
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: EЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 
 

 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 
1. Развијање свести ученика о значају примене информационо-комуникационих технологије у пословању. 
2. Упознавање ученика са структуром и основним компонентама електронских пословних система. 
3. Упознавање ученика са различитим облицима електронског пословања. 
4. Оспособљавање ученика за обављање пословних процеса и операција у системима електронског пословања. 
5. Оспособљавање ученика за имплементацију, ажурирање и одржавање софтверске платформе за електронско пословање. 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 
1. Рачунарске мреже и комуникације 
2. Интернет технологије и сервиси 
3. Информациони системи 
4. Заштита информационих система 
5. Веб дизајн 
6. Предузетништво 
 

 



 

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА    
 
Разред: Четврти 
Годишњи фонд часова: 62 (теорија) + 31 (лабораторијске вежбе) = 93 

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

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

ПРЕПОРУЧЕНО 
УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

 
Увод у 
електронско 
пословање 
 
 

• Усвајање основних 
знања о електронском 
пословању и 
основним врстама 
електронског 
пословања 

• Дефинише појам електронског пословања 
• Објасни улогу Интернета у електронском 

пословању 
• Наведе предности и недостатке 

електронског пословања 
• Наведе основне врсте електронског 

пословања 
• Наведе основне тенденције у развоју и 

будућој примени електронског пословања 

• Појам електронског пословања; 
историјски развој; улога Интернета у 
електронском пословању 

• Предности и недостаци електронског 
пословања 

• Основне врсте електронског пословања 
• Развој и примена електронског пословања 

у будућности 

 
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: 
Теоријска настава (2 часа x 
31 седмица = 62 часа) 
Лабораторијске вежбе (1 час 
x 31 седмица = 31 час) 
 
Укупно: 93 часа 
 
Место реализације наставе 
Теоријска настава се реализује 
у учионици, а лабораторијске 
вежбе у кабинету са 
рачунарима (за вежбе се 
препоручује по један ученик за 
рачунаром). 
Блок настава се реализује ван 
школе (у организацијама које 
користе неки облик 
електронског пословања). 
 
Подела одељења на групе: 
Одељење се дели на 3 групе 
приликом реализације 
лабораторијских вежби, а на 
две групе за блок наставу. 
 

 
Електронски 
пословни 
системи 
 
 

• Усвајање основних 
знања о хардверској и 
софтверској 
платформи 
електронских 
пословних система. 
 

• Наведе основне компоненте које чине 
структуру електронских пословних система 

• Објасни улогу основних компонената 
технолошке структуре електронског 
пословања 

•  Објасни улогу апликативне структуре 
електронског пословања 

• Објасни улогу система за управљање 
односима са корисницима (CRM) 

• Објасни улогу система за управљање 
ресурсима предузећа (ERP) 

• Објасни улогу система за управљање 
ланцима снабдевања (SCM) 

• Наведе врсте виртуелних организација 
• Објасни принцип функционисања telework 

виртуелних организација, виртуелних 
канцеларија и виртуелних тимова 

• Информатичка револуција и 
информатизација пословних процеса 

• Основне компоненте електронских 
пословних система (хардвер, 
комуникације, софтвер, сервиси, људски 
ресурси) 

• Технолошка структура електронског 
пословања 

• Апликативна структура електронског 
пословања 

• Систем за управљање односима са 
корисницима (CRM - Customer Relatioship 
Management)  

• Систем за управљање ресурсима 
предузећа (ERP – Enterprise Resource 
Planning) 

• Систем за управљање ланцима снабдевања 
(SCM – Supply Chain Management) 

• Виртуелне организације (telework, 
виртуелне канцеларије, виртуелни тимови) 

 
Електронско 
пословање у 
трговини 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима и 
моделима електронске 
трговине 

• Оспособљавање 

• Дефинише појам  електронске трговине 
• Наведе предности и недостатке електронске 

трговине 
• Дефинише појам електронског документа 
• Објасни принцип електронске размене 

• Појам и дефиниција електронске трговине; 
историјат; поређење електроске трговине 
са класичном 

• Електронски докуменат 
• Електронска размена података - EDI 



 

 ученика за коришћење 
апликација за 
електронско 
пословање у трговини 

• Оспособљавање 
ученика за 
имплементацију, 
ажурирање и 
одржавање платформе 
за електронску 
трговину 

