
Назив предмета:  Информациони системи и базе података  
Годишњи фонд: 175 часа 
Разред: Трећи 
Циљеви предмета: Развијање свести о значају информационих система као основе за савремено пословање и управљање. 
 Упућивање ученика у целокупан процес пројектовања информационих система. 
 Развијање свести о значају и месту база података у савременим информационим системима 
 Оспособљавање ученика за пројектовање једноставних база података на концептуалном и имплементационом нивоу. 
 Развијање способности ученика да креира једноставне упите коришћењем упитног језика SQL. 
 Оспособљавање ученика за реализацију повезивања Windows апликације са базом података. 
 Усвајање основа за даље стицање знања и усавршавање. 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Увод у 
информационе 
системе 

Упознавање 
ученика са 
наменом, врстама 
и структуром 
информационих 
система 

• дефинише појам 
информационог система 

• схвата коплексност структуре 
информационог система 

• набраја компоненте 
информационих система 

• објашњава области примене 
информационих система 

• наводи врсте информационих 
система 

• Основни концепти информационих 
система.  

• Компоненте информационих система  
• Класификације информационих 

система  
• Области примене информационих 

система 

На почетку теме 
ученике упознати са 
циљевима и исходима 
наставе – учења, 
планом рада и 
начинима оцењивања.  
 
Облици наставе: 
Предмeт се реализује 
кроз следеће облике 
наставе: 
Теоријска настава (3 
часа x 35 седмица = 105 
часова) 
Вежбе (2 часа x 35 
седмица = 70 часова) 
 
Подела одељења на 
групе: 
Одељење се дели на 
групе приликом 

Пројектовање 
информационих 
система 

Упознавање са 
фазама развоја 
информационих 
система 

• уочава фазе развоја 
информационих система 

• објашњава процес моделовања 
система 

• врши анализу, израђује модел 
процеса и црта  дијаграм тока 
података за дате просте 
примере ИС-а 

• познаје врсте и разуме намену 
Case алата 

• користи алате за моделирање 

• Подела развоја информационих 
система на фазе 

• Планирање развоја ИС-а 
• Анализа и дефинисање захтева ИС-а  
• Структурна систем анализа, дијаграм 

тока података, речник података  
• Моделирање процеса 
• Моделирање података  
• Моделирање догађаја 
• Софтверски алати за пројектовање 

информационих система (Case алати) 



Увод у базе 
података и 
СУБП 
 

Упознавање 
ученика са 
основном 
терминологијом из 
области база 
података. 

• дефинише појам БП. 
• објасни својства БП. 
• наброји врсте обраде унутар 

базе података. 
• дефинише појам и објасни 

архитектуру СУБП-а. 
• наведе примере система за 

управљање реалационим базама 
података. 

• дефинише појам модела 
података. 

• Појмови база података и ситем база 
података. 

• Обрада базе података. 
• Основна својства базе података. 
• Систем за управљање базом података 

(СУБП):  компоненте и архитектура 
система за управљање базом 
података. 

• Модели података. Подела модела 
података по нивоу апстракције и по 
структури. 

реализације вежби. 
 
Место реализације 
наставе: 
Теоријска настава се 
реалузује у учионици, а 
вежбе у кабинету за 
информатику.  
 
 
Препоруке за 
реализацију наставе: 
Кроз израду и 
презентацију 
пројектног задатка 
проверити оствареност 
исхода. 
 
Оцењивање: 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних 
вештина. 
 
Оквирни број часова 
по темама: 
Увод у информационе 
системе 7 часова 
Пројектовање 
информационих 
система 20 часова 

Модел објекти-
везе  и 
релациони модел 
базе података 
 

Оспособљавање 
ученика за израду 
шеме базе 
података путем ЕР 
модела и 
превођење такве 
шеме у релациони 
модел. 

• разуме смисао основних 
елемената ER модела. 

• користи софтверске Case алате 
за моделирање базе података 

• на задатим примерима 
једноставних система уочава 
ентитете у систему, њихове 
атрибуте, одређује кључни 
атрибут и дефинише доменска 
ограничења за уочене атрибуте. 

• уочава везе између ентитета у 
задатом систему. 

• скицира једноставне ER 
дијаграме. 

• разуме структуру релационог 
модела. 

• објасни услове интегритета. 
• преводи ER дијаграм у 

релациони модел и одређује 
шеме релационе базе података. 

• Концептуално моделирање. Модел 
објекти-везе (ER модел) и његови 
основни елементи.  

• Ентитет (тип ентитета и појава или 
инстанца типа ентитета). Атрибут, 
домен атрибута, NULL  вредности 
атрибута, атрибути са више 
вредности, примарни кључ.  

• Слаби тип ентитета. 
• Везе између ентитета, кардиналност 

везе  и учешће у вези.  
• Цртање ER дијаграма.  
• Имплементационо моделирање. 

Релациони модел.  
• Трансформација модела ентитети-

везе у релациони модел. 
• Структурна компонента релационог 

модела. 
• Манипулативни део релационог 

модела (релациона алгебра, 
релациони рачун). 

• Интегритетна компонента релационог 
модела (интегритет ентитета, 



референцијални интегритет).  
• Нормалне форме. 

Увод у базе података и 
СУБП  8 часова 
Модел објекти-везе  и 
релациони модел базе 
података 40 часова 
Основни елементи 
упитног језика SQL 70 
часова 
Основе ADO.NET-а 30 
часова 
 

Основни 
елементи 
упитног језика 
SQL 
 

Оспособљавање 
ученика за писање 
SQL упита над 
релационом базом 
података. 

• креира и користи упите за 
креирање, промену и брисање 
табела. 

• креира и користи упите за 
додавање, ажурирање и 
брисање података у табелама 
базе података.. 

• креира и користи упите за 
читање (селекцију) података из 
табела. 

• креира упит над једном и над 
више табела користећи 
одређене критеријуме. 

• пише упите који садрже 
аритметичке и логичке изразе.  

• креира упите са 
специфицираним редоследом 
приказа врста у резултујућој 
табели. 

• креира упите са груписањем 
информација. 

• користи функције у упиту: sum, 
count, avg, max, min 

• деинише погледе 
• користи индексе за приступ 

подацима 
• пише функције и процедуре 
• креира окидаче 
•  

• Релациони упитни језици. 
SQL типови података. 

• SQL наредбе за дефинисање 
структуре релационе базе података 
(DDL) 

• Наредбе за креирање, брисање и 
измену релационе базе и објеката 
који чине ралациону базу: CREATE 
TABLE, ALTER TABLE, DROP 
TABLE 

• SQL наредбе за прихватање и 
ажурирање података у релационој 
бази података (DML): SELECT, 
INSERT, UPDATE, DELETE 

• Изрази, оператори, услови (WHERE 
клаузула) 

• Aритметичке функције и  функције 
агрегације (SUM, AVG, MIN, MAX, 
COUNT) 

• Kлаузула ORDER BY. 
• Kлаузуле GROUP BY и HAVING 
• Спајање табела: Декартов производ, 

унутрашњи спој, леви спољашњи 
спој, десни спољашњи спој, потпуни 
спољашњи спој 

• Комбиновање резултата више SQL 
упита.  

• Погледи.  
• Индекси.  
• Кориснички дефинисане функције.  
• Ускладиштене процедуре.  



• Окидачи. 
• Корисници базе 

Основе 
ADO.NET-а 
 

Оспособљавање 
ученика за 
коришћење 
најважнијих класа 
ADO.NET 
технологије за 
конекцију на базу 
података. 

• разуме како коришћење 
интерфејса ADO.NET-а 
омогућује приступ различитим 
базама података 

• објасни разлику између 
конектованог и 
дисконектованог режима 
приступа бази података.  

• користи најважније класе 
ADO.NET технологије за 
спајање на базу података. 

• креира SQL команде за 
прихватање података из базе 
података у Windows програм. 

• ADO.NET снабдевачи подацима (Data 
Provider-и ) 

• Основни објекти ADO.NET  Data 
Provider-a  

• Конекција на базу података у дизајн 
моду 

• Креирање конекције ка бази података 
из програмског кода. Објекат 
Connection. Конекциони стринг 

• Креирање SQL команде. Објекат 
Command. Објекат Parameter. 

• Рад у конектованом окружењу. 
• Коришћење DataReader објекта 
• Рад у дисконектованом окружењу 
• Коришћење DataAdapter објекта 
• Коришћење DataSet објекта 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
проф. др Алемпије Вељовић: Пројектовање информационих система у пракси, Kомпјутер библиотека, 2003. 
др Павле Калуђерчић, проф. др Слободан Обрадовић: Пројектовање информационих система – релационе базе података, Висока школа 
електротехнике и рачунарства, Београд 
Слободан Обрадовић, Биљана Вучинић, Тијана Пандуров: SQL Структурни упитни језик, Виша електротехничка школа Београд, 2005. 
Владимир Ђорђевић: Релационе базе података I, ICNT Београд, 2006. 
Robert Vieira: SQL Server 2005 Програмирање, CET, 2006. 
Слободан Обрадовић, Тијана Пандуров, Биљана Вучинић, Срђан Месаровић, Весна Петковић: MS Access: систем за управљање базама података, 
Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд 2007. 
Rebecca Riordan: MS ADO .NET Корак по корак, CET, 2002.  
С. Ђорђевић-Кајан, Леонид Стоименов: Практикум за вежбе на рачунару из предмета Структуре и базе података, II део: Базе података, 
Електронски факултет Ниш, 2004. 
Литература са интернета. 
 



КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
ОО Програмирање 
Web програмирање 
Базе података (изборни) 
 



 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: 

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ 
 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 
• Усвајање знања о функцији оперативног система 
• Оспособљавање за инсталирање оперативног система 
• Оспособљавање за конфигурисање оперативног система 
• Оспособљавање за инсталирање додатних софтвера и хардверских уређаја 
• Оспособљавање за откривање и отклањање грешака у оперативном систему 
 
 
 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА: 
 

1. William Stallings, Operativni sistemi: Principi unutrašnje organizacije i dizajna, 2007,ISBN: 86-7991-291-3  
2. Borislav Đorđević, Dragan Pleskonjić, Nemanja Maček, Operativni sistemi:teorija, praksa i rešeni zadaci, Mikro knjiga, 2005, ISBN: 

86-7555-274-2 
3. Lisa Donald i James Chellis, MCSE Windows XP Professional – udžbenik, Kompjuter biblioteka, ISBN broj: 86-7310-245-6 
4. Grupa autora, Microsoft Windows XP Professional MCSE za ispit 70-270, CET, 2003, ISBN: 86-7991-175-5 

 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
 

1. Рачунарство и информатика 
2. Рачунарски хардвер 
 

 



 

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА 
 

Разред: трећи 
Годишњи фонд часова: 70 часова 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће бити у стању да : 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

ПРЕПОРУЧЕНО 
УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

Структура и 
функције 
оперативног 
система 

• Упознавање ученика 
са структуром 
оперативног система 

 
• Усвајање знања о 

функцији 
оперативног система 

 

• Наведе делове системског софтвера и 
објасни њихове функције 

• Објасни структуру оперативног система 
• Објасни појам процеса, стања процеса и 

везе између њих 
• Објасни улогу BIOS-a и врши подешавање 

параметара у CMOS  

• Историјат развоја оперативних система 
• Карактеристике оперативних система 
• Врсте оперативних система 
• Системски софтвер (линкери, лоадери, 

едитори) 
• Основни модули (слојеви) оперативних 

система 
• Хардверске компоненте које користи 

оперативни систем 
• Појам процеса, стања процеса и операције 

са процесима 
• BIOS матичне плоче, додатних картица  
• Приступ и подешавање у CMOS – у 
• Ажурирање BIOS - а  

 

• На почетку теме 
ученике упознати са 
циљевима и 
исходима наставе / 
учења, планом рада и 
начинима 
оцењивања. 

• Облици наставе 
• Предмет се реализује 

кроз следеће облике 
наставе: 

• Лабораторијске 
вежбе (70 часова) 

• Место реализације 
наставе 

• Вежбе реализовати у 
кабинету са 
рачунарима при чему 
свако од ученика 
треба имати рачунар 
за рад. 

• Препоруке за 
реализацију наставе 

 
• Садржај предмета се 

реализује кроз 
методе активно 
орјенитисане наставе 

• Адекватна припрема 
часа у сарадњи са 

 
 
 
 
 
 
Инсталирање 
оперативног 
система на радној 
станици 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Оспособљавање за 
инсталирање 
оперативног система  

• Врши припрему за инсталирање 
оперативног система 

• Инсталира оперативни систем 
 

• Минимални хардверски захтеви и 
информације потребне за инсталирање 
оперативног система (HCL листа) 

• Дељење диска на партиције и њихово 
форматирање  

• Фајл системи 
• Датотеке које учествују у подизању 

система 
• Инсталирање оперативног система на нови 

рачунар 
• Надоградња постојећег оперативног 

система 
• Ажурирање инсталираног оперативног 

система 
• Инсталирање више оперативних система 

на једном рачунару 
 



 

 
Конфигурисање 
оперативног 
система на радној 
станици 
 
 

• Упознавање ученика 
са начинима 
прилагођавања 
оперативног система 
потребама корисника 
 

• Оспособљавање за 
конфигурисање 
оперативног система 

 

• Користи алате за подешавање рачунара и 
његове околине  

 

• Прилагођавање оперативног система 
потребама корисника 

• Корисници и корисничке групе  
• Сервиси оперативног система 

 
 

педагошко – 
психолошком 
службом 

• Припрема 
дидактичког 
материјала за 
реализацију часа 

 
• Оцењивање 
• Вредновање 

остварености исхода 
вршити кроз: 

1. праћење 
остварености исхода 

2. тестове знања 
3. тестове практичних 

вештина 
 
Оквирни број часова 
по темама: 
• Структура и 

функције 
оперативног система 
–  18 часова 

• Инсталирање 
оперативног система 
-  16 часова 

• Конфигурисање 
оперативног система 
–  6 часова 

• Инсталирање и 
уклањање додатног 
софтвера и хардвера 
–  8 часова 

• Одржавање 
оперативног система 
-  22 часа 

 
Инсталирање и 
уклањање 
додатног 
софтвера и 
хардвера 
 
 

• Оспособљавање за 
инсталирање 
додатног софтвера  

• Оспособљавање за 
инсталирање 
хардверских уређаја 

• Инсталира и уклања додатни софтвер 
• Инсталира нови хардвер 
 

• Инсталирање и уклањање апликативног и 
делова системског софтвера 

• Коришћење програма за аутоматско 
инсталирање 

• Инсталирање Plug and play уређаја 
• Инсталирање Non Plug and play уређаја 
• Drivers (инсталирање, update, roll back) 
• Инсталирање периферних уређаја 
 

 
Одржавање 
оперативног 
система 

• Оспособљавање за 
откривање и 
отклањање грешака 
у оперативном 
систему 

• Врши оптимизацију и одржавање 
оперативног система 

• Користи методе и алате за опоравак 
система 

• Спроводи неопходне мере за повећање 
сигурности оперативног система 

• Инсталира и користи антивирусне 
програме 

• Користи алате за администрирање и 
дијагностику 

• Користи алате за откривање и отклањање 
проблема у оперативном систему 

• Оптимизација и одржавање хард диска  
• Опоравак система  
• Коришћење recovery console 
• Упознавање registry base 
• Сигурност оперативног система (дозволе, 

забране) 
• Врсте напада на оперативни систем 
• Антивирусни програми 
• Алати за администрирање и дијагностику  
• Тражење помоћи код грешака на 

оперативном систему  

 



ПРАКТИЧНА НАСТАВА  
 

III РАЗРЕД (60 часова) 
 
Циљ и задаци 
 
Циљ образовно-васпитног рада предмета Практична настава је упознавање ученика са принципима рада информационих система, 
рачунарских мрежа и комуникационих технологија, веб апликација, као и са методама и поступцима који се примењују ради њиховог 
повезивања, одржавања, поправке и правилног функционисања, са основним хардверским и софтверским компонентама које чине 
савремене рачунарске мреже и информационе системе, као и са могућностима њихове практичне примене. 
 
Задаци образовно-васпитног рада: 

• практична провера и продубљивање теоријских знања из ускостручних предмета у трећем разреду овог занимања; 
• стицање практичних знања која ће ученицима омогућити самостално обављање послова на повезивању, одржавању, поправци и 

сервисирању различитих рачунарских мрежа и информационих система; 
• стицање основних практичних знања која ће ученицима омогућити модификовање већ постојећих решења према актуелним 

захтевима, као и самосталну реализацију рачунарских мрежа и њихово администрирање. 
• стицање  практичних знања која ће ученицима омогућити реализацију задатих база података и конекција за њима 
• стицање  практичних знања која ће ученицима омогућити реализацију различитих статичких и динамичких веб страница као и 

њихово објављивање 
 
Оперативни задаци: 

• упознавање ученика са начином рада и карактеристикама различите мрежне опреме; 
• упознавање ученика са основним принципима који се користе приликом избора адекватне рачунарске и мрежне опреме; 
• оспособљавање ученика за самостално практично коришћење различитих мрежних уређаја; 
• упознавање ученика са начинима повезивања мрежне опреме са рачунарском опремом; 
• упознавање ученика са конфигурисањем рачунарске мреже; 
• оспособљавање ученика да користе методе пројектовања информационих система; 
• упознавање ученика са различитим решењима веб апликација; 
• оспособљавање ученика за реализацију веб апликације, тестирање реализоване веб апликације и отклањање грешака; 
• оспособљавање ученика за реализацију десктоп апликација, тестирање реализоване десктоп апликације и отклањање грешака; 



САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

Веб програмирање (12) 
 

На блок настави ученици треба да примене знања стечена на теоријској настави. Ученици треба да реализују низ повезаних веб 
страница које ће покривати задату тему задатка,  које ће бити у складу са њиховим способностима и претходно стеченим знањима из 
веб програмирања. Приликом реализације задате веб апликације, ученици треба да користе скрипт језике које су савладали на 
теоријском делу предмета  и  да примене знања која се односе на  појмове веб сервера и клијентске веб апликације. Ученици ће при реализацији  
користити знања стечена из рачунарске графике и мултимедије као и из мултимедијалних алата, да би веб апликација задовољила дизајнерске 
критеријуме. По завршетку писања кода, ученици ће бити оспособљени за објављивање веб апликације. 

 
 

Објектно оријентисано програмирање (18) 
 

На блок настави ученици треба да примене знања, која су стекли на другој и трећој години слушања предмета објектно 
оријентисано програмирање. Њихов рад ће се огледати у  решавању задате  десктоп апликације за обраду података које ће 
подразумевати и рад са више форми, са менијима и другим компонентама. При реализацији ће примењивати савладане концепте 
објектно оријентисаног програмирања. У зависности од дефинисаног задатка ученици ће на свој начин реализовати задату апликацију, 
применом структура, шаблона, низова, листи као и различитих библиотека и компоненти. На основу својстава и догађаја који 
дефинишу коришћене компоненте,  ученици ће имати слободу да креирају апликацију на оргиналан начин. 
 

Информациони системи и базе података (18) 
 
 На блок пракси ученици треба да изанализирају већ готова решења информационих система која ће бити у складу са њиховим 
дотадашњим знањима. На примеру готових решења ученици ће сагледати принципе пројектовања информационих система при чему ће 
извршити анализу, израдити модел процеса и исцртати  дијаграм тока података за задате информационе системе. 
Поред саме анализе пројектовања информационих система ученици ће имати задатак да креирају базу података, чија ће комплексност 
бити у складу за њиховим способностима, кришћењем знања која су стекли на теоријском делу предмета. Приликом пројектовања базе 
података, потребно је да се  прођу све релевантне фазе за њено моделовање. Задатак ће подразумевати да по креирању базе података,  
ученици одраде задате SQL упите и изврше конекцију на базу, коришћењем одговарајућих класа. 
 

 



Рачунарске мреже и комуникације (12) 
 

На блок настави ученици треба да се упознају са мрежном опремом и да кроз ову наставу прошире знања стечена на 
теоријској настави. Ученици треба да се упознају са уређајима који врше повезивање рачунара у LAN и WAN мрежу, са нaчинима 
њиховог повезивања и конфигурисања, са најчешћим карактеристикама кварова који онемогућавају правилно функционисање мреже, 
као и са начинима отклањања постојећих кварова. Ученици треба да се упознају са начинима конфигурисања мреже који омогућавају 
оптимално коришћење расположивих ресурса. 

 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 
 На блок настави из веб програмирања ученици треба да се упознају са практичним применама стечених теоријских знања. 
Ученици ће са наставником анализирати постојећа решења различитих веб апликација, при чему ће  доводити у везу стечена знања са 
њиховом практичном применом. На блок пракси ће ученици такође сами реализовати задату веб апликацију и оспособиће се за њено 
објављивање. 
 
 На блок настави из објектно оријентисаног програмирања  ученици ће применити своја теоријска знања и вештине, које су 
стекли за време извођења теоријске наставе и вежби из овог предмета. На примеру  реализације десктоп апликације ученици ће 
утврдити своје вештине и оспособити се за креирање апликација које су примерене њиховим способностима.  Израда апликације поред 
писања кода ће подразумевати и њено тестирање. 
 
 На блок настави из информациони системи и базе података ученици треба да сагледају све концепте који се односе на 
пројектовање информационих система и моделовање база података при чему ће продубити своја знања. На блок пракси ће ученици 
сами реализовати задату базу података, са свим пропратним захтевима који ће се односити на креирање SQL упита и конекција . 
 
 Из рачунарских мрежа и комуникација блок настава треба да се базира на упознавању ученика са карактеристикама најчешће 
коришћених мрежних уређаја и начинима функционисања различитих рачунарских мрежа. Ученици треба да савладају  технике самог 
пројектовања рачунарске мреже у складу са постојећим захтевима, као  и технике за њихову реализацију, поштујући критеријуме који 
се односе на оптимално коришћење ресурса.   
  
 Наставу у блоку треба организовати у току године тако да ученици раде у преподневној смени а професор у поподневној,  како 
се не би губили часови. За сваки радни дан наставе у блоку ученик је обавезан да води свој дневник рада. 



 
Назив предмета: Програмирање 

Годишњи фонд часова: 70+70 

Разред: Трећи 

Циљеви предмета: 

• Усвајање основних знања из  концепта објекто оријентисаног програмирања    
• Оспособљавање  ученика за писање програма у којима се врши    креирање основних елемената Windows апликације 
• Оспособљавање  ученика за писање програма у којима се користе најважније компоненте из библиотеке компонената 
• Оспособљавање  ученика за писање програма у којима се формирају класе као сложени типови података  
• Оспособљавање  ученика за усвајање основа за даље, самостално стицање знања и усавршавање. 

 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
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Разумевање основних 
концепата објектно 
орјентисаног 
програмирања 

• Дефинише појам  класе 
• Разуме разлику између класе и објекта 
• Разуме заштиту података у класи (разлика 

између класе и структуре) 
• Разуме објекат и како се он уписује  у 

меморију 
• Креира конструктор 
• Креира деструктор 
• Разуме везу између родитеља и потомка 
• Разуме полиморфизам и примењује га у 

концепту наслеђивања 

 
 

• Класа 
• Објекат 
• Енкапсулација 
• Конструктори 
• Деструктори 
• Наслеђивање 
• Полиморфизам 
 

На почетку теме ученике упознати са 
циљем/циљевима и исходима, планом рада 
и начинима оцењивања. 
 
Облици наставе и трајање 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
• Теорија 70 часова 
• Вежбе 70  часова 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  3  групе приликом 
реализације вежби. 
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Усвајање разлике које 
изабрани програмски 
језик пружа у односу 
на С језик 

• Користи податке логичког типа 
• Користи податке набројивог и 

структурног типа 
• Разуме декларацију  променњивих на 

нивоу блока (For  each in циклус) 
• Користи функције са итим именом а 

другим параметрима 
• Разуме показивач на објекат чија је 

метода позвана 
• Дефинише динамички објекат 

• Логички подаци 
• Дефинисање набројивог и 

структурног типа 
• Дефинисање података на 

нивоу блока 
• Преклапање имена функције 
• Референце 
• Оператор this 
• Динамички објекти 
 

Место реализације наставе 
• Вежбе се реализују у рачунарском 

кабинету 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
• Програм дозвољава слободу избора 

програмског језика. За реализацију 
наставног програма програмирање 
препоручује се програмски језик C#  

• Програм  реализовати  кроз часове 
теоријске наставе и лабораторијских 
вежби у рачунарској учионици. На 
вежбама одељење поделити у две групе. 
Вежбе реализовати у блоку од 2 часа 
недењно (по свакој групи). 

• Акценат је на основним концептима 
објектно орјентисаног програмирања. 
Примери морају бити јасни и што краћи 
како би ученик могао да их што лакше 
савлада. 

• Коришћењем тајмера и низова и матрица 
показивача на компоненте могу се 
програмирати једноставне анимације и 
игрице. Игрице се могу односити на 
корисник против корисника или 
корисник против рачунара. 
 

Оцењивање 
 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
1. Праћење остварености исхода 
2. Тестове знања 
3. Вештину самосталног писања кода 

програма 
 

Оквирни број часова по темама 

К
ла
се

 

Оспособљавање за 
израду програма у 
којима се користе 
класе 
 
 

• Разуме предности класе у односу на 
структуру 

• Пише и тестира програме у којима се 
оператори преклапају(не код Jave) 

• Разуме предности енкапсулације података 
• Пише и тестира програме у којима се 

користи наслеђивање 
• Пише и тестира програме у којима се 

користи полиморфизам 
• Дефинише методе 
• Разликује измену поља класе од читања 

поља из класе 
• Користи исте функције у више класа 
• Пише и тестира програме у којима се 

демонстрира примена класе 

• Појам класе 
• Енкапсулација података 
• Разлика између класе и 

структуре 
• Подразумевани конструктор 
• Конструктор са параметрима 
• Конструктор копије 
• Методе 
• Сет методе 
• Гет методе 
• Веза између класа (friend 

функције или  interface) 
• Преклапање имена функције 
 

И
зв
ед
ен
е 
кл
ас
е 

Оспособљавање 
ученика за употребу 
изведене класе  

• Разликује класу од изведене класе 
• Формира конструкторе изведених класа 
• Разуме употребу апстрактних класа 
• Пише и тестира програме у којима се 

користе апстрактни типови података 
• Реализује повезивање класа на основу 

дијаграма класа 
 

• Дефиниција изведене класе 
• Употреба чланова изведене 

класе 
• Конструктори изведених 

класа 
• Композиција класе 
• Апстрактна класа 
• Заједнички чланови класе 
• Унутрашња класа 
• Дијаграм класа 
 



Ру
ко
ва
њ
е 

из
уз
ец
им

а Оспособљавање 
ученика за руковање 
изузецима 

• Разуме обраду  грешке ( слање, пријем, 
обрада) 

• Пише и тестира програме у којима се 
користи руковање изузецима 

• Руковање изузецима 
• Пријављивање изузетака 
• Прихватање изузетака 
 

 
Теорија: 
 
• Основни концепти објектно 

оријентисаног језика...............................4 
• Објектни језик и С језик .......................6 
• Класе..........................................................8 
• Изведене класе.......................................10 
• Руковање изузецима..............................6 
• Библиотека компонената ...................36 

 
Лабораторијске вежбе: 
 
• Основни концепти објектно 

оријентисаног језика...............................4 
• Објектни језик и С језик .......................6 
• Класе..........................................................8 
• Изведене класе.......................................10 
• Руковање изузецима..............................6 
• Библиотека компонената ...................36 

 

Б
иб
ли
от
ек
а 
ко
м
по
не
на
та

 

Оспособљавање за 
израду пројеката у 
којима се користе 
вектори и матрице 
компоненти 

 
• Формира пројекат 
• Примењује стандарне компоненте из 

библиотеке компоненти 
• Формира и позиционира компоненте 
• Подешава величину и изглед компоненти 
• Користи својства и методе компоненти 
• Програмира догађаје миша 
• Уочи заједничка својства компоненти  
• Користи низове и матрице компоненти 
• Примењује компоненту Timer 
• Програмира догађаје тастатуре 

• Израда пројекта 
• Форма 
• Својства 
• Методе 
• Догађаји 
• Лабела 
• Дугме 
• Догађаји миша 
• Слика(Image) 
• Заједничка својства за све 

компоненте 
• Оквир за текст (Edit) 
• Панел 
• Кастовање компоненте над 

којом се десио догађај 
• Оквир за групу 
• Оквир за потврду 
• Група радио дугмади 
• Догађај тастатуре 
• Koмпонента ListBox 
• Комбиновани оквир за текст 

са листом(ComboBox) 
• Компонента Timer 
• Динамичко креирање 

компоненти 
• Низ показивача на 

компоненте 
• Матрица показивача на 

компоненте 
 

 



Препоручена литература за реализацију предмета 
Karli Watson: C# од почетка, ЦЕТ Библиотека, Београд, 2002. 
Ласло Краус: Програмирање, Завод за уџбенике, Београд, 2004. 
Ласло Краус: Програмски језик C+ + са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2007. 
 
Корелација са другим предметима / модулима 
• Програмирање 
• Базе података 
• Веб програмирање 
• Математика 
• Физика 
• Основе електротехнике 

 



РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ 
 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

III 70 35      105 

 
Циљеви предмета: 

• Стицање основних знања из комуникационих технологија 
• Стицање основних знања о функционисању рачунарске мреже 
• Стицање знања о пасивној и активној мрежној опреми 
• Оспособљавање за конфигурисање LAN мреже и проверу њене функционалности 
• Оспособљавање за повезивање LAN мрежа  
• Развијање позитивног односа према новим технологијама 

 

TEMA ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

(ученик ће бити у 
стању да) 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА
Принципи 
рачунарских 
комуникација  
 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима 
рачунарских 
комуникација 

 

• наведе и образложи 
елементе 
рачунарских 
комуникација 

• пореди врсте 
преноса података 

• пореди врсте 
протокола 

• наведе врсте 
грешака током 

• основни елементи 
рачунарских 
комуникација 

• пренос података (са 
комутацијом веза, 
са комутацијом 
пакета, виртуелном 
везом) 

• протоколи (без 
успостављања везе, 

Предмет се реализује кроз: 
70 часова теоријске наставе 
35 часова лабораторијских 
вежби  

На почетку теме ученике 
упознати са циљем/циљевима 
и исходима, планом радса и 
начинима оцењивања. 



преноса података и 
објасни технике 
њиховог откривања 

• наведе предности и 
недостатке 
основних физичких 
топологија 
рачунарских мрежа 

 
 
 
 
 

са успостављањем 
везе) 

• управљање 
грешкама (извори, 
откривање, 
исправљање) 

• категоризација 
рачунарских мрежа 
(по медијуму који 
се користи за 
пренос, по 
топологији, по 
временској 
постојаности, по 
простору, по 
функционалном 
односу чланова) 

Подела одељења на групе  
Одељење се дели на групе 
приликом реализације  
лабораторијских вежби и 
наставе у блоку 

Место реализације наставе 
Вежбе реализовати у кабинетима  

Препоруке  за реализацију 
наставе  
• Садржај наставе се реализује 

кроз методе активно 
оријентисане наставе 

 
Оцењивање 
• Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 
•  Праћење остварености 

исхода 
• Тестове знања 
• Тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по 
темама: 
 
Теорија: 
• Принципи рачунарских 

комуникација: 10 
• Мрежна комуникација и 

протоколи: 18 

Мрежна комуникација 
и протоколи 
 

• Усвајање знања о 
начину 
комуникације и 
основним 
протоколима из 
скупа TCP/IP 

• Оспособљавање за 
коришћење наредби 
оперативног система 
за тестирање рада 
мреже 

• наводи и описује 
основне функције 
сваког нивоа OSI и 
TCP/IP модела 

• наводи о 
објашњава намену 
главних TCP/IP 
протокола 

• објасни појам IP 
адресе и прикаже 
структуру IP адреса 
за сваку класу 

• разликује јавне и 
приватне мреже 

• користи TCP/IP 

• стандарди, 
референтна тела и 
организације 

• OSI модел података 
• TCP/IP модел 
• Скуп TCP/IP 

протокола 
• IP адресирање 

(Ipv4, Ipv6) 
• Мрежна маска 
• Класе IP адреса 
• Јавне и приватне 

адресе 
• TCP/IP рутине за 



рутине за 
проналажење и 
отклањање кварова 
у мрежи 

решавање проблема 
на мрежи 

• Уређаји за повезивање: 16 
• Мрежне технологије и 

умрежавање: 26 
Лабораторијске вежбе: 
• Принципи рачунарских 

комуникација: 2 
• Мрежна комуникација и 

протоколи: 8 
• Уређаји за повезивање: 10 
• Мрежне технологије и 

умрежавање: 15 
 
 

Уређаји за повезивање 
  
 

• Усвајање знања о 
врстама и 
карактеристикама 
различитих 
интерфејса за 
комуникацију и 
уређеја за 
повезивање 

• Оспособљавање за 
конфигурисање 
уређаја за 
повезивање 

 
 
 
 
 
 

• наведе и објасни 
карактеристике 
преносних медијума

• упоређује каблове 
• врши избор каблова 

у зависности од 
захтева 

• наведе и објасни 
улогу интерфејса 
рачунара 

• опише функцију 
модема, hab-a, 
switch-a, bridge-a, 
router-a и gateway-a 

• врши избор уређаја 
у зависности од 
захтева 

• конфигурише 
мрежне уређаје 
 

 

• врсте преносних 
медијума 

• карактеристике 
преносних 
медијума 

• врсте каблова 
(коаксијални, са 
упреденим 
парицама, оптички) 

• мрежна картица 
• модем 
• ISDN Терминал 

адаптер 
• ADSL/DSL модел 
• USB 
• FireWire 
• IrDA 
• repeater 
• hub 
• bridge 
• switch 
• router  
• gateway 

Мрежне технологије и 
умрежавање 
 

• Усвајање знања о 
принципима 
мрежних 
технологија 

• објасни методе 
приступа 

• разликује мрежне 
технологије 

• управљање 
приступом 

• управљање током 
• Ethernet 



• Оспособљавање 
ученика за креирање 
LAN мреже и 
проверу њене 
функционалности 

• Оспособљавање 
ученика за 
повезивање LAN 
мрежа 

• анализира 
ограничења, 
предности и мане 
сваке технологије 

• наводи и објашњава 
карактеристике 
WАN технологије 

• наводи и објашњава 
карактеристике 
технологија 
бежичног преноса 

• повезује мрежне 
уређаја у LAN 
мрежу и додељује 
им IP адресе 

• повеже две локалне 
мреже 

• повеже удаљеног 
члана са локалном 
мрежом 

• провери 
функционалност 
мреже 
користи мрежне 
ресурсе 

 

• Ethernet стандарди 
• Token ring 
• FDDI 
• WAN технологије 

(јавна телефонска 
мрежа, 
претплатничка 
линија, изнајмљена 
линија, X.25, Frejm 
relej, ATM) 

• бежичне топологије 
(bluetooth, WiFi, 
WiMAX) 

• повезивање 
мрежних уређаја 

• приступ мрежним 
ресурсима 

 
Препоручена литература: 

• Greg Tomsho, Ed Tittel, David Johnson, Основе умрежавања 
• MCSE уџбеник за припрему испита Основе умрежавања Плус, Група аутора 
• Stephen J. Bigelow: Рачунарске мреже: инсталирање, одржавање и поправљање 



• Andrew S. Tanenbaum: Рачунарске мреже 
 

Корелација са другим предметима: 
• Оперативни системи 
• Интернет технологије и сервиси 
• Заштита рачунарских мрежа 

 



Назив предмета:  Beб програмирање  
Годишњи фонд: 105 часова 
Разред: Трећи 
Циљеви предмета:       Развијање свести о значају веб технологија у савременим информационим системима 
 Припрема ученика за самосталну израду потпуно функционалних и интерактивних веб презентација помоћу савремених 

технологија и   скриптинг језика (АSP.NET, JAVA script и др.), као и Интернет апликација и пројеката 
 Оспособљавање ученика за објављивање веб сајтова и апликација на веб серверу 
 Усвајање основа за даље стицање знања и усавршавање 

 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Увод у веб 
програмирање
 

Упознавање 
ученика са 
основном 
терминологијом 
из области веб 
програмирања. 

• разуме примену и могућности интернет и 
веб технологија са нагласком на 
пројектовање и програмирањe 

• разуме појам и смисао веб сервера, 
интернет прегледача и појам клијентске 
апликације 

• разуме разлику између клијентских и 
серверских скрипт језика 

• објасни својства и наведе примере 
серверских скрипт језика 

• објасни својства и наведе примере 
клијентских скрипт језика 

• наведе примере веб сервера, технологије 
које опслужују и  платформе на којима се 
извршавају 

• Значај интернет и веб технологија 
у савременом друштву (веб 
портали засновани на подацима, 
виртуелне продавнице засноване 
на е-трговини...) 

• Појам, дефиниција и особине веб 
сервера, клијентских апликација и 
интернет прегледача 

• Платформе и језици за развој веб 
апликација 

• Подела скрипт језика према месту 
извршења. 

• Обрада - серверски скрипт језици 
и алати (ASP, PHP, JSP, CGI) 

• Обрада - клијентски скрипт језици 
и алати  (JavaScript и VBScript) 

• Појам и класификације сервера 
(веб сервер, фајл сервер, сервер за 
електронску пошту). 

• Обрада - веб сервери, услуга 
послуживања веб садржаја (web 
hosting) 

На почетку теме 
ученике упознати са 
циљевима и исходима 
наставе – учења, 
планом рада и 
начинима оцењивања.  
 
Облици наставе: 
Предемет се реализује 
кроз следеће облике 
наставе: 
Вежбе (3 часа x 35 
седмица = 105 часова) 
 
Подела одељења на 
групе: 
Одељење се дели на 
групе приликом 
реализације вежби и 
наставе у блоку. 
 
Место реализације 



Објектно 
оријентисано 
програмирање 

Осврт на 
градиво  
обрађено у 
оквиру 
предмета 
објекто-
оријентисано 
програмирање  

• разуме смисао и идеје објектно 
оријентисаног програмирања. 

• разуме смисао и појам класе и инстанце 
• објасни својства понашања објеката 

(променљиве и методе) 
• дефинише и објасни појам наслеђивања у 

објектно оријентисаном програмирању 

• Решавање проблема парадигмом 
објектно-оријентисаног 
програмирања,  врло слично 
људском начину размишљања и 
решавању проблема 

• Идентификовање и постављање 
објеката који ће се користити у 
одговарајућој секвени за решење 
одређеног проблема 

• Појам класе и инстанце 
• Чланови класе (податак - члан, 

објекат - члан, функција чланица) 
• Обрада - наслеђивање класа 

наставе: 
Вежбе се реализују у 
кабинету за 
информатику.  
 
Препоруке за 
реализацију наставе: 
На часовима вежби, 
примере веб 
апликација 
реализовати у 
развојном окружењу 
Microsoft Visual Studio 
2008 или новији. 
Кроз израду и 
презентацију 
пројектног задатка 
проверити 
оствареност исхода. 
 
Оцењивање: 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење остварености 
исхода 
Тестове знања 
Тестове практичних 
вештина 
 
Оквирни број часова 
по темама: 
Увод у веб 
програмирање  10 
часова 

Серверски 
скрипт језици  

Оспособљавање 
ученика за 
писање веб 
апликација 
коришћењем 
серверских 
скрипт језика. 

• разуме појам и начин функционисања 
.NET Framework библиотеке класа 

• познаје основе језика C# и VB.NET 
• познаје развојно окружење Visual Studio 
• разуме појам веб захтева и прави разлику 

између POST и GET веб команди 
• познаје основе ASP.NET скрипт језика 

(синтакса, променљиве, константе..) 
• користи контролне структуре, петље, 

функције, класе и објекте 
• креира веб форме, поставља и користи 

серверске и HTML веб контроле 
• креира методе које реагују на догађаје и 

разуме појам догађаја 
• користи контроле за рад са подацима 

(GridView, DetailsView, FormView) 
• креира контроле за проверу веб форме 

• Основе .Net платформе. 
Упознавање .Net framework-a 

• Основе .Net језика (VB.NET, C#) 
• Развојно окружење Visual Studio 
• Типови веб захтева (POST и GET) 
• Oснове ASP.NET скрипт језика 

(синтакса, променљиве, константе, 
изрази, контролне структуре, 
петље, функције и класе) 

• Израда веб форме 
• Серверске и HTML веб контроле 
• Креирaње метода које реагују на 

догађаје 
• Контроле за проверу веб форме 

Клијентски 
скрипт језици  

Оспособљавање 
ученика за 
писање веб 
апликација 
коришћењем 

• познаје основе Јаva Script језика 
(синтакса, вредности и променљиве, 
оператори, додељивање, поређење итд.) 

• користи наредбе за коначан и бесконачан 
број понављања 

• Увод у клијентске скрипт језике 
• Увод у Јаva Script 
• Синтакса Java Script језика 

(вредности, промељиве, 
оператори,  додела вредности и 



клијентских 
скрипт језика. 

• креира функције и користи  догађаје 
прозора, миша, обрасца, тастера. 

• зна да рукује обрасцима 
• познаје рад са колачићима (креира, чита, 

брише колачићe) 
• познаје основе JQuery framework-a 
• користи Ајаx позиве 

поређење) 
• Употреба циклуса For/In 
• Употреба циклуса Do/While 
• JavaScript функције и догађаји 
• Обрасци, форме, прозори 
• Колачићи (креирање, читање и 

брисање) 
• Анализа и тестирање готових 

скрипти 
• JQuery - напредни JavaScript 
• Валидација елемената форме 
• Програмирање динамичких 

страница 
• Ajax(Asynchronous JavaScript And 

XML) технологија 
• Самостална израда скрипти 

Објектно орјентисано 
програмирање 10 
часова 
Серверски скрипт 
језици 40 часова 
Клијентски скрипт 
језици 30 часова 
Веб сервери 15 часова 
 

Веб сервери Оспособљавање 
ученика за 
објављивање 
веб сајтова и 
апликација на 
веб серверу. 

• познаје Internet Information Services (IIS) 
и како функционише веб сервер 

• креира и конфигурше виртуелни 
директоријум 

• инсталира и конфикурише Аpache веб 
сервер 

• Начин рада Internet Information 
Services (IIS) 

• Управљање веб сајтовима помоћу 
IIS Manager-a 

• Креирање виртуелног 
директоријума 

• Конфигурисање виртуелног 
директоријума 

• Компилација кода 
• Копирање веб сајта 
• Инсталација и конфигурисање 

Аpache веб сервера 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
Matthew MacDonald: ASP.NET 3.5 са C# 2008 (Apress), Компјутер библиотека, 2009.  
Група аутора: Развој XML WEB сервиса и серверских компоненти (Microsoft Press), CET, 2003.  
Tom Negrino, Dori Smith: JavaScript за World Wide Web,  CET, 2005.  
Литература са интернета. 
 



КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
ОО Програмирање 
Веб програмирање, четврти разред 
Веб дизајн 
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