаних листи.
4. Ред, Магацин, Дек: дефиниција структуре, статичка и динамичка имплементација реда, 
магацина и дека, основне операције (обилазак, додавање, брисање) код статичке и динамичке 
имплементације.
5. Хеш таблице: дефиниција структуре, дефиниција појмова (хеш функција, колизија и 
синоними), решавање колизије (отворено адресирање, уланчавање синонима), имплементација 
хеш таблице, основне операције (тражење, читање/брисање).
6. Стабла: основни појмови, бинарна и општа стабла, операције (обилазак, додавање и брисање 
чворова), уређена бинарна стабла, статичка и динамичка имплементација стабла, Heap (гомила) 
– начин формирања, примена (сортирање), стабла тражења, B, B*, B++ стабла.
7. Графови: дефиниције појмова, статичка (матрице суседства, матрице инциденције) и 
динамичка репрезентација графа (ланчане структуре), операције за стаичку и динамичку 
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поена Завршни испит поена

писмени испит 40
20 усмени испит
40

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
20 усмени испит 40
40

Рачунарство и информатика
Основне академске
Програмски језици

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Станковић М. МиленаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Стојковић Р. Сузана, Јовановић Д. Мартин

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања подржана слајдовима, показне вежбе и самосталне практичне вежве. 

Литература
М. Станковић, Програмски језици, Електронски факултет, Ниш, 2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Материјал на сајту: http://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/

M. Станковић, С. Стојковић, М. Радмановић, И. Петковић, Објектно оријентисани језици C++ и 
Јава са решеним задацима, Електронски факултет, Ниш, 2005.

Електротехника и рачунарство

Јовановић Д. Мартин

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти треба да разумеју кључне концепте који карактеришу савремене програмске језике. Уз 
теоријска знања у овом предмету они треба да стекну и практична знања у коришћењу 
програмског језика Jава. 

Елементи програмског језика JAVA, типови података, оператори, програмске структуре. Класе, 
методи и конструктори.  Апстрактне класе и интерфејси. Изузеци и нити у  Јави. Креирање 
корисничког интерфејса. 

Основни циљ предмета је да се студенти упознају са основним концептима савремених 
програмских језика и сагледају њихов развој како би та знања могли да искористе у аналитичком 
сагледавању и поређењу савремених програмских језика и прихватању нових језика и 
технологија. 

Садржај предмета

Развој програмских језика. Улога програмских преводиоца.  Формални опис језика. Елементи 
језика. Систем типова података.  Структурни типови података. Динамички типови података. 
Основне управљачке структуре. Потпрограми и модули. Апстракција. Објектно оријентисани 
језици, Језици за конкурентно програмирање. Обрада изузетака. Механизми ниског нивоа. 
Интегрисана развојна окружења. Функционални језици. Језици за Веб програмирање.
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Рачунарство и информатика
Основне академске
Базе података

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Стоименов В. ЛеонидНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Станимировић С. Александар, Богдановић Д. Милош

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
R. Emasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley; 6 edition (2010), ISBN-
10: 0136086209, ISBN-13: 978-0136086208

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Презентације за предмет

С. Ђорђевић-Кајан, Л. Стоименов, Практикум за вежбе на рачунару из предмета Структуре и 
базе података, II део: БАЗЕ ПОДАТАКА, Едиција: Помоћни уџбеници, 2004, Електронски 
факултет у Нишу  

Електротехника и рачунарство

Станимировић С. Александар, Богдановић Д. Милош
Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о пројектовању база података и моделима података (ER, EER, 
UML).  Теоријска и пратична знања о релационом моделу података и имплементацији база 
података. Теоријска и практична знања о релацоној алгебри и упитима релационе алгебре. 
Практична знања о језику SQL, као и имплементацији, смештању и претраживању података код 
релационих база података.

1. ER дијаграми (ентитети, везе, атрибути) 
2. Превођење ER модела у релациони модел 
3. SQL DDL наредбе (CREATE TABLE наредба, типови података) 
4. Упити и SQL SELECT наредба (основни облик наредбе, спајање табела, напредни облик
 наредбе)
5. SQL наредбе за ажурирање података (INSERT, UPDATE, DELETE) 
6. SQL наредбе за рад са погледима и индексима 
7. ADO.NET (архитектура библиотеке, Connection, Command, DataReader, DataAdapter, DataSet, 
параметризовани упити, трансакције)
Домаћи задатак: пројектовање базе података на основу задатих захтева коришћењем (E)ER 
модела
Пројекат: реализација апликације над базом података коришћењем ADO.NET библиотеке

Овладавање основним знањима неопходним за пројектовање, имплементацију и коришћење 
база података

Садржај предмета
1. Увод у базе података: основни појмови (податак, информација, база података, систем за 
управљање базама података, систем база података, апликације над базом података), 
конвенционална обрада и обрада заснована на базама података, категоризација корисника база 
података, предности и недостаци, историјат развоја.
2. Модели података: нивои апстракције код DBMSa, појам модела података и његове 
компоненте, концпетуално пројектовање базе података, (E)ER модел података, коцепти (E)ER 
модела и графичка нотација ((E)ER дијаграм), пројектовање базе података коришћењем (E)ER 
модела података.  
3. Релациони модел: концепти релационог модела, структурна и интегритетна компонента, 
шема релације, појава релације, кључ релације, спецификација ограничења, SQL DDL наредбе.
4. Релациона алгебра: релациона алгебра, операције релационе алгебре – селекција, 
пројекција, спој и врсте спојева, унија, пресек, разлика, Декартов производ, упити релационе 
алгебре, примери упита.
5. Функционалне зависности: дефиниција функционални зависности, правила извођења 
функционални зависности, затварач скупа функционалних зависности, затварач скупа атрибута, 
одређивање једног кључа шеме релације, налажење свих кључева. 
6. Анализа шеме релације: процес нализе и квалитет пројектоване шеме базе података, 
аномалије код лоше пројектованих база података, декомпозиција релација код нормализације и 
својства.
7. Нормализација: сврха нормализације и нормалне форме, дефиниције и тест нормалних 
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Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит
15 усмени испит 40
40

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака и пројеката

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 10
20 усмени испит 20
40

0

Рачунарство и информатика
Основне академске
Увод у аутоматику

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Ђорђевић С. ГоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Тодоровић З. Дарко

Спецификација предмета за књигу предмета

Мултимедијална предавања; Аудитивне вежбе; Лабораторијске вежбе

Литература
Ч. Милосављевић, Основи аутоматике:- 1. део - Линеарни временски континуални САУ, Изд. ЕФ 
–Ниш, 2002

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ч. Милосављевић, Основи аутоматике - Методичка збирка задатака, ЕФ Ниш, 1995.

Ч. Милосављевић, Основи аутоматике - Приручник за лабораторијске вежбе, ЕФ Ниш, 1995.

Милић Стојић, Континуални системи аутоматског управљања, ЕФ Ниш, 2005.
Ч. Милосављевић, Основи аутоматике:- 3. део - Компоненте САУ, Изд. ЕФ -Ниш, 2002

Електротехника и рачунарство

Тодоровић З. Дарко

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Системски прилаз моделирању компоненти САУ. Операције са структурним блок дијаграмима. 
Формирање функција преноса. Анализа система у временском, фреквентном и комплексном 
домену. Пројектовање и подешавање контролера. Практичне примене аутоматског управљања 
у индустрији. Упознавање са MATLAB софтверским алатима.

Основне релације и примена Лапласове трансформације. Примена графа тока сигнала и 
Масоновог правила у решавању структурних блок дијаграма. Електромеханичке аналогије и 
одређивање функција преноса електричних кола. Синтакса методе простора стања система. 
Одређивање матричних модела линеарних електричних мрежа. Трансформација мат. модела из 
простора стања у комплексни домен. Директно програмирање. Редно програмирање. 
Паралелно програмирање. Одзиви елемената и система (импулсни, одскочни, нагибни и 
фреквентни одзив). Анализа стабилности система применом Хурвицовог и Раусовог 
критеријума. Примена Никвистовог критеријума. Метода геометријског места корена (ГМК). 

Упознавање са основном идејом аутоматског управљања, са компонентама система 
аутоматског управљања, моделирањем система, анализом и синтезом система.

Садржај предмета

Преглед развоја система аутоматског управљања (САУ). Подела САУ. Моделирање компоненти 
линеарних и дигиталних САУ. Структура САУ. Структурни блок дијаграми система управљања. 
Анализа линеарних система у временском, фреквентном и комплексном домену. Стабилност 
система. Методе за анализу стабилности у фреквентном и комплексном домену. Оцена 
квалитета понашања система и критеријуми за синтезу. Синтеза континуалних САУ. Анализа 
дигиталних САУ. Функција дискретног преноса. Стабилност дискретних САУ. Синтеза 
дискретних САУ. Рачунарска симулација САУ. Индустријски контролери. Пројектовање и 
подешавање индустријских PID контролера. Примери архитектуре и примена савремених САУ.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
20
20

Рачунарство и информатика
Основне академске
Телекомуникације

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Драча Љ. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Еферица М. Предраг

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе и консултације.

Литература
Илија Стојановић: „Основи телекомуникација“, Грађевинска књига, Београд, 1977.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

2. S. Haykin, M. Moher: „Introduction to Digital and Analog Communications“, John Wiley, 2007.

Електротехника и рачунарство

Еферица М. Предраг

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања; Овладавање употребом одговарајућих програмских симулација.

Решавање одабраних проблема на рачунским вежбама. Практичан рад у лабораторији.

Овладавање основним знањима неопходним за разумевање принципа телекомуникација.

Садржај предмета
Пренос информација. Дигитализација сигнала. Основи модулационих техника. Пренос сигнала 
са проширеним спектром. Мултиплексни пренос сигнала. Основи компресије сигнала. Запис 
информација. Основи технике кодовања. Бежични комуникациони системи. Сателитске 
комуникације. Системи за глобално позиционирање (GPS).

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

18



6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
усмени испит 40

30
30

Рачунарство и информатика
Основне академске
Основи анализе сигнала и система

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Станковић С. РадомирНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Радмановић М. Милош

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања и показне вежбе уз коришћење слајдова, самосталне практичне вежбе уз 
коришћење рачунара.  

Литература
Edvard Lee, Pravin Varaiya, Structure and Interpretation of Signals and Systems, Addison Wesley, 
2002. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Материјал на сајту: http://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/
Wiki Books, Signals and Sytems, http://en.wikibooks.org/wiki/Signals_and_Systems

Електротехника и рачунарство

Радмановић М. Милош

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти треба да разликују различите типове сигнала као носиоце  информација и разумеју 
појам дигиталних ситема и њихову примену. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вeжбе и практичан рад коришћењем алата MATLAB који се односе на: представљање 
различитих типова сигнала и њихове трансформације. Фуриеова трансформација неких 
елементарних сигнала. 

Предмет се бави основним елементима анализе сигнала са освртом на примене у области 
филтрирања, обради звука и слике, у комуникацијама и аутоматском управљању.

Садржај предмета

Сигнали као функције, носиоци информација. Представљање сигнала, дискретизација и 
квантовање. Систем као аутомат. Фреквентна декомпозиција сигнала. Теорија одабирања  
сигнала, Конволуција, Фуријеови редови и трансформације. Лапласова и  Z трансформација.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
20 усмени испит 40
30
10

Вучковић В. Владан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за стратешко размишљање и анализу, као и примену метода теорије 
игара у решавању реалних проблема из праксе.

Вежбе; Израда семинарских радова. Моделирање и програмирање стратешких интеракција. 
Пословне игре. Карактеристичне игре: "дилема затвореника", игра координације, "битка полова", 
игра "кукавице", игра "соко и голуб". Аналогија карактеристичних игара са реалним ситуацијама 
кроз примере. Интерпретација стратешког еквилибријума. Софтвер за решавање и симулацију 
статичких и динамичких игара. Софтвер и примери логичких игара.

Овладавање основним принципима и моделима теорије игара као и техникама њихове примене 
у моделирању и анализи различитих стратешких и тактичких интеракција у сложеном окружењу.

Садржај предмета
Увод и општи принципи: Предмет и циљ изучавања теорије игара. Кратки преглед историје 
теорије игара. Основни појмови и дефиниције теорије игара. Терминологија. Класификација 
игара. Стратешко размишљање. Значај и дефиниције правила игре. Рационалност и заједничко 
знање. Појам еквилибријума. Игре са симултаним потезима (статичке игре).  Игре са 
секвенцијалним потезима (динамичке игре). Концепт доминације (форсирања). Мешовите 
стратегије и непредвидивост. Нешов еквилибријум. Мешовите игре. Опште класе игара и 
стратегија: Кооперативне и некооперативне игре. Карактеристичне игре. Стратешка употреба 
информација. Стратешки и тактички потези. Примене теорије игара: у информатици, у 
економији, политичким и војним наукама. Примена у компјутерским логичким играма. Остале 
примене.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака и пројеката, консултације

Литература
Dixit A., and Skeath S., Games of Strategy, 2nd edition, Norton, New York, 2004.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

www.gametheory.net

Владан Вучковић,  “Прилог теорији и пракси напредних шаховских алгоритама”, докторска 
дисертација, Електронски факултет у Нишу, октобар 2006.  

Електротехника и рачунарство

Вучковић В. ВладанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Вучковић В. Владан

Рачунарство и информатика
Основне академске
Увод у теорију игара

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
Исход

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 30
усмени испит 30

10
10

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања o енглеском језку за потребе елекротехнике.

Обрада глаголских времена, пасива, условних реченица, вежбе из области стручног 
вокабулара, одговарајућих области синтаксе и морфологије. 

Усвајање основних знања о енглеском језику за потребе електротехнике. 

Садржај предмета

Обрада језичких јединица везаних за основне области електротехнике. Упознавање са стручном 
терминологијом, специфичним и карактеристичним синтаксичким структурама и основним 
морфолошким процесима који су најзаступљенији у стручном енглеском језику електротехнике.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације.

Литература
1. Slađana Živković, Nadežda Stojković, English for Students of Information and 
 Communication Technologies, Elektronski fakultet, 2012. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Стојковић М. НaдеждаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Заједнички
Основне академске
Енглески језик 1

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 40
усмени испит

50

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о концептима, интерном дизајну и имплементацији савремених 
оперативних система.

Основе Unix/Linux оперативног система.Напредни концепти и администрација Linux-а. Развој 
програма у Unix/Linux окружењу. Имплементација управљања процесима и нитима и алгоритама 
планирања. Методе, алгоритми и имплементација синхронизације и комуникације процеса . 
Имплементација алгоритама за управљање меморијом и стратегија замене страница. Методе и 
алгоритми за управљање подацима и имплементација датотечног система. Методе и 
имплементација управљања У/И уређајима.

Овладавање знањем о основним концептима и принципима савремених оперативних система, 
као и њиховој структури, функцијама и компонентама.

Садржај предмета

Увод и преглед оперативних система. Управљање процесима. Нити и управљање нитима. 
Конкурентност: узајамно искључивање и синхронизација.Узајамно блокирање и гладовање 
процеса/нити. Управљање главном меморијом. Виртуелна меморија. Планирање процеса и 
нити. Управљање У/И и распоређивање приступа диску.Управљање датотекама. Кориснички 
интерфејси оперативних система. Разматрање структуре и имплементације актуелних 
оперативних система.: UNIX/Linux, MS Windows, итд.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака и пројеката

Литература
Оперативни системи: Принципи унутрашње организације и дизајна, William Stallings, превод 
петог издања (Operating Systems: Internals and Design Principles, 5th edition), CET Computer 
Equipment and Trade, Београд, 2007.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

С. Ђорђевић-Кајан, Д. Стојановић, А. Станимировић, Б. Предић, Практикум за вежбе из 
Системског софтвера, Електронски факултет Ниш, 2004

Електротехника и рачунарство

Станимировић С. Александар, Предић Б. Братислав

Рачунарство и информатика

Стојановић Х. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станимировић С. Александар, Предић Б. Братислав

Основне академске
Оперативни системи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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Електротехника и рачунарство

5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов
Циљ

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
20 усмени испит 20
35

Димитријевић М. Александар, Ћирић М. Владимир

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевање функција, технологија и архитектура савремених рачунарских мрежа. Стицање 
вештина потребних за успостављање и коришћење једноставнијих локалних рачунарских мрежа 
и одабраних сервиса Интернета.

Вежбе у потпуности пате програм предавања. Предвиђен је и циклус од 6 лабораторијских 
вежби. Вежбе се изводе у специјализованој рачунарској лабораторији на симулационим 
пакетима за рачунарске мреже и потребним комуникационим уређајима

Усвајање знања о архитектури и протоколима савремених рачунарских мрежа

Садржај предмета
Увод. Историјат. Употреба РМ. Таксономија РМ. Референтни модели. ISO/OSI референтни 
модел. Протоколи и сервиси. TCP/IP референтни модел. Поређење референтних модела. 
Мрежни хардвер и софтвер. Ниво везе за податке. Контрола грешака и контрола тока. 
Технике за детекцију грешака. Протоколи са клизајућим прозором. Примери протокола: 
HDLC, PPP. Локалне мреже. Протоколи за емисионе канале. CSMA/CD. IEEE стандард 802 за 
LAN.  Повезивање мреже: рипитери, хабови, мостови, свичеви. Мрежни ниво. Виртуелни 
канал. Датаграм. Алгоритми за рутирање. Одређивање најкраћег пута. Дијкстрин 
алгоритам. Бујица. “Distance vector” алгоритам рутирања. “Link state” алгоритам рутирања. 
Хијерархијско рутирање. Контрола загушења. Мрежни ниво у Интернету. IP протокол. IP 
адресе. Подмреже. NAT. Управљачки протоколи: ICMP, ARP, DHCP. RIP. Транспортни ниво. 
Транспортне услуге. Квалитет услуга (QoS). Адресирање. Портови. Успостављање везе. 
Мултиплексирање и демултиплексирање. Интернет транспортни протоколи: TCP и UDP. 
Сокети и рад са сокетима.  Апликативни ниво. Мрежне апликације и одговарајући протоколи 
DNS, e-mail,  FTP, WWW, HTTP. Безбедност мреже и криптографија. Алгоритми са тајним 
кључем. DES. Алгоритми са јавним кључем. Протоколи за аутентификацију. Дигитални 
потпис.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака. 

Литература
 А. С. Таненбаум, Рачунарске мреже, Микро књига, Београд, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Материјал доступан на веб страници предмета

J. F. Kurose, K. W. Ross, Computer networking: A top-dpwn approach featuring the Internet, 6th 
edition, 2012.

Рачунарство и информатика

Миловановић И. ЕминаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Димитријевић М. Александар, Ћирић М. Владимир

Основне академске
Рачунарске мреже

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена
20 писмени испит 30

усмени испит 30
20

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање основних принципа ОО пројектовања софтвера.Познавање основних методологија и 
техника за ОО пројектовање софтвера.Познавање пројектних образаца за ОО развој 
софтвера.Познавање UML обједињеног језика за моделирање.Оспособљеност за самостално 
пројектовање објектно оријентисаних апликација и њихова реализација коришћењем 
програмског језика Visual C#.

Рачунске вежбе. Практичан рад на пројектовању и програмирању ОО Windows апликација 
коришћењем UML-a и програмског језика Visual C#, Консултације.

Увођење студената у област објектно оријентисаног (ОО) пројектовања софтвера и упознавање 
са основним методологијама, техникама и принципима за објектно оријентисано пројектовање.

Садржај предмета

Преглед метода и техника за ОО пројектовање. Објектно оријентисано пројектовање 
коришћењем UML обједињеног језика за моделирање. Идентификација елемената пројекта. 
Идентификација пројектних механизама. Опис run-time архитектуре. Пројектовање Use-Case 
дијаграма. Пројектовање подсистема. Пројектовање класа: структура класа, моделирање стања, 
релације измедју класа. Пројектни обрасци. Имплементациони модел. Пројектовање 
компонената. Дистрибуирање апликације кроз Web сервисе. Предност компонената са 
једноставнијим класама. Декомпозиција система по процесорима, задацима и нитима. 
Пресликавање пројекта на конкурентни систем. Пример ОО пројекта реалног система.

Спецификација предмета за књигу предмета

Практичан рад на пројектовању и програмирању ОО Windows апликација коришћењем UML-a и 
програмског језика Visual C#, Консултације.

Литература
Ранчић Дејан, Јанковић Драган, Power point презентације за предмет, 2013.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Драган Милићев, Објектно оријентисано моделовање на језику UML – скрипта са практикумом. 
Микро књига, 2001.

Larman, C., Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and 
the Unified Process (2nd Edition) , Prentice Hall Publishing Company, 2001.

Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides, Готова решења – елементи објектно 
оријентисанг софтвера, CET, 2002 (овлашћени превод).

Михајловић Т. Владан, Рајковић Ј. Петар

Јанковић С. Драган, Ранчић Д. ДејанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

лаб. вежбе
практична настава
колоквијуми
семинари

Михајловић Т. Владан, Рајковић Ј. Петар

Објектно оријентисано пројектовање

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Електротехника и рачунарство
Рачунарство и информатика
Основне академске

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
20 усмени испит 40
40

Петковић М. Иван

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

По завршетку овог предмета студенти треба да буду у сатању да реализују вишеслојну Web 
апликацију која интегрише податке из базе података, реализује одређену функционалност на 
средњем (серверском) слоју и генерише приказ података веђем броју различитих корисника. 

Елементи HTML-а, CSS . JavaScript, синтакса и елементи језика, Објектни концепт. ДОМ 
(Document Object Model). Програмирање сервера, PHP програмирање сервера, прихватање и 
реформатирање података за приказ, приступ бази података, сесије података, шаблони 
података.  Развој вишеслојне Web апликације.

Циљ предмета да се студенти упознају са развојем Интернета и Web-а као и  да стекну 
теоријска и практична знања из области Web програмирања,  потребна за развој вишеслојних 
Web апликација.

Садржај предмета

Web као мултимедијални сервис Интернета, HTTP протокол и HTML. Елементи HTML језика. 
CSS-Дефинисање и употреба стилова. Програмирање клијента (Елементи JavaScript језика). 
Интерактивне Web апликације. Програмирање сервера. (CGI, ASP, PHP). Вишеслојне Web 
апликације. Основне Јава технологије за Web  програмирање. Елементи XML-а  и његова 
примена.  Пресликаванје XML-а у HTML Web сервиси. AJAX технологија  и Web 2.0.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања подржана слајдовима, показне вежбе и самосталне практичне вежве. 

Литература
Jon Duckett, Beginning Web Programming with HTML, XHTML, and CSS, John Wiley & Sons, Aug 6, 
2004

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Материјал на сајту: http://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/
Интерактиван материјал на сајту: http://w3schools.com/

Rasmus Lerdorf,  Kevin Tatroe, Bob Kaehms, Ric McGredy, Programming PHP, O Reilly, 2002

Електротехника и рачунарство

Петковић М. Иван, Станковић М. МиленаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Петковић М. Иван

Рачунарство и информатика
Основне академске
Web програмирање

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
40

Димитријевић М. Александар

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање основних принципа интеракције човека са рачунаром. Познавање основних техника 
и уређаја за интеракцију човека са рачунаром. Оспособљеност за самостално пројектовање, 
имплементацију и евалуацију квалитетних корисничких интерфејса.

Дизајнирање корисничких интерфејса коришћењем интерфејсних образаца. Разумевање 
корисникових потреба. Организовање садржаја. Навигација кроз садржај. Организовање 
интерфејсних елемената. Акције и команде. Приказ сложених података. Форме и контроле. 
Едитори. Визуелни стилови и естетика. Декларативне технике за развој напредних корисничких 
интефејса.

Увођење студената у предметну област и упознавање са основним техникама и уређајима за 
интеракцију човека са рачунаром.

Садржај предмета

Основни појмови и историјски преглед области. Циљеви интеракције човек-рачунар и однос са 
апликацијама интерактивног рачунарског система. Психолошки аспекти. Ментални модели и 
пројектовање интерфејса. Уређаји за интеракцију човек-рачунар. Парадигме интеракције. 
Анализа, пројектовање и евалуација интерфејса човек-рачунар. Животни циклус софтвера и 
интеракција човек-рачунар. Стандарди и водичи за реализацију корисничког интерфејса. Алати 
за развој корисничког интерфејса. Нове парадигме за интеракцију: свеприсутно рачунарство, 
виртуелна реалност, проширена реалност, мултимодални интерфејси, хипертекст.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака.

Литература
B. Shneiderman, C. Plaisant, Дизајнирање корисничких интерфејса, CET, 2006 (овлашћени 
превод).

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ранчић Дејан, Милосављевић Александар, Power point презентације за предмет, 2013.
J. Tidwell, Designing Interfaces, O'Reilly, 2005.

A. Dix, J. Finlay, G. Abowd, R Beale, Human-Computer Interaction, 3rd ed., Pearson Education, 2004.

Електротехника и рачунарство

Ранчић Д. Дејан, Милосављевић Љ. АлександарНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Димитријевић М. Александар

Рачунарство и информатика
Основне академске
Интеракција човек-рачунар

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

Богдановић Д. Милош
Број ЕСПБ

Теоријска знања о системима база података, њиховим компонентама и начинима коришћења; 
практична знања о напредним техникама коришћења система база података и изради 
апликација над базама података. Студент ће бити оспособљен да користи принципе објектно-
оријентисане технологије код релационих база података, како код објектно-релационих система, 
тако и код објектно оријентисаних апликација које раде са релационим базама података.

1. Напредне технике коришћења SQL-а – практични примери и задаци
2. Оптимизација упита – практични примери, проблеми, коришћење алата ДБМСа. 
3. Напредни концепти пројектовања база података, проширени модел ентитета и веза (EER 
модел) - практични примери и задаци
4. Превођење EER модела у релациони модел - практични примери и задаци 
5. Пресликавање објектно-оријентисаног модела на релациони. Објектно-релациони мапери. 
5. Пример технологије објектно-релационох мапера и његово коришћење: Hibernate/NHibernate 
6. NoSQL базе података (појам, основни концепти, подела, примери)

Овладавање знањем о основним концептима и принципима система база података и његових 
компоненти (апликација, ДБМС и база података). Овладавање знањем о напредним техникама 
коришћења SQLа, коришћењу ДБМСа (тригери, сигурност, оптимизација упита). Овладавање 
знањем о основним концептима и принципима функционисања објектно-релационих база 
података и објектно-релационих мапера.

Садржај предмета
1. Увод у системе база података: Кратак преглед релационог модела података и релационих 
упитних језика. Основни концепти система база података. Архитектуре система базе података. 
Модерни изазови за Системе база података.
2. Напредне технике коришћења SQLа: различити типови спојева код SQLа, сет и баг семантика 
(поређење са релационом алгебром), рад са датумима у SQLу, угњеждени упити - корелисани и 
некорелисани, клаузула CASE, IN и EXIST упити, квантификовани упити (ALL и ANY), груписање 
података и напредне технике груписања.
4. Систем за управљање базама података: преглед архитектуре, основних модула и функција, 
примери ових система.
5. Запамћене процедуре, Тригери: појам, намена и коришћење тригера, синтакса наредбе за 
креирање тригера, типови тригера и грануларност, тригери на нивоу врсте и на нивоу израза, 
редослед извршавања тригера.  
6. Обрада и оптимизација упита: појам оптимизације упита, статичка и динамичка оптимизација, 
системски каталог, статистика базе података и оптимизација, индексне структуре и 
вишедимензионални индекси. 
7. Сигурност система база података: појам сигурности система база података, сигурност код 
система за управљање базама података (ДБМС), привилегије корисника – додела и одузимање 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака и пројеката

Литература
R. Emasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley; 6 edition (2010), ISBN-
10: 0136086209, ISBN-13: 978-0136086208

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Презентације за предмет

С. Ђорђевић-Кајан, Л. Стоименов, Практикум за вежбе на рачунару из предмета Структуре и 
базе података, II део: БАЗЕ ПОДАТАКА, Едиција: Помоћни уџбеници, 2004, Електронски 
факултет у Нишу  

Електротехника и рачунарство

Стоименов В. ЛеонидНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Станимировић С. Александар, Богдановић Д. Милош

Рачунарство и информатика
Основне академске
Системи база података

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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поена Завршни испит поена

30 писмени испит
30 усмени испит 40

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит
25 усмени испит 30

40

Рачунарство и информатика
Основне академске
Развој Web апликација

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Петковић М. ИванНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Петковић М. Иван

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања и показне вежбе уз коришћење рачунара.  Самосталне практичне вежбе.

Литература
E.Evans: Domain-Driven Design, Addison-Wesley Professional, 2004

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

R. Daigneau: Service Design Patterns: Fundamental Design Solutions for SOAP/WSDL and RESTful 
Web Services, Pearson Education Inc, 2012
T. Felke-Morris: Web Development and Design Foundations with HTML5 (6th Edition), Addison-
Wesley, 2012

J. Galloway, P. Haack, B. Wilson, K. Scott Allen: Professional ASP.NET MVC 4, John Wiley and 
Sons, 2012, ISBN: 978-1-118-34846-8

B. Porebski, K. Przystalski, L. Nowak: Building PHP Applications with Symfony, CakePHP, and Zend 
Framework, John Wiley and Sons, 2011

Електротехника и рачунарство

Петковић М. Иван

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти треба да стекну довољна теоријска и практична знања да могу да пројектују и 
реализују комплексне Веб апликације са квалитетним корисничким интерфејсом.

Увод у HTML 5. Разлике у односу на HTML 4. CSS3 и прилагођавање клијенту. Имплементација 
прилагодљивог Веб корисничког интерфејса.  Основе JQuery-a.  Селектори, обрада догађаја и 
манипулација DOM елементима. Оптимизација JavaScript-a и саобраћаја ка серверу. JSON. Data-
dash атрибути. MVC на примеру PHP Symfony2 окружења. Упознавање са окружењем. 
Компоненте окружења. Обрада података са клијента. Инверзија контроле. Серијализација 
података. Шаблони. ОРМ алат - Doctrine. Имплементација REST Веб сервиса.  

Упознавање са свим аспектима пројектовања и развоја Веб апликација које интегришу податке 
из различитих извора (релационих база, XML докумената, Веб сервиса) и омогућавају приступ 
великом броју корисника преко различитих клијената укључујући и мобилне клијенте. 

Садржај предмета

Основе HTML 5. Семантичко означавање елемената. Напредни концепти CSS-а. Основни 
концепти прилагодљивог (Responsive) Веб дизајна. Богати Веб кориснички интерфејси и AJAX.  
Архитектура напредних Веб апликација. Доменски вођено пројектовање. Пројектни обрасци у 
пословним Веб апликацијама. MVC парадигма при развоју Веб апликација. Инверзија контроле. 
Серијализација и пренос података, XML и JSON. Oбјектно-релационо мапирање. HTTP 
протокол. REST Веб сервиси. Скалабилност и постизање високих перформанси Веб апликација. 

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

Рајковић J. Петар

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање основних парадигми у креирању алгоритама за решавање различитих проблема.  
Познавање класа алгоритама, њихове сложености, начина имплементације и области примене. 
Потпуно познавање мера за оцену сложености алгоритама и начина за њихово одређивање. 
Изграђен критички однос према ваљаности алгоритама.

Аудиторне вежбе – оцена сложености познатијих алгоритама. Оцена сложености задатог 
алгоритма. Креирање алгоритама за решавање конкретних проблема са задатом сложеношћу.

Упознавање са основним алгоритамским парадигмама.  Упознавање са класама алгоритама, 
областима примене и начинима ефикасне имплементације. Упознавање са појмом сложености 
алгоритама, мерама за оцену сложености алгоритама, начинима за одређивање мера 
сложености алгоритама.

Садржај предмета
Улога и значај алгоритама. Појам ефикасности и сложености алгоритма. Парадигме за 
генерисање алгоритама (метод грубе силе, итеративни алгоритми, рекурзивни алгоритми, 
елиминисање рекурзије, разлагање (divide-conquer), backtracking, динамичко програмирање, 
линеарно програмирање). Класификација алгоритама (алгоритми за сортирање, алгоритми 
тражења, алгоритми за обраду стрингова, алгоритми са графовима, геометријски алгоритми, 
криптографски алгоритми, алгоритми за компресију датотека, аритметички алгоритми, итд). 
Технике за израчунавање сложености. Критеријуми и мере за оцену сложености алгоритама. 
Основе анализе алгоритама: најгори, средњи и најбољи случај; емпиријско мерење 
перформанси алгоритама. Преглед техника доказивања. Коришћење вероватноће у оцени 
сложености алгоритама.  Структуре података и сложеност операција за рад са структурама 
података. Избор структуре података за имплементацију алгоритама. Алгоритми за рад са 
стринговима: ЛЦС, Кнут-Морис-Пратов алгоритам, Бозер-Моореов алгоритам, Рабин-Карпов 
алгоритам, примена коначних аутомата. Апроксимативно поклапање. Суфиксна стабла и 
суфиксни низови. Динамичко програмирање. Гриди алгоритми. ФФТ и ФФТ слични алгоритми. 
НП проблеми. САТ.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.

Литература
T.Cormen, C. Leiserson, R. Rives, Introduction to algorithms, MIT Press, Cambridge, 2001.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Миодраг Живковић, Алгоритми, Математички факултет, Београд, 2000.
Електронски материјал у облику ППТ фајлова

Jon Kleinberg, Eva Tardos, Algorithm Design, Pearson International Edition, USA, 2006.
R.Sedgevick, Algorithms in C, Addison Wesley, 1998.

Електротехника и рачунарство

Јанковић С. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Рајковић J. Петар

Рачунарство и информатика
Основне академске
Пројектовање и анализа алгоритама

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
Исход

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 30
усмени испит 30

10
10

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Напредна теоријска и практична знања o енглеском језку за потребе елекротехнике.

Увежбавање основних принципа и врста усмених и писаних комуникација за потребе 
електротехнике. Продубљивање знања из граматике, синтаксе, морфологије. Усавршавање 
вештина комуникације. 

Усвајање напредних знања о енглеском језику за потребе електротехнике. 

Садржај предмета
Обрада напредних језичких јединица везаних за основне области електротехнике. 
Продубљивање знања о стручној терминологији, специфичним и карактеристичним 
синтаксичким структурама и морфолошким процесима који су најзаступљенији у стручном 
енглеском језику електротехнике. Упознавање са основним принципима и врстама усмених и 
писаних комуникација за потребе електротехнике. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
Slađana Živković, Nadežda Stojković, English for Students of Information and 
 Communication Technologies, Elektronski fakultet, 2012. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Стојковић М. НaдеждаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Заједнички
Основне академске
Енглески језик 2

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

31



5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
50 усмени испит 40

Рачунарство и информатика
Основне академске
Информациони системи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Тошић Б. МилорадНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Нејковић М. Валентина, Богдановић Д. Милош

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације; 
Самостално истраживање студената; Усмена излагања студената на изабрану/задату тему; 
Активно учешће студената у настави коришћењем интерактивног Веб сајта предмета

Литература
Уџбеник на српском

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

 Уџбеници на енглеском
 Материјали доступни на Интернету

Веб сајт са материјалима за вежбе и предавања
Помоћни уџбеник на српском

Електротехника и рачунарство

Нејковић М. Валентина, Богдановић Д. Милош

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Изграђен и усвојен системски приступ примени информационих технологија у циљу повећања 
ефективности сложених система, као што су пословни системи. Практичне вештине потребне за 
пројектовање, имплементацију и увођење информационих система у савременим пословним 
системима. 

Стицање инжињерских вештина и теоријских знања као и усвајање системског приступа 
унапређењу пословних и других система имплементацијом информационих технологија. 

Садржај предмета

Увод (Кратак преглед примене информационих система, Информатика, Информационе 
технологије, Рачунарство). Основни концепти информационих система (Информационе и 
комуникационе технологије као технолошка основа информационих система. Организациони 
аспекти информационих система. Технолошки аспекти информационих система.) Методи 
анализе и пројектовања информационих система (Анализа иводљивости и предлог системског 
решења. Моделирање и анализа система. Пројектовање система. Реализација система.) 
Области примене информационих система за случај решења са доступним изворним кодом 
(Open Source). (DMS – Информациони системи за управљање и рад са документима, CMS – 
Информациони системи за менаџмент садржаја, JMS – Java Messaging Service као пример 
комуникационе инфраструктуре информационих система, Информациони системи на нивоу 
стратегије, DSS – Информациони системи за подршку одлучивању, Информациони системи за 
подршку рада са великим бројем корисника – Customer Management Systems, Информациони 
системи за управљање знањем, Колаборативни информациони системи.)
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов
Циљ
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
усмени испит 40

40
10

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

S. Pfleeger, J. Atlee, Softversko inženjerstvo: teorija i praksa, превод са енглеског, Рачунарски 
факултет Београд и ЦET Београд, 2006.

Рачунарство и информатика
Основне академске
Софтверско инжењерство
Ранчић Д. Дејан, Милосављевић Љ. АлександарНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Милосављевић Љ. Александар, Михајловић Т. Владан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, самосталан рад студената на изради пројеката.

Литература

I. Sommerville, Software Engineering, 9th ed., Addison-Wesley, 2011.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Еric J. Braude, Software Engineering - An Object-oriented Perspective,  Johns Wiley & Sons, 2001

Ранчић Дејан, Милосављевић Александар, Power point презентације за предмет, 2013.

R. Pressman, Software Enginnering A Practitioner's Approach, 7th ed., McGraw-Hill, 2010.

Електротехника и рачунарство

Милосављевић Љ. Александар, Михајловић Т. Владан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о развоју и еволуцији софтверских система и рад у тиму за 
реализацију софтверских пројеката.

Управљање пројектима. План реализација пројекта. Документовање пројекта. Визија система. 
Анализа захтева и моделовање домена. Спецификација захтева. Архитектурни пројекат. План 
тестирања. Спецификација тест случајева. Тест извештај. Израда корисничке документације.

Овладавање основним знањем неопходним за развој и еволуцију софтверских система.

Садржај предмета
Појам и потреба за софтверским инжењерством. Модели развоја софтвера. Софтверски 
процеси. Агилни развој софтвера. Основне активности у управљању софтверским пројектима. 
Методе инжењеринга захтева. Архитектуре софтвера. Пројектовање софтвера. Принципи 
реализације софтвера. Валидација и верификација. Систематско тестирање софтвера. 
Софтверске метрике. Одржавање и еволуција софтвера. 
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 40
30 усмени испит 30

Симић С. Владимир, Ћирић М. Владимир

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Очекује се да ће студенти после овог предмета бити способни да пројектују микрорачунарске 
системе базиране на микропроцесорима и микроконтролерима.

Примери повезивања периферија у микропроцесорски систем. Примери конкретних пројеката 
заснованих на описаном микропроцесору. Лабораторијске вежбе на макетама са 
микроконтролером ПИЦ16Ф870

Упознавање студената са текућим проблемима пројектовања и програмирања 
микрорачунарских система. Приказ на практичним примерима базираним на микропроцесору 
8086 и микроконтролерима фамилије PIC 16F8XX.

Садржај предмета
Архитектуре микрорачунарских система. Магистрале микрорачунарских система. Архитектура 
микропроцесора. Програмски модели 16-битних и 32-битних микропроцесора. РИСЦ процесори. 
Начини организације улаза/излаза. Програмирани улаз/излаз. Систем прекида. Директан 
приступ меморији (ДМА). Паралелни У/И. Серијски У/И. Стандардни серијски интерфејси (РС 
232ц, РС 485). Микрорачунар на чипу. Микроконтролери. Ембедед процесирање, карактеристике 
ембедед рачунара.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања. Аудиторне вежбе. Пројекти. Лабораторијске вежбе.

Литература
1. John b. Peatmann, Microcomputer-based design, McGraw-Hill, 1977

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

2. http://l3.elfak.ni.ac.yu/mikroracunari/miks.pdf , белешке са предавања (Т. Токић, М, Стојчев)

Електротехника и рачунарство

Токић И. ТеуфикНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станковић В. Владимир, Симић С. Владимир

Рачунарство и информатика
Основне академске
Микрорачунарски системи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов
Циљ

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
20 усмени испит 20
35

Стојановић М. Наталија

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након одслушаног курса  студент стиче теоријска и практична знања из области дистрибуираних 
система. Студент је оспособљен за креирање дистрибуираних апликација.

Вежбе у потпуности пате програм предавања. Предвиђен је и циклус од 6 лабораторијских 
вежби. 

Упознавање са харверским и софтверским концептима дистрибуираних система

Садржај предмета

Uvod. Циљеви. Хардверски концепти. Софтверски концепти. Клијент-сервер модел. Примери 
дистрибуираних система. Комуникације у ДС.   Модели Middleware. Позиви удаљених процедура. 
DCE.Позиви удаљених објеката. RMI. Комуникација базирана на порукама.  MPI. Начини 
именовања. Синхронизација. Синхронизација часовника. Логички и физички часовник. 
Лампортове маркице. Векторски часовници. Синхронизација међусобно условљених догађаја. 
Алгоритми избора координатора. Узајамно искључивање. Дистрибуиране трансакције. 
Конзистентност и репликација. Модели конзистенције. Протоколи. Отпорност на отказе. 
Поуздана клијент-сервер комуникација. Поуздана групна комуникација. Дистрибуирани фајл 
систем. Sun network фајл систем. P2P системи.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака. 

Литература
 Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen, Distributed Systems: Principles and paradigms, Prentice 
Hall, 2007

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Materijal dostupan na web stranici predmeta.

G. Coulouris, J. Dollimore, and T. Kindberg, "Distributed Systems: Concepts and Design", 5th edition, 
2011.  ISBN-10: 0132143011, ISBN-13: 978-0132143011.

Електротехника и рачунарство

Миловановић И. ЕминаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

семинари

Стојановић М. Наталија

Рачунарство и информатика
Основне академске
Дистрибуирани системи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит
усмени испит 50

35

Рачунарство и информатика
Основне академске
Пројектовање рачунарских мрежа

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Миловановић И. Емина, Ћирић М. ВладимирНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ћирић М. Владимир, Димитријевић М. Александар

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, лаб. вежбе, самосталан рад студената на изради домаћих 
задатака, и пројеката, студентски семинари (презентације студентских радова уз дискусију).

Литература
D. McCabe, "Network Analysis, Architecture and Design", Morgan Kaufmann, 2003, ISBN 
1558608877.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Wayne Lewis, “LAN Switching and Wireless”, Cisco Press, Indianapolis, USA, 2009, ISBN 978-1-
58713-207-0

Електротехника и рачунарство

Димитријевић М. Александар

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Oчекује се да студент може да пројектује, имплементира и одржава мале и средње мреже, уз 
примену савремених концепата, сервиса и протокола.

Рад на примерима кроз сет лабораторијских вежби. Пројектовање и имплементација локалних 
мрежа базираних на скупу виртуалних мрежа. Рутирање између виртуалних мрежа. Бежичне 
мреже. Безбедност.

Циљ предмета је да студенти надограде основна знања из рачунарских мрежа и стекну 
потребна апликативна знања и вештине за пројектовање и имплементацију малих и средњих 
рачунарских мрежа.

Садржај предмета

Основни концепти умрежавања. Комутација на нивоима 2 и 3. Карактеристике пасивне и активне 
мрежне опреме. Мрежни модели, хијерархијски модел пројектовања мрежа. Планирање 
основних сервиса, планирање дистрибуираних сервиса, планирање локалних сервиса, 
планирање поузданости мреже. Захтеви, идентификација и валидација. Дизајн мрежа. Логички 
дизајн, физички дизајн, тестирање, оптимизација и документација мреже. Процес пројектовања 
и имплементације мреже. Типични модели за имплементацију малих и средњих мрежа. Virtualne 
mreže. Trankovi. ISL i IEEE802.1 protokoli i enkapsulacija. VTP. Редундантне топологије. 
Протоколи за имплементацију редундантних топологија на другом нивоу OSI модела. STP i 
Rapid STPprotokoli. Рутирање између виртуалних мрежа. Virtualni interfejsi. Основни концепти 
интернет телефоније. Бежичне мреже, стандарди, принципи пројектовања, роминг сервис за 
мобилне уређаје. Безбедност мрежа. Типични сценарији напада. Основни концепти за повећање 
безбедности мрежа.
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
10 усмени испит 40

40

Рачунарство и информатика
Основне академске
Пројектовање рачунарског хардвера

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Милентијевић З. ИванНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ћирић М. Владимир

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе

Литература
Mile Stojčev, „RISC, CISC i DSP procesori“, Elektronski fakultet u Nišu, 1997.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

"Dataflow Programming with MaxCompiler", Maxeler Technologies Inc, 2012.

Keshab K. Parhi, "VLSI Digital Signal Processing Systems: Design and Implementation", Wiley, 1999, 
ISBN 0471241865.

Volnei A. Pedroni, "Circuit Design With VHDL", MIT Press, 2004, ISBN 0262162245.

Електротехника и рачунарство

Симић С. Владимир

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Очекује се да ће студенти бити способни да самостално пројектују рачунарске подсистеме.

Рад на примерима кроз сет лабораторијских вежби. FPGA имплементација битнијих рачунарских 
подсистема.

Циљ предмета је да студент овлада пројектовањем рачунарског хардвера уз коришћење 
средства за описивање хардвера.

Садржај предмета
Процес и ток пројектовања. Окружења за симулацију и синтезу. Верификација кола. 
Пројектовање аритметичких кола. VHDL описи основних дигиталнх кола у VHDL-у. Компромиси у 
пројектовању. Пројектовање сложенијих рачунарских компоненти. VHDL опис и синтеза. Модел 
тока података.  Израчунавања вођена подацима. Пројектовање и имплементација процесора 
базираних на току података у Java окружењу. Пројектовање процесне јединице. Пројектовање 
управљачких модула. Пројектовање меморијског система. Пројектовање система магистрала. 
Пројектовање улазно-излазног подсистема. Управљање потрошњом кола. Пројектовање 
процесора посебне намене.
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
усмени испит 40

30
30

Рачунарство и информатика
Основне академске
Методи и системи за обраду сигнала

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Станковић С. РадомирНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Радмановић М. Милош

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања и показне вежбе уз коришћење слајдова и демо примера. Самосталан студијски рад 
на припреми, презентацији и одбрани семинарског рада. 

Литература
Stankovic, R. S., Moraga, C., Astola, J.  Fourier Analysis On Finite Groups With Applications In Signal 
Processing And System Design, John Wiley And Sons Ltd, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Матероијал на сајту: http://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/
Ј. Astola, P. Kuosmanen, Fundamentals of Nonlinear Digital Filtering, CRT Press, 1997.

Електротехника и рачунарство

Радмановић М. Милош

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

По завршетку овог предмета студенти треба да се упознају са методима и техникама које се 
примењују у области обраде сигнала и да стекну довољно знања да самостално решавају 
проблеме и реализују апликације у овој области.

Припрема семинарских радова на из области напредних техника за обраду сигнала и усмена 
презентација и одбрана рада

Циљ предмета да се студенти упознају са основним и напредним техникама за обраду сигнала и 
могућностима њихове примене у решавању практичних проблема. Додатни циљ је да се 
студетни оспособе за самосталан истраживачки рад у обрасти обраде сигнала и самостални 
развој апликација у овој области.

Садржај предмета
Дискретни сигнали у временском и фреквентном подручју. Дискретна фуриеова трансформација 
(DFT) и Брза Фуриеова трансформација (FFT), z- трансформација и уопштења. Косинусна 
трансформација. Смпловање (одабирање) и реконструкција сигнала.Дискретни системи у 
временском и фреквентном подручју. Брза конволуција. Вишерезолуцијаска (Multi-rate) обрада 
сигнала. Спектрална анализа и кратка kratka (short time) Фуријеова трансформација. 
Пројектовање филтара. Ефекти квантизације. 
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
20 усмени испит 40
30
10

Рачунарство и информатика
Основне академске
Заштита информација

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Вучковић В. ВладанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Рајковић J. Петар

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака и пројеката, консултације.

Литература
Mark Stamp, “Information Security Principles and Practice“, John Wiley and Sons, Inc, New Jersey, 
U.S.A., 2006. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Владан Вучковић, Петар Рајковић “Заштита информација”, Едиција: помоћни уджбеник, 
Електронски факултет, Ниш , 2010. ,  ISBN 978-86-6125-010-1 

Електротехника и рачунарство

Рајковић J. Петар

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања: Овладавање математичким техникама за кодирање и декодирање података; 
Програмирање метода заштите информација на рачунару.

Израда семинарских радова. Историјски преглед области и имплементација најједноставнијих 
алгоритма кодирања. Општа анализа кодера, токова података и имплементација алгоритама А5, 
А5/1 и RC-4. Фајстелов кодер. Имплементација кодера блокова података DES, TDES, AES, TEA. 
Модови кодера. Асиметрично кодирање, имплементација алгоритама RSA и Knapsack. 
Рачунање CRC вредности. Tiger-hash. Анализа и имплементација MD и SHA фамилија 
криптографских хеш–функција. Методе за криптоанализу.

Овладавање основним знањима неопходним за употребу основних и напредних поступака у 
заштити информација.

Садржај предмета

Елементи криптологије, криптографије и криптоанализе. Ауторизовани приступ. Методе 
идентификације. Развој система са ауторизованим приступом. Симетрична криптографија. 
Јавни и тајни кључ. Hash функције. Метода напада на заштићени систем. Сертификати, 
одржавање и издавање сертификата. Основни сигурносни протоколи. Типови malware програма.
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
30 усмени испит 30

30

Рачунарство и информатика
Основне академске
Напредне базе података

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Стоименов В. ЛеонидНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станимировић С. Александар, Богдановић Д. Милош

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, лаб. вежбе, самосталан рад студената на изради домаћих 
задатака, и пројеката, студентски семинари (презентације студентских радова уз дискусију).

Литература
R. Emasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley; 6 edition (2010), ISBN-
10: 0136086209, ISBN-13: 978-0136086208

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Литература са Интернета о модерним трендовима база података

T. Connoly, C.Begg, Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and 
Management, fourth edition, Pearson Education Ltd, Addison Wesley,  2005

Lightstone, T.Teorey, T.Nadeau, Physical Database Design, Elsevier, Morgan Kaufman Publishers, 
2007

Електротехника и рачунарство

Богдановић Д. Милош

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

На крају курса студент ће бити у стању да препозна основне проблеме, могућа решења и правце 
истраживања у области напредних база података. Студент ће бити у стању да дефинише 
проблем интеграције информација, дистибуианих система, коришћења XML-а са релационим 
базама података, као и да презентује особине осталих типова напредних база података. 
Студент ће бити оспособљен да користи  NoSQL базе података.

Примери модерних трендова база података. NoSQL базе података: подела, примери система. 
Embedded базе података: појам, основни концепти, SQLite као пример. Објектне и објектно-
релационе базе података - основни концепти, db4o као пример, Oracle објектни модел. 
Document-oriented базе података – појам, основни концепти, пример система mongodb. Граф 
базе података - појам, основни концепти, пример система: neo4j. RDF, OWL, SPARQL, triplestore 
решења.

Да се омогући студентима увид у напредне база података и актуелне технологије у овој области. 
Да се студентима предоче актуелни проблеми коришћења дистрибуираних база података и 
вишеслојних архитектура, као и могућности, предности и недостаци објектно-оријентисаних и 
XML база података. Циљ је и да студенти уоче актуелност проблема интеграције информација и 
да им се укаже на потенцијална решења. Циљ је и да се уоче основне карактеристике NoSQL 
база података, њихову намену и начини коришћења кроз примере.

Садржај предмета
Уводне теме: традиционалне релационе базе података, трансакције, ACID својства, опоравак и 
контрола конкуренције. Дистрибуиране базе података, модерни трендови и проблеми, 
скалабилност и проблеми реализације ACID својстава код таквих система. Интероперабилност 
и интеграција информација. Медијатори, Складишта података, Федеративне базе података. 
Објектне и објектно-релационе базе података - појам, основни концепти Базе података у Wеб 
окружењу. Семантички Wеб и базе података – појам, основни концепти, онтологије. XML и базе 
података. Релационе базе података и XML. Native XML базе података. NoSQL базе података: 
појам, основни концепти.
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 40
усмени испит

40
10

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Архитектура и пројектовање софтвера

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Стојановић Х. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми (пројекат)
семинари

Предић Б. Братислав, Михајловић Т. Владан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака и пројеката, студентски семинари.

Литература
Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson and John Vlissides. Design, Patterns - Elements of 
Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1995.
Richard N. Taylor, Nenad Medvidovic, and Eric Dashofy. Software Architecture. Foundations, Theory, 
and Practice. Wiley, 2008.

Електротехника и рачунарство

Михајловић Т. Владан

Рачунарство и информатика
Основне академске

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о принципима, методама и софтверским алатима за развој 
архитектуре и пројектовање комплексних софтверских система.

Рад на примерима пројектовања софтвера коришћењем пројектних образаца и рефакторисање 
постојећег дизајна у пројектне обрасце. Разматрање примера различитих архитектурних 
стилова и образаца у архитектури комплексног софтверског система. Дефинисање 
нефункционалних захтева и захтева за квалитетом и пројектовање архитектуре софтвера која 
задовољава ове захтеве. Развој и документовање архитектуре и пројектовање реалног 
софтверског система, коришћењем одговарајућих стилова, пројектних  образаца и UML 
нотације.

Овладавање знањем неопходним за развој архитектуре и пројектовање великих софтверских 
система, коришћењем архитектурних стилова, архитектурних образаца, пројектних образаца, 
софтверских компоненти, апликационих оквира и сервиса.

Садржај предмета

Увод у архитектуру и пројектовање софтвера. Основни принципи и методе пројектовања 
софтвера. Пројектовање софтвера применом пројектних образаца. Рефакторинг пројектовања у 
пројектне обрасце. Архитектура софтвера - основни принципи и методе. Модуларност 
софтверског система. Спрега, кохезија, интерфејси и конектори софтверских компоненти. 
Архитектурни стилови и обрасци. Развој и документовање архитектуре софтвера. Софтверске 
компоненте, апликациони оквири и middleware платформе. Архитектура enterprise апликација. 
Сервисно-оријентисана архитектура и Wеб сервиси. Моделом вођена архитектура (Model Driven 
Architecture - MDA) и развој софтвера.

Ian Gorton, Essential Software Architecture, 2nd Edition, Springer, 2011. 
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
20 усмени испит 30
20
20

Рачунарство и информатика
Основне академске
Претраживање информација

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Стојковић Р. СузанаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
домаћи задаци
семинари

Нејковић М. Валентина

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе, показне лабораторијске вежбе, самосталне лабораторијске вежбе, 
семинари (анализа студентских радова)

Литература
C. D. Manning, P. Raghavan, H. Schutze: An Introduction to Information Retrieval , Cambridge 
University Press, Cambridge, England, 2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

ппт презентације са часа

Електротехника и рачунарство

Нејковић М. Валентина

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након одслушаног овог предмета студент треба стекне теоретска знања о принципима рада 
претраживача и да буде у стању да имплементира претраживаче Web сајтова и других 
колекција неструктуираних података

Структуре података ѕа представљање инвертованог индекса у системима за претраживање 
информација. Алгоритми за креирање инвертованог индекса. Методе за компресију речника 
постинг листи. Оптимизација алгоритама за претраживање у векторском моделу. Развој система 
за претраживање информација коришћења библиотека отвореног кода.

Циљ предмета је упознавање студената са системима за претраживање информација (њиховом 
архитектуром, стуктурама података које се користе за представљање докумената и упита и 
алгоритмима за манипулисање тим стуктурама)

Садржај предмета
Појам претраживања информација. Основне функције система за претраживабање 
информација. Компоненте система за претраживање информација. Инвертовани индекс као 
основна структура података за представљање докумената у системима за претраживање 
информација. Булов и векторски модел претраживања. Евалуација система за претраживање 
информација. Основе претраживања Webа, прикупљање страница са Webа, рангирање 
страница на основу анализе линкова.
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
10 усмени испит 40

40

Војиновић М. Оливер

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

На крају курса студент ће бити у стању да разуме могућности примене информационих 
технологија у образовању, да начини избор примерених технологија за конкретно образовно 
окружење и циљеве, и да подешава, администрира и прилагођава компоненте и системе за 
подршку образовном процесу.

Хардверска и софтверска инфраструктура за подршку учењу, избор технологије, пројектовање и 
дизајн технолошког окружења за учење. Системи за организацију учења, архитектура, 
компоненте, одржавање и прилагођавање. 

Да се омогући студентима стицање знања о савременим и платформама у развоју за подршку 
учењу. Да се студентима представе савремени приступи учењу и могућности за подршку таквом 
учењу. Да студенти стекну искуства у планирању, оцењивању, развоју и имплементацији 
компонената и система за подршку савременим видовима учења. 

Садржај предмета
Савремене платформе за подршку учењу; историја технологија за подршку учењу и појам учења 
подржаног технологијом. Е-учење, м-учење, е-тестирање и персонализовано учење и 
тестирање. Приступи учењу и врсте технолошке подршке учењу. Хардверска и софтверска 
инфраструктура платформи за подршку учењу. Системи за организацију учења (LMS); 
виртуелна окружења за учење (VLE); мултимедијалне и мултимодалне компоненте за учење; 
интелигентни туторски системи.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације, самосталан рад студената на изради домаћих задатака и пројеката, 
студентски семинари (презентације студентских радова уз дискусију).

Литература
Joy L. Egbert, Supporting Learning with Technology, Pearson/Merrill/Prentice Hall, 2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Beverly Park Woolf, Building Intelligent Interactive Tutors, Morgan Kaufmann, 2010.

S. Alessi, S. Trollip, Multimedia for Learning: Methods and Development, Allyn and Bacon, 2001.

Електротехника и рачунарство

Милентијевић З. ИванНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Војиновић М. Оливер

Рачунарство и информатика
Основне академске
Технологије за подршку учењу

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит

Михајловић Т. Владан, Вељковић Ж. Наташа

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

На крају курса студент ће бити у стању да разуме основне проблеме, могућа решења и правце 
истраживања у вештачкој интелигенцији. Студент ће бити у стању да одговори на питања: шта је 
вештачка интелигенција, од чега се састоје експертни системи, шта је инжењерство знања и који 
се формализми користе за представљање знања. Студент ће бити оспособљен да препозна 
проблеме вештачке интелигенције и начине њиховог решавања преко алгоритама из различитих 
области вештачке интелигенције које је савладао. Студент ће бити оспосебљен да развије 
програме базиране на техникама вештачке интелигенције у Lisp-у и другим програмским 
језицима.

Програмски језик Lisp: основне карактеристике језика, основне примитиве, S-изрази. Функције за 
рад са листама. Остале системске функције. Развој кориснички дефинисаних функција. 
Имплементација алгоритама тражења по ширини, тражења по дубини и А*. Имплементација 
логичке игре и алгоритама за игре (мин-макс, алфа-бета одсецање). Алгоритми за унификацију 
и поклапање узорака. Имплементација једноставног система са продукционим правилима. 
Пример коришћења неуронских мрежа, примери имплементације и коришћење постојећих 
окружења. Имплементација генетског алгоритма. Green-ова и STRIPS метода планирања. 

Да се омогући студентима увид у област вештачке интелигенције и основне правце 
истраживања. Да се студентима прикажу основни алгоритми из различитих области вештачке 
интелигенције, и прикаже могућност њихове примене у решавању конкретних проблема. Да се 
студентима прикажу могућности програмских језика вештачке интелигенције и конкретно, 
могућности Lisp-а за имплементацију презентованих алгоритама.    

Садржај предмета

Појам знања и вештачка интелигенција; области примене вештачке интелигенције (на 
примерима реалних система). Програмски језици вештачке интелигенције (Lisp и Prolog). 
Интелигентни агенти. Формално представљање проблема. Решавање проблема и тражење (не-
информисани, слепи и информисани, хеуристички алгоритми: по дубини и ширини, тражење са 
униформном ценом, први најбољи, А*, мин-макс, алфа-бета одсецање и сл). Дефиниција и 
карактеристике знања; Представљање знања: Логички модели (логика предиката првог реда, 
правила извођења, логичке аксиоме, резолуција). Семантичке мреже. Продукциона правила и 
продукциони системи. Оквири. Експертни системи (архитектура и имплементација). Рад у 
неизвесном окружењу. Планирање. Машинско учење: уводне напомене. Неуронске мреже и 
њихова примена. Генетски алгоритми – опис и имплементација. Кратак преглед осталих области 
кроз примере: Роботика, Препознавање говора и слика, Обрада природног језика, Игре.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака и пројеката

Литература

S. Russell, P. Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall Series in AI, 2010.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Презентације за предмет

Д.Бојић, Д.Велашевић, В.Мишић, Збирка задатака из експертских система, Научна књига 
Београд, 1996.

Л.Стоименов, А.Милосављевић, Практикум за вежбе на рачунару из Вештачке интелигенције, 
Електронски факултет, Ниш, 2004.

Електротехника и рачунарство

Стоименов В. Леонид, Милосављевић Љ. АлександарНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања

Михајловић Т. Владан, Вељковић Ж. Наташа

Рачунарство и информатика
Основне академске
Вештачка интелигенција

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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35 усмени испит 40

20

практична настава
колоквијуми
семинари
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан

Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 30
усмени испит 30

20

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање основних принципа рачунарске графике.Познавање основних техника и алгоритама 
рачунарске графике.Оспособљеност за самостално програмирање графичких апликација 
коришћењем Microsoft GDI 2D графичког API-ја.Оспособљеност за самостално програмирање 
графичких апликација коришћењем OpenGL 3D графичког API-ја.

Рачунске вежбе, лабораторијске вежбе. Практичан рад на програмирању графичких апликација 
коришћењем програмског језика Visual C/C++ и GDI и OpenGL графичких API-ја.

Увођење студената у област рачунарске графике и упознавање са основним техникама и 
алгоритмима из ове области.

Садржај предмета

Увод у интерактивну рачунарску графику и системе за рачунарску графику. Хардвер за 
рачунарску графику. Растерски графички алгоритми за цртање, испуну и исецање 2D примитива 
(линија, круг елипса). 2D и 3D геометријске трансформације. Компоновање трансформација. 
Алгоритми за остваривање реалности приказа. Модели боја. Светло и модели осветљења. 
Модели сенчења. Алгоритми за генерисање сенки. Моделирање кривих и површи (Splajn, 
Bezierove и NURBS криве и површи). Алати и софтвер за рачунарску графику. Графички API 
(GDI, GDI+, OpenGL). Интерактивно графичко програмирање.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, лаб вежбе, самосталан рад студената на изради домаћих задатака 
и пројеката

Литература
Ранчић Дејан, Power point презентације за предмет, 2013.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Hill, F. S., Computer Graphics - using OpenGL, Prentice Hall Publishing Company, 2001.
Shirley, P., Fundamentals of Computer Graphics, A K Peters Publishing Company, 2002.

Ed Angel, Interactive Computer Graphics, A Top-down Approach with OpenGL (Third Edition), 
Addison-Wesley Publishing Company, 2003.

Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J., Computer Graphics - Principles and Practice, second 
edition in C, Addison-Wesley Publishing Company, 1996.

Димитријевић М. Александар, Михајловић Т. Владан

Ранчић Д. ДејанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

лаб. Вежбе
практична настава
колоквијуми
семинари

Димитријевић М. Александар, Михајловић Т. Владан

Рачунарска графика

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Електротехника и рачунарство
Рачунарство и информатика
Основне академске
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
20 усмени испит 20
35

Симић С. Владимир

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевање различитих архитектура вишепроцесорских система. Студент је оспособљен за 
паралелно програмирање.

Вежбе у потпуности пате програм предавања. Предвиђен је и циклус од 6 лабораторијских 
вежби. 

Упознавање са напредним рачунарским архитектурама и техникама за повећање брзине 
израчунавања.

Садржај предмета

Uvod. Потребе за паралелним рачунарским системима (ПРС).Класификација ПРС. 
Перформансе рачунарских система.  Убрзање. Амдалов закон. Ефикасност. Ефективни 
паралелни алгоритми. Принцип неограниченог паралеллизма. Степен паралелизма. 
Грануларност програма. 
Зависности у програму. Зависности по подацима. Праве зависности. Антизависности. Излазне 
зависности. Елиминација зависности. Контролне зависности.
Векторски рачунари. Архитектуре. Векторизација петљи.
Процесорска поља.  Маскирање процесних елемената. Паралелизација угњежђених петљи. 
Примери SIMD алгоритама. 
Спрежне мреже (СМ). Статичке СМ. Динамичке СМ: једностепене и вишестепене.Рутирање. 
Мулипроцесори и мултирачунари.  Арбитража на магистрали. Кеш кохеренција. Хардверски 
протоколи кеш кохеренције: њушкала (Snoopy) и директоријумске шеме. Комуникација и 
синхронизација процеса у MIMD системима: семафори, монитори, техника слања порука. 
Примери алгоритама за MIMD системе.
Мултипроцесори на чипу

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака. 

Литература
М. Стојчев, Е. Миловановић, Т. Николић, Вишепроцесорски системи на чипу, Универзитет у 
Нишу, Електронски факултет, 2012.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Materijal dostupan na web stranici predmeta.

A. Grama, A. Gupta, G. Karypis, V. Kumar, Introduction to Parallel Computing, Second Edition, 
Pearson Education Inc., Lomdom, 2003

M. Dubois, M. Annavaram, P. Stenstrom, Parallel computer organiyation and design, Cambridge 
University Press, 2012.

Електротехника и рачунарство

Миловановић И. ЕминаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

семинари

Стојановић М. Наталија

Рачунарство и информатика
Основне академске
Паралелни системи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
30

Рајковић J. Петар

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Потпуно овладавање и упознавање са свим елементима који чине мултимедијалне системе са 
посебним освртом на врсте медија, преносне медијуме, формате записа медија, технике 
компресије, стандарде, врсте мултимедијалних система и њихове примене. 

Рачунске, показне и лабораторијске вежбе: рад са различитим форматима за запис медија, 
алгоритми за компресију, мини пројекат мутимедијалног система, демонстрација 
видеоконференције и оцена квалитета изменом параметара везе.

Упознавање са појмом мултимедијалних система, основним особинама и елементима медија, 
класификацијама, применама и основама пројектовања мултимедијалних система.

Садржај предмета

Увод и преглед области. Медији. Захтеви мултимедијалног процесирања. Мреже за мултимедију 
и протоколи за стриминг информација. Формати за звук, текст, мирну и покретну слику. Методе 
за компресију слике, аудио и видео сигнала. Потпуни МПЕГ-4 стандард за мултимедију. Други 
МПЕГ стандарди. Заштита мултимедијалних садржаја и методе за wathermarking. Врсте 
мултимедијалних система и примене (нпр. видеоконференције, учење на захтев, итд.). 
Архитектуре мултимедијалних система. Перформансе мултимедијалних система. Мобилни 
мултимедијални системи. Перспективе развоја мултимедијалних система. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.

Литература
Ze-Nian Li, Mark Drew, Fundamentals of Multimedia, Prentice-Hall, 2004.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електронски материјал у облику ППТ фајлова
Tay Vaughan, Multimedia making it work, 8th ed, McGraw Hill, 2011.
Jennifer Coleman Dowling, Multimedia demystified, McGraw Hill, 2012.

Електротехника и рачунарство

Јанковић С. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Рајковић J. Петар

Рачунарство и информатика
Основне академске
Мултимедијални системи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 40
усмени испит

40
10

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о принципима, методама и софтверским алатима за развој 
софтвера и сервиса за мобилне рачунарско/комуникационе уређаје

Рад на развоју мобилних апликација на Андроид мобилну платформу, као и мобилних Web 
апликација. Пројектовање и имплементација функционалности мобилне апликације за 
интеракцију корисника и графички кориснички интерфејс, локално складиштење података у бази 
података, приступ Web информацијама и сервисима на серверу, детектовање локације и 
контекста корисника и прилагођење функционалности и сервиса локацији и контексту, мобилну 
размену порука и нотификацију, приступ сензорима на мобилном уређају.

Овладавање знањем неопходним за развој софтвера и сервиса намењених мобилним 
рачунарско/комуникационим уређајима коришћењем савремених софтверских, хардверских и 
комуникационих технологија.

Садржај предмета

Увод у мобилне системе и сервисе. Мобилни рачунарско/комуникациони уређаји, паметни 
телефони, таблети. Бежичне мреже и протоколи. Оперативни системи, middleware платформе и 
програмска окружења за развој мобилних апликација и сервиса. Архитектура и пројектовање 
мобилних апликација и сервиса. Мобилне Wеб апликације и Mobile 2.0. Кориснички интерфејси 
мобилних апликација и сервиса. Управљање подацима у мобилним апликацијама и мобилне 
базе података. Мобилна сигурност. Мобилна размена порука. Мобилно позиционирање. 
Локационо-засновани и контекстно-свесни сервиси. Савремене апликације: мобилно 
пословање, интелигентни транспортни системи, туристички водичи, мобилна здравствена 
заштита, мобилне игре, управљање ванредним ситуацијама, итд.

Maximiliano Firtman, Programming the Mobile Web, O Reilly, 2010.
Reto Meier, Professional Android 4 Application Development, Wrox; 2012 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака и пројеката, студентски семинари.

Литература
Brian Fling, Mobile Design and Development, O'Reilly Media, 2009
Sasu Tarkoma, Mobile Middleware: Architecture, Patterns and Practice, Wiley 2009.

Електротехника и рачунарство

Давидовић П. Никола

Рачунарство и информатика

Стојановић Х. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми (пројекат)
семинари

Предић Б. Братислав

Основне академске
Moбилни системи и сервиси

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

49



5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
50 усмени испит 40

Материјали доступни на Интернету.
 Уџбеници на енглеском; 

Електротехника и рачунарство

Нејковић М. Валентина
Број ЕСПБ

Изграђен и усвојен системски приступ примени информационих технологија неопходан за 
успешан развој и програмирање сложених информационих система. Усвојене практичне 
вештине потребне за програмирање компоненти и технологија у савременим информационим 
системима. 

Стицање практичних знања и вештина у примени информационих технологије за унапређење 
пословних и других система. 

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Садржај предмета

Увод (Кратак преглед примене информационих система, Информатика, Информационе 
технологије.) Платформе информационих система (Развој заснован на платформи, Сервисна 
магистрала, Сервисна оријентација, Дистрибуиране платформе, Мобилне платформе, Wеб 
платформе, Рачунарсво у облаку), Програмирање ИТ инфраструктуре (Мрежни сервиси, 
Сервиси за обраду и смештај података, Сервиси за пренос порука), Агилне методологије 
(Скрум, Агилни менаџмент), Менаџмент информација и података (Пословна интелигенција, Рад 
са масовним подацима, Семантички системи) Софтверски интензивни системи (Колективна 
интелигенција, Програмирање система са масовним учешћем корисника, Информациони 
системи за управљање знањем, Колаборативни информациони системи.)

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
Веб сајт са материјалима за вежбе и предавања;

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Тошић Б. МилорадНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Нејковић М. Валентина

Рачунарство и информатика
Основне академске
Информационе технологије и системи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 40
усмени испит

40
10

Предић Б. Братислав

Основне академске
Сервисно-оријентисане архитектуре

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

T. Erl, SOA with .NET, Prentice Hall PTR; 2010.

Стојановић Х. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми (пројекат)
семинари

E. Hewitt, Java SOA Cookbook, O’Reilly Media, 2009.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака и пројеката, студентски семинари.

Литература
T. Erl, Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall PTR, 
2005.
G. Alonso, F. Casati, H. Kuno, V. Machiraju, Web Services Concepts, Architectures and Applications, 
Springer Verlag, ISBN 3-540-44008-9, 2004. 

Електротехника и рачунарство

Предић Б. Братислав

Рачунарство и информатика

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о принципима и методама сервисно-оријентисаног рачунасртва, 
као и технологијама и софтверским алатима за пројектовање и имплементацију дистрибуираног 
софтвера заснованог на сервисно-оријентисаној архитектури и Web сервисима.

Рад на развоју софтверских система заснованих на сервисно оријентисаној архитектури и 
технологијама Web сервиса, као и open source софтверским компонентама и платформама. 
Пројектовање и имплементација софтверских система оријентисаних ка сервисима на развојним 
платформама JavaЕЕ и .NET коришћењем технологија SOAP/WSDL и REST. Имплементација 
композиције и оркестрације ових сервиса, као и њихове интеграције коришћењем ESB 
технологија.

Овладавање знањем неопходним за пројектовање софтверских система коришћењем принципа 
и метода сервисно-оријентисаног рачунарства и  сервисно-оријентисане архитектуре и њихова 
имплементација коришћењем савремених технологија Web сервиса. 

Садржај предмета

Увод у сервисно-оријентисано рачунарство (SOC) и сервисно-оријентисану архитектуру (SОА). 
Основни принципи сервисно-оријентисаног рачунарства: комуникација, координација, стање, 
сигурност. Анализа и пројектовање система сервисно-оријентисане архитектуре. Сервисно-
оријентисана архитектура и Wеб сервиси. Основне технологије Wеб сервиса (SOAP, WSDL i 
UDDI). REST принципи и RESTful Web сервиси. Композиција, координација и оркестрација 
сервиса. Интеграција апликација и система на нивоу организације и Enterpise Service Bus (ESB) 
технологије. Сигурност у сервисно-оријентисаној архитектури. Имплементација SОА на 
развојним платформама JavaЕЕ и .NET. Стандарди и спецификације Wеб сервиса. Сервисне 
платформе (OSGi).Сервисно-оријентисано рачунарство и рачунарство у облаку.

R. Daigneau, Service Design Patterns: Fundamental Design Solutions for SOAP/WSDL and RESTful 
Web Services, Pearson Education Inc, 2012

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
усмени испит 40

50

Предић Б. Братислав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање основних принципа, техника и алгоритама рачунарског вида. 

Упознавање са библиотекама које имплементирају алгоритме рачунарског вида (OpenCV и 
SimpleCV).

Увођење студената у област рачунарског вида и упознавање са основним алгоритмима и 
техникама за ову област.

Садржај предмета

Увод и историјат области рачунарског вида. Операције над сликама. Рачунање и употреба 
хистограма. Бинаризација и сегментација слика. Морфолошке операције. Филтрирања слика. 
Детекција ивица и углова. Детекција контура и линија. Детекција кругова и елипси. Детектовање 
и упаривање карактеристичних тачака. Трансформација слика. Калибрација камере (корекција 
радијалне дисторзије). Процена пројекционих релација између пара слика. Обрада видео 
секвенци (детекција покрета, идентификација и праћење објеката). Методе за реконструкцију 
тродимензионалних сцена.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, самосталан рад студената на изради пројеката.

Литература
D. A. Forsyth, J. Ponce, Computer Vision: A Modern Approach, Second Edition, Pearson Education, 
2012.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

R. Laganiere, OpenCV 2 Computer Vision Application Programming Cookbook, Packt Publishing 
2011.
K. Demaagd, A. Oliver, N. Oostendorp, K. Scott, Practical Computer Vision with SimpleCV, O'Reilly, 
2012.

B. Cyganek, J. P. Siebert, An Introduction to 3D Computer Vision Techniques and Algorithms, John 
Wiley & Sons, 2009.

E. R. Davies, Computer & Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities, Fourth Edition, Academic 
Press, Elsevier, 2012.

Електротехника и рачунарство

Милосављевић Љ. АлександарНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предић Б. Братислав

Рачунарство и информатика
Основне академске
Рачунарски вид

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-

1
2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
30 усмени испит 30

30

Богдановић Д. Милош

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

На крају курса студент ће бити у стању да препозна основне проблеме, могућа решења и правце 
истраживања у области складиштења података и открирања знања. Студент ће бити у стању да 
дефинише проблем и потребу за откривањем знања, да буде у стању да креира, управља и 
користи складиште података, као и да буде у стању да користи постојеће алате за складиштење 
података и откривање знања.

Имплементација система за складиштење података. Презентација и имплементација 
алгоритама и приступа за откривање знања. Пројектовање система за откривање знања. 
Примери система за откривање знања у тексту, на Вебу. Претраживање Веба, ранг страница, 
Веб спам.

Да се омогући студентима увид у приниципе складиштења података и откривања знања, да им 
се прикажу основни приступи и модели података за складиштење података, ОЛАП и ОЛТП, као 
и да им се презентују актуелне технологије у овој области. Да се студентима предоче потреба у 
предузећима и актуелни проблеми код креирања складишта података. Да студенти уоче 
актуелност проблема откривања знања и његовог значења у раду великих предузећа.

Садржај предмета
Модел података за Складишта података. Концепти, алгоритми, технике и системи за 
складиштење података и откривање знања. Архитектуре складишта података. Имплементација 
складишта података: екстракција података, пречишћавање, трансформација, data cube и 
учитавање. OLAP обрада упита. Процес откривања знања. Архитектура система за откривање 
знања. Веза система за откривање знања са складиштима података и OLAP системима. 
Претходна обрада података. Технике откривања знања. Упитни језик за откривање знања. 
Класификација и предикција. Анализа кластера. Откривање знања код комплексних типова 
података (из просторних и мултимедијалних база података). Апликације за откривање знања и 
трендови развоја - откривање знања у тексту, на Вебу, претраживање Веба, ранг страница, Веб 
спам.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, лаб. вежбе, самосталан рад студената на изради домаћих 
задатака, и пројеката, студентски семинари (презентације студентских радова уз дискусију).

Литература
W. H. Inmon, Building the Data Warehouse, 3rd Edition, Willey, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

T. Connoly, C.Begg, Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and 
Management, fourth edition, Pearson Education Ltd, Addison Wesley,  2005

R. Emasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley; 6 edition (2010), ISBN-
10: 0136086209, ISBN-13: 978-0136086208

J. Kan, M. Kamber, J. pei, Data Mining, Concpets and Techniques, , Third Edition 2011, The Morgan 
Kaufmann Series in Data Management Systems, ISBN-13: 978-0123814791

Електротехника и рачунарство

Стоименов В. ЛеонидНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станимировић С. Александар, Богдановић Д. Милош

Рачунарство и информатика
Основне академске
Складиштење података и откривање знања

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
20 усмени испит 40
30
10

Рачунарство и информатика
Основне академске
Алгоритми логичких игара

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Вучковић В. ВладанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Вучковић В. Владан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака и пројеката, консултације

Литература
Dixit A., and Skeath S., Games of Strategy, 2nd edition, Norton, New York, 2004.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

www.gametheory.net

Lsat Logic Games, Robert Webking, Clayton Holland, Jerry McLain, Daniel Avelar, Research & 
Education Assoc., 2005, ISBN 073860111X, 9780738601113

Владан Вучковић,  “Прилог теорији и пракси напредних шаховских алгоритама”, докторска 
дисертација, Електронски факултет у Нишу, октобар 2006.  

Електротехника и рачунарство

Вучковић В. Владан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за разумевања принципа рада програма који аутономно играју 
логичке игре, као и примену метода математичке теорије игара у развоју реалних алгоритама и 
процедура.

Вежбе; Израда семинарских радова. Програмирање и тестирање основних процедура логичких 
игара (Alfa-Beta,PVS,Null-move,NegaScout,MTD(f)). Софтвер и примери логичких игара. Примена 
теоретских начела у реализацији неких једноставнијих логичких игара или сегмената сложенијих 
логичких игара.

Овладавање основним алгоритмима логичких игара као и техникама њихове примене у 
имплементацији различитих логичких игара.

Садржај предмета

Математичка основа логичких игара. Математички модели логичких игара - примери. Опште 
класе логичких игара. Карактеристичне логичке игре. Основе алгоритама логичких игара. Појам 
комплексности и комбинаторне експлозије. Методе за превазилажење проблема комплексности. 
Метода хеуристичког сечења стабла одлучивања (forward pruning). Ограничавање експанзије 
стабла. Основни алгоритми за обраду стабла у логичким играма. Alfa-Beta,PVS,Null-
move,NegaScout,MTD(f),Probe и Multu-Cut ,Quiescence,MVV-LVA i SEE процедуре. Помоћне 
процедуре и хеуристике (Minimal Window Search, ETC, History,Futility,Contempt factor). 
Алтернативни алгоритми логичких игара - Берлинеров алгоритам. Паралелни алгоритми 
логичких игара. Примена транспозиционих база у логичким играма. Евалуационе функције. 
Паралелни и дистрибуирани алгоритми логичких игара. Client-Server архитектура као основа 
имплементације логичких игара на интернету. Примери и анализа инсталираних великих 
система за даљинско играње логичких игара (facebook games, playchess server).
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит (колоквијум)
усмени испит 50

50

Рачунарство и информатика
Основне академске
Меморијски системи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Станковић В. ВладимирНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станковић В. Владимир

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, Вежбе, Консултације, Самостални или групни рад на пројекту/семинарском раду

Литература
Н. Миленковић, Архитектура и организација рачунара, Електронски факултет, Ниш, 2004.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

D. Patterson and J. Hennessy, COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN: The Hardware/Software 
Interface, 4th Edition, MKP, 2009.
W. Stallings, Organizacija i arhitektura računara, Računarski fakultet, Beograd, CET, 2006.

Електротехника и рачунарство

Станковић В. Владимир

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овладавање знањима потребним за пројектовање меморијских система у савременим 
рачунарским системима.

Израда пројекта/семинарског рада из области меморијских система и усмена презентација и 
одбрана рада.

Упознавање са основним принципима рада меморијских система.

Садржај предмета

Технологије меморијских медијума. Хијерархијска организација меморије. Кеш меморије у више 
нивоа. Динамичке RAM (DRAM) меморије. Видео меморије. Флеш меморије. Магнетни дискови и 
оптичке меморије. Редундантна поља магнетних дискова (RAID). Виртуелне меморије: са 
страничном организацијом, са сегментном организацијом, са сегментно-страничном 
организацијом. Кеш меморије у виртуелном меморијском простору.
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3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

40
10

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Да студенти знају права и обавезе у оквиру рачунско информатичке професије, познају коцепте 
приватности и заштите права.

Упознати студенте са социјалним и правним аспектима информатике и развити друштвену 
одговорност у односу на професинални рад у области рачунарства и информатике

Садржај предмета

Инжењерска етика (ИЕЕЕ Етички код). Домаћа и међународна правна регулатива. Ауторска 
права. Патенти. Заштита производа. Лиценцирање производа. Технике заштитте. Гаранција. 
Уговарање. Процедуре јавних набавки. Информатички криминал. Рачунарско вештаћење.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Консултације

Литература

Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice, http://www.acm.org/about/se-code 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Denis I., Crime and the Net: An overwiev of criminal activity on the internet and legal community’s 
reasponse, http:// www.law.ttn.edu/cyberspc/jour10.htm 

Кривични закон Србије (Сл. лист РС, бр 85/2005)
Закон о ауторским и сродним правима (Сл. лист СРЈ, бр 24/98)

Електротехника и рачунарство

Бојков С. Ванче, Токић И. ТеуфикНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Токић И. Теуфик

Заједнички
Основне академске
Социјални и правни аспекти информатике

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0 0 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

40
10

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Спремност електроинжењера да уз стечене комуниктивне вештине уз практичну примену 
модерне технике планира, организује и самостално доноси одлуке у савременом корпоративном 
пословању.

Циљ предмета је да будуће инжењере елекронике упозна са улогом пословног комуницирања у 
стратегији бизниса, комуникацијским аспектима у  пословним односима, комуникативним 
вештинама, као и са дидактичким принципима у практичном пословном и електронском  
тржишном комуницирању.

Садржај предмета
Основни елементи комуницирања. Структура комуникативног процеса.Врсте 
комуникација.Комуникациони аспекти пословних односа. Основна правила и принципи у бизнис 
преговорима. Технологија вођења бизнис преговора.Основна обележја пословног 
комуницирања.Односи с јавношћу.Конференција за новинаре. Лидерство. Биографија.Пословни 
бонтон.Интерент и електронско пословање. Форме електронског пословања. Ризици и 
безбедности електронског пословања. Утицај интернета на обликовање и развој свременог 
друштва. Европски правни оквир за електронске комуникације.Правни и етички проблеми 
пословања на интернету. Заштита приватности.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Консултације

Литература
Делетић, С/Пејчић, М. (2008): Пословне комуникације, Ниш, Електронски факултет.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Томић, З. (2006): Комуникологија, Београд, Чигота штампа.
Смит Пол (2002) Маркетинг комуникације, Београд, Клио.

Станковић, Љ./Аврамовић,М. (2006): Пословно комуницирање, Ниш, Економски факултет.

Електротехника и рачунарство

Бојков С. Ванче, Токић И. ТеуфикНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Заједнички
Основне академске
Пословне комуникације

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0 0 0 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

40
10

Заједнички
Основне академске
Инжењерско образовање и одрживи развој

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Бојков С. ВанчеНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Консултације

Литература
Бојков, В . (2013): Образовање за инжењере и одрживи развој  (у завршној припреми)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ђукановић, М. (1996): Животна средина и одрживи развој, Београд, Елит
Делетић С./Пејчић М. (2007):  Друштво и одрживи развој, Ниш, Електронски факултет

Електротехника и рачунарство 

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Очекивани резултати укључују стицање знања о принципима на којима се заснива концепт 
одрживог развоја, имплементацију моралних норми у изради критичких оцена стратегија за 
заштиту животне средине и одрживи развој у специфичним просторним, социјалним и културним 
условима у којима се одвија инжењерско делање.

Циљ предмета  је да представи динамичан развој еколошких проблема и одрживог развоја у 
савременом свету, као и њихов утицај на теорију и праксу инжењерске професије; да 
студентима омогући стицање нових знања из области образовања за инжењере, инжењеринга, 
инжењерске етике и одрживог развоја; да подстакне разумевање њихове међузависности и 
помогне студентима да овладају принципима одрживог развоја и препознају важност  етике и 
образовања за инжењере у техници и друштву. 

Садржај предмета

Порекло термина и историјски развој идеје о образовању. Образовање за инжењере у 
Србији.Појам савременог друштва. Технолошке промене, знање и појава нових материјала. 
Инжењеринг, инжењерска етика и важност етике у техници и друштву. Одрживи развој. 
Филозофија, принципи и пракса одрживог развоја. Визије и приступи одрживом развоју. Улога 
међународне заједнице у формирању „планетарне“ политике одрживог развоја. Светски форуми 
и стратешка документа о утврђивању приоритеа, циљева и политика одрживог развоја на 
глобалном и локалном нивоу. Одрживи развој као алтернатива традиционалној политичкој и 
економској парадигми. Улога технологије у одрживом развоју. Одрживи развој и промена 
технологије. Зависност од технолошке промене, неуспех технолошких побољшања  и неуспех 
усвајања алтернативних технологија. Превентивно инжењерство и одрживи развој.  
Инструменти за вођење еколошке политике. Европски програми, фондови и пројекти. Еколошке 
последице и научне технолошке револуције. 

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

58



5 Електроника и рачунарство обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
20 усмени испит 40
40

Радмановић М. Милош, Јовановић Д. Мартин

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студети треба да упознају стандардне алгоритме и технике за реализацију лексичких и 
синтаксних анализатора. Такође треба да упознају технике коришћења генератора за 
генерисање лексичких и синтаксних анализатора и  могућности њихове примене у решавању 
других проблема. 

Коначни аутомати и регуларни изрази, Лексички анализатор, Lex- генератор и Lex 
спецификација. Синтаксна анализа одозго наниже, LL(1) граматике, Синтаксна анализа одоздо 
навише LR анализатори. YACC – генератор синтаксног анализатора,  YACC (CUP) 
спецификација. Генерисање анализатора са опоравком од гршака. Генерисање интерпретатора.  
Атрибутне граматике. Међукодови. Алокација меморије.

Циљ предмета је упознавање студената са свим фазама превођења програмских језика 
укључујући: лексичку, синтаксну и семантичку анализу, генерисање међукодова, оптимизацију  
интерпретирање и генерисање објектног кода, као и са основним алгоритмима и техникама које 
се користе у реализацији појединих делова компилатора.  

Садржај предмета
Формални језици и граматике, Аутомати као уређаји за препознавање језика. Лексички 
анализатор. Синтаксна анализа. LLk граматике и анализатори. Операторске раматике. LR 
анализатори. Генератори анализатора (Lex и Yacc). Међукодови. Локална оптимизација кода. 
Анализа на нивоу типова података. Опримизација кода. Статичка и динамичка расподела 
меморије. Интерпретатори. Асемблер и макроасемблер. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања подржана слајдовима, показне вежбе и самосталне практичне вежве. 

Литература

Aho. A.V, R. Sethi, J. D. Ullman, Compilers, Principles, Techniques, and Tool, Addison-Wesley, 1986

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Материјал на сајту: http://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/
Рукопис уџбеника: Милена Станковић, Сузана Стојковић, Програмски превоодиоци

M. Станковић, С. Стојковић, В. Вучковић, Практикум из програмских преводилаца, Универзитет у 
Нишу, Ниш, 1997.

Електротехника и рачунарство

Станковић М. МиленаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Стојковић Р. Сузана, Радмановић М. Милош

Рачунарство и информатика
Основне академске
Програмски преводиоци

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
70 усмени испит 30

Ралунарство и информатика
Основне академске
Стручна пракса/тимски пројекат

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Стручна пракса нема нумеричку ознаку оцене, већ вербалну "признаје се".

Руководилац изборног подручја - модула за сваки модулНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Унапређење способности студента да се по завршетку студија укључи у процес рада. Развијање 
одговорности, професионалног приступа послу, вештине комуникације у тиму.
Допуна теоријског знања стеченог у оквиру студијског програма и практична спознаја 
проблематике која се изучава у оквиру студија које студент похађа. Коришћење искуства 
стручњака запослених у установи у којој се пракса обавља за проширење практичних знања и 
мотивације студената. Стицање јасног увида у могућност примене стечених знања и вештина 
обухваћених студијским програмом у пракси.

Студент по правилу самостално бира предузеће из државног, приватног или јавног сектора у 
коме ће обавити стручну праксу. Стручна пракса се може обавити и у иностранству, у ком 
случају студент поред осталог усавршава и страни језик. На предлог студента, руководилац 
изборног подручја-модула одобрава да се пракса обави у жељеној установи и на захтев издаје 
писмени упут за стручну праксу особи надлежној за извођење праксе у датој установи. По 
обављеној пракси, а на основу извештаја студента и потврде одговорног лица које потписом и 
печатом предузећа потврђује да је пракса обављена, студенту се додељује 3 ЕСПБ бода за 
обављену стручну праксу.

Упознавање са процесом рада у предузећу у коме се стручна пракса обавља, његових циљева и 
организационих јединица. Упознавање са тимом и пројектом коме се студент у оквиру своје 
стручне праксе прикључује, а који је одабран у складу са студијским изборним подручјем 
(модулом) за који се студент определио. Разумевање процеса рада у предузећу, пословних 
процеса, разумевање ризика у раду, учешће у пројектовању, изради документације или 
контроли квалитета, у складу са процесом рада и могућностима радног окружења.

Садржај предмета

Садржај стручне праксе је у пуној сагласности са циљевима праксе. Студент упознаје структуру 
предузећа и циљеве његовог пословања, прилагођава властити ангажман студијском подручју 
за које се определио и уредно испуњава радне обавезе сагласно дужностима запослених у 
предузећу. Студент описује сопствени ангажман током стручне праксе и даје критички осврт у 
вези сопственог искуства, знања и вештина које је стекао на пракси. 
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	2ОЕР3О01 Дискретнa мaтемaтикa
	Предмет

	2ОЕР3О02 Дигитaлнa електроникa
	Предмет

	2ОЕР3О03 Објектно оријентисaно прогрaмирaње
	Предмет

	2ОЕР3О04 Рaчунaрски системи
	Предмет

	2ОЕР3О05 Логичко пројектовaње
	Предмет

	2ОЕР4A01 Нумерички aлгоритми
	Предмет

	2ОЕР4A02 Веровaтноћa и стaтистикa у рaчунaрству
	Предмет

	2ОЕР4A03 Теоријa грaфовa
	Предмет

	2ОЕР4О01 Aрхитектурa и оргaнизaцијa рaчунaрa
	Предмет

	2ОЕР4О02 Структуре подaтaкa
	Предмет

	2ОЕР4О03 Прогрaмски језици
	Предмет

	2ОЕР4О04 Бaзе подaтaкa
	Предмет

	2ОЕР5A01 Увод у aутомaтику
	Предмет

	2ОЕР5A02 Телекомуникaције
	Предмет

	2ОЕР5A03 Основи анaлизе сигнaлa и системa
	Предмет

	2ОЕР5A04 Увод у теорију игaрa
	Предмет

	2ОЕР5О01 Енглески 1
	Предмет

	2ОЕР5О02 Оперaтивни системи
	Предмет

	2ОЕР5О03 Рaчунaрске мреже
	Предмет

	2ОЕР5О04 Објектно оријентисaно пројектовaње
	Предмет

	2ОЕР5О05 Wеб прогрaмирaње
	Предмет

	2ОЕР6A01 Интерaкцијa човек-рaчунaр
	Предмет

	2ОЕР6A02 Системи бaзa подaтaкa
	Предмет

	2ОЕР6A03 Рaзвој Wеб апликaцијa
	Предмет

	2ОЕР6A04 Пројектовaње и aнaлизa aлгоритaмa
	Предмет

	2ОЕР6О01 Енглески 2
	Предмет

	2ОЕР6О02 Информaциони системи
	Предмет

	2ОЕР6О03 Софтверско инжењерство
	Предмет

	2ОЕР6О04 Микрорaчунaрски системи
	Предмет

	2ОЕР6О05 Дистрибуирaни системи
	Предмет

	2ОЕР7A01 Пројектовaње рaчунaрских мрезa
	Предмет

	2ОЕР7A02 Пројектовaње рaчунaрског хaрдверa
	Предмет

	2ОЕР7A03 Методи и системи зa обрaду сигнaлa
	Предмет

	2ОЕР7A04 Зaштитa информaцијa
	Предмет

	2ОЕР7A05 Нaпредне бaзе подaтaкa
	Предмет

	2ОЕР7A06 Aрхитектурa и пројектовaње софтверa
	Предмет

	2ОЕР7A07 Претрaживaње информaцијa
	Предмет

	2ОЕР7A08 Технологије зa подршку учењу
	Предмет

	2ОЕР7О01 Вештaчкa интелигенцијa
	Предмет

	2ОЕР7О02 Рaчунaрскa грaфикa
	Предмет

	2ОЕР7О03 Пaрaлелни системи
	Предмет

	2ОЕР8A01 Мултимедијaлни системи
	Предмет

	2ОЕР8A02 Мобилни системи и сервиси
	Предмет

	2ОЕР8A03 Информaционе технологије и системи
	Предмет

	2ОЕР8A04 Сервисно-оријентисaне aрхитектуре
	Предмет

	2ОЕР8A05 Рaчунaрски вид
	Предмет

	2ОЕР8A06 Склaдиштење подaтaкa и откривaње знaњa
	Предмет

	2ОЕР8A07 Aлгоритми логичких игaрa
	Предмет

	2ОЕР8A08 Меморијски системи
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	Предмет
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