података 
• Наведе облике електронске трговине 
• Објасни принцип електронске трговине у 

моделима B2B, B2C, C2C и C2B. 
• Објасни принцип берзанске трговине на 

Интернету 
• Користи апликације за обављање 

трансакција у електронској трговини 
• Учествује (као део тима) у имплементацији, 

ажурирању и одржавању платформе за 
електронску трговину, као и у спровођењу 
мера заштите система за електронско 
пословање у трговини 

(Electronic data interchange) 
• Облици електронске трговине; 

електронска трговина између пословних 
система (B2B модел) 

• Електронска трговина између пословног 
система и крајњег потрошача (B2C модел) 

• Електронска трговина између два крајња 
потрошача (C2C модел) 

• Електронска трговина између потрошача и 
пословног система (C2B модел) 

• Берзанско електронско пословање на 
Интернету 

• Софтверска платформа за електронску 
трговину; сигурност електронског 
пословања у трговини 

Препоруке за реализацију 
наставе 
• С обзиром да се за 

лабораторијске вежбе 
одељење дели на 3 групе, 
часове вежби организовати 
у блоку од 3 часа  

• Часове лабораторијских 
вежби из Електронске 
трговине и Електронског 
банкарства изводити 
коришћењем комплетне 
софтверске платформе за 
управљање пословањем 
предузећа. Ученике најпре 
упознати са свим 
апликацијама из пакета, 
радним окружењем и 
опцијама за електронско 
пословање које апликације 
нуде. Избор софтвера 
препушта се seнаставнику 
(у складу са условима и 
могућностима у школи). 
Најповољније би било да 
се користе демо верзије 
неких од најчешће 
коришћених софтверских 
платформи - на пример 
компаније  SAP (SAP 
Business One, SAP Business 
All-in-One...) или 
компаније Microsoft 
(Microsoft Dynamics NAV, 
Microsoft Dynamics AX…). 

• За часове лабораторијских 
вежби из Електронског 
образовања користити 
расположиви LMS “open 
source” систем (Moodle, 
Claroline…). 

• Блок наставу реализовати 
ван школе (у 
организацијама које 

 
Електронско 
пословање у 
банкарству 
 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима и 
моделима електроског 
банкарства 

• Оспособљавање 
ученика за коришћење 
апликација за 
електронско 
пословање у 
банкарству 

• Оспособљавање 
ученика за 
имплементацију, 
ажурирање и 
одржавање платформе 
за електронско 
банкарство 

• Дефинише појам електронског банкарства 
• Наведе предности и недостатке 

електронског банкарства 
• Наведе системе плаћања у електронском 

банкарству 
• Објасни принцип електронског плаћања у 

малопродаји 
• Објасни принцип плаћања у АТМ систему 

(банкомату) 
• Наведе типове електронског банкарства 
• Користи апликације за обављање 

трансакција у електронском банкарству 
• Учествује (као део тима) у имплементацији, 

ажурирању и одржавању платформе за 
електронско банкарство, као и у спровођењу 
мера заштите система за електронско 
пословање у банкарству 

• Појам и дефиниција електронског 
банкарства; историјат 

• Светска организација за међубанкарску 
финансијску телекомуникацију ( SWIFT - 
Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication) 

• Предности и недостаци електронског 
банкарства 

• Системи плаћања у електронском 
банкарству (платне картице, електронски 
новац, дигитални чек, микро-плаћања) 

• Системи електронског плаћања у 
малопродаји (EFT/POS) 

• AMT (Atomated Teller Machines) системи – 
банкомати 

• Типови електронског банкарства (кућно – 
Homebanking, On-line банкарство, 
Интернет банкарство, мобилно 
банкарство) 

• Софтверска платформа за електронско 
банкарство; сигурност електронског 
пословања у банкарству 

 
Електронски 
маркетинг 
 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима и 
моделима 
електронског 
маркетинга 

• Дефинише појам електронског маркетинга 
• Наведе фазе развоја Интернет присуства 
• Наведе технике електронског маркетинга 
• Наведе моделе пословног наступа на 

Интернету 
• Објасни принцип мобилног рекламирања 

• Појам електронског (Интернет) 
маркетинга; фазе развоја Интернет 
присуства 

• Технике Интернет маркетинга 
(промотерске технике, Интернет огласи, 
pop-up прозори, дискусионе групе и 

http://www.sap.com/serbia/solutions/sme/businessallinone/index.epx
http://www.sap.com/serbia/solutions/sme/businessallinone/index.epx


 

• Наведе сервисе мобилног рекламирања форуми) 
• Модели пословног наступа на Интернету 
• Мобилно рекламирање; сервиси мобилног 

рекламирања 

користе неки облик 
електронског пословања), 
са циљем да се ученици 
упознавају са практичним 
примерима употребе 
електронског пословања. 

 
Електронска 
пословање у 
јавној управи 
 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима и 
моделима електронске 
управе 

• Дефинише појам електронске јавне управе 
• Наведе предности и недостатке електронске 

јавне управе 
• Наведе Интернет сервисе који се користе у 

електронској јавној управи 
• Објасни поступак аутоматизације процеса 

јавне управе 
• Наведе елементе који чине инфраструтуру 

електронске јавне управе  
• Објасни функционисање Интранета у 

институцијама јавне управе 
• Наведе моделе електронског пословања у 

јавној управи 

• Дефиниција електронског пословања у 
јавној управи (e-government); предности и 
недостаци 

• Интернет сервиси као подршка 
традиционалним процесима јавне управе; 
информационе технологије за 
аутоматизацију процеса јавне управе 

• Инфраструктура електронског пословања 
у јавној управи; Интранет у институцијама 
јавне управе 

• Модели електронског пословања у јавној 
управи; електронско пословање владе са 
правним лицима (G2B –  Government to 
Business модел) 

• Електронско пословање владе са 
грађанима (G2C - Government to Citizens 
модел) 

• Електронско пословање међу 
институцијама јавне управе (G2G – 
Government to Government  модел) 

• Електронско пословање јавне управе са 
запосленима (G2E – Government to 
Employers  модел) 

• Софтверска платформа за електронску 
јавну управу; сигурност електронског 
пословања у јавној управи 

 
 
Електронско 
образовење 
 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима и 
моделима електроског 
образовања 

• Оспособљавање 
ученика за коришћење 
апликација за 
електронско 
образовање 

• Оспособљавање 
ученика за 
имплементацију, 
администрирање и 

• Дефинише појам електронског образовања 
• Наведе предности и недостаке електронског 

образовања 
• Наведе врсте електронског образовања 
• Наведе технологије на којима се заснива 

електронско образовање 
• Објасни улогу система за управљање 

учењем 
• Наведе најчешће коришћене алате за 

електронско учење 
• Објасни принцип функционисања виртуелне 

учионице 
• Користи апликације за организовање 

• Појам и дефиниције електронског 
образовања; развој образовања на даљину; 
предности и недостаци 

• Врсте електронског образовања 
• Технологије на којима се заснива 

електронско образовање 
• Системи за управљање учењем (Learning 

Management System); алати за електронско 
учење (сurseware алати) 

• Виртуелна учионица 
• Софтверска платформе за електронско 

образовање; сигурност електронског 
пословања у образовању 

Оцењивање 
 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• праћење остварености 

исхода 
• тестове знања 
• тестове практичних 

вештина 
 
Оквирни број часова по 
темама: 
 



 

одржавање платформе 
за електронског 
образовања 

процеса електронског образовања 
• Учествује (као део тима) у имплементацији, 

ажурирању и одржавању платформе за 
електронско образовање, као и у 
спровођењу мера заштите система за 
електронско пословање у образовању 

Теорија: 
Увод у електронско 
пословање: 4 
Електронски пословни 
системи: 10 
Електронско пословање у 
трговини: 10 
Електронско пословање у 
банкарству: 10 
Електронски маркетинг: 6 
Електронско пословање у 
јавној управи: 6 
Електронско образовање: 6 
Електронско здравство: 4 
Мобилно електронско 
пословање: 6 

 
Лабораторијске вежбе: 
Увод у електронско 
пословање: 1 
Електронско пословање у 
трговини: 12 
Електронско пословање у 
банкарству: 9 
Електронско образовање: 6 
Мобилно електронско 
пословање: 3 

 
Електронско 
здравство 
 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима и 
моделима електроског 
здравства 

• Дефинише појам електронског здравства 
• Наведе технологије на којима се заснива 

електронско здравство 
• Објасни структуру здравственог 

информационог система 
• Објасни принцип функционисања 

телемедицине  
• Објасни примену електронског здравственог 

картона 
• Објасни примену електронске здравствене 

књижице 
• Објасни примену електронског рецепта 

• Појам и дефиниција електронског 
пословања у здравству; предуслови за 
увођење електронског здравства; заштита 
података пацијената 

• Технологије на којима се заснива 
електронско здравство; здравствени 
информациони системи; телемедицина 

• Електронски здравствени картон; 
електронска здравствена књижица; 
електронски рецепт 

• Софтверска платформа за електронско 
пословање у здравству; сигурност 
електронског пословања у здравству 

 
Мобилно 
електронско 
пословање 
 
 

• Усвајање основних 
знања о принципима и 
моделима мобилног 
електронског 
пословања 

• Оспособљавање 
ученика за коришћење 
апликација за 
мобилно електронско 
пословање 

• Дефинише појам мобилног електронског 
пословања 

• Наведе предности мобилног електронског 
пословања 

• Наведе мобилне технологије које се 
примењују у мобилном електронском 
пословању 

• Објасни принцип мобилне трговине 
• Објасни принцип мобилног банкарства 
• Објасни принцип мобилног маркетинга 
• Користи апликације за мобилно електронско 

пословање 

• Појам мобилног електронског пословања; 
предности мобилног електронског 
пословања 

• Примена мобилних технологија у 
пословању 

• Мобилна трговина (мобилна трговина у 
пословним системима, сервиси, мобилна 
трговина преко SMS-a и MMS-a) 

• Мобилно банкарство 
• Мобилни маркетинг 
• Софтверска платформа за мобилно 

електронско пословање; сигурност 
мобилног електронског пословања 

 



ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СЕРВИСИ 
 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 
  

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

IV 62 31       93 
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 
 
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 
- Стицање знања о технологији Интернета, протоколима и корисничким сервисима 
- Оспособљавање за рад и коришћење Интернет сервиса 
 
3. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА  
  

ТЕМЕ 
 

ЦИЉЕВИ  
 

ИСХОДИ  
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Интернет 
технологије 

- Усвајање стручних 
знања о Интернету, 
начину 
функционисања 
приступне мрежне 
опреме и  
протоколима који се  
користе за пренос 
података путем 
Интернета. 

- објасни настанк, развој и 
архитектуру Интернета; 

- разликује и дефинише типове 
сервера; 

- разликује, објасни и користи 
разлчите начине приступа 
Интернету; 

- објасни начин рада dial up и 
ADSL модема; 

- наведе особине ISDN 

- Историјат развоја 
Интернета.  

- Архитектура Интернета. 
Функције сервера 

- Типови сервера (file 
сервер, сервер базе 
података, е-mail сервер, 
web сервер, proxy 
сервер) 

- Интернет провајдер - 

Предмет се реализује кроз: 
62 часа теоријске наставе 
31 час лабораторијских вежби  

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



- Оспособљавање за 
рад са различитом 
приступном 
мрежном опремом 

приступа Интернету; 
- наведе особине оптичко-
кабловске мреже; 

- наведе особине приступа 
Интернету бежичном 
рачунарском мрежом (Wi-Fi) 
и мрежама мобилне 
телефоније; 

- наведе улогу и изглед IP 
адреса; 

- објасни задатак IP протокола 
и појам рутирања; 

- објасни улогу система имена 
домена (DNS); 

- објасни задатак TCP 
протокола; 

- објасни улогу HTTP 
протокола; 

- објасни улогу FTP 
протокола. 

 

ISP. Технологије 
приступа Интернету 

- Модемски приступ (dial 
up) 

- Дигитална 
претплатничка лнија 
(DSL, ADSL) 

- ISDN 
- Оптичко-кабловске 
мреже 

- Бежичне рачунарске 
мреже (Wi-Fi) 

- Мобилни Интрернет  
(GSM, GPRS, 3G мреже)

- Сателитски Интернет 
- Интернет протоколи 
- Протоколи мрежног 
слоја - IP 

- IP adrese (IPv4, IPv6) 
- Рутирање 
- Систем имена домена - 

DNS 
- Протоколи транспортног 
слоја - TCP, UDP 

- Протоколи 
апликационог слоја - 
HTTP 

- Протокол за слање 
датотека - FTP 

 

Подела одељења на групе  
Одељење се дели на  групе 
приликом реализације: 
- лабораторијских вежби 

Место реализације наставе 
- лабораторијске вежбе се 
реализују у рачунарским 
кабинетима. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
- Праћење остварености исхода 
- Тестове знања 
- Праћење практичног рада  
- Усмено излагање 

 
Оквирни број часова по 
темама: 
Интернет технологије – 34+17=51 
час 
Интернет сервиси  - 28+14=42 
часа 



Интернет 
сервиси 

- Усвајање основних 
знања о Интернет 
сервисима 

- Оспособљавање за 
коришћње и 
конфигурисање 
различитих Интернет 
сервиса 

 

- направи поделу и дефинише 
различите Интернет сервисе; 

- детаљно објасни начин 
функционисања електронске 
поште и задатке SMTP, POP 
и IMAP протокола; 

- приступи удаљеном 
рачунару; 

- креира mailing листу; 
- користи и конфигурише 
програме за chat, инстант и 
видео поруке; 

- користи IP телефонију; 
- објасни начин 
функционисања IP 
телевизије; 

- реализује видео 
конференцију; 

- користи IP камеру; 
- објасни начин 
функционисања Web-а и Web 
hosting-а;  

- објасни начин 
функционисања 
електронског пословања, 
трговине и банкарства; 

- опише принцип рада сервиса 
за претраживање Интернета; 

- наведе неке од сигурносних и 
системских сервиса.  

  
  

- Интернет сервиси (увод, 
подела) 

- Електронска пошта (e-
mail). Протоколи за 
слање и примање 
електронске поште - 
SMTP, POP, IMAP 

- Пријављивање на 
удаљене рачунаре 
(remote login) 

- Пренос података (file 
transfer) 

- Маiling листе 
- Дискусионе групе 

(usenet) 
- Chat сервис 
- Инстант поруке (instant 

messaging) 
- Веб (World Wide Web -  

WWW). URL 
- Web hosting 
- IP телефонија (VoIP) 
- IP телевизија (IPTV) 
- Видео конференције 
- IP камере 
- Електронско пословање, 
трговина и банкарство 

- Сервиси за 
претраживање 

- Сигурносни сервиси 
- Системски сервиси 
 



4. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 
  Рачунарство и информатика 
  WEB програмирање 
  WEB дизајн 
   Електронско пословање 
  Рачунарске мреже и комуникације 
  Информациони системи и базе података 

 



ПРАКТИЧНА НАСТАВА  
 

 IV РАЗРЕД (90 часова) 
 
Циљ и задаци 
 
Циљ образовно-васпитног рада предмета Практична настава је обучавање ученика у изради веб апликација као и десктоп апликација 
сложених структура које користе базу података, савладавање поступака заштите информационих система као и оспособљавање ученика 
за имплементацију, ажурирање и одржавање софтверске платформе за електронско пословање.  
Задаци образовно-васпитног рада: 

• практична провера и продубљивање теоријских знања из ускостручних предмета у четвртом разреду овог занимања; 
• стицање практичних знања која ће ученицима омогућити самостално моделовање базе података која ће бити основа сложеним 

апликацијама; 
• стицање практичних знања која ће ученицима омогућити израду софтверских решења која користе претходно пројектоване базе 

података; 
• стицање практичних знања која ће ученицима омогућити самосталну заштиту информационих система; 
• стицање практичних знања која ће ученицима омогућити имплементацију и одржавање софтверске платформе за електронско 

пословање. 
Оперативни задаци: 

• оспособљавање ученика за реализацију одговарајућих база података; 
• упознавање ученика са основним принципима који се користе приликом израде софтверских решења, која користе базе 

података; 
• оспособљавање ученика за самостално практично коришћење софтверских алата који су им неопходни за реализацију 

постављених задатака; 
• упознавање ученика са практичним начинима заштите информационих система; 
• оспособљавање ученика да користе методе пројектовања информационих система; 
• упознавање ученика са различитим софтверским решењима, која комуницирају са базом података; 
• оспособљавање ученика за реализацију веб апликације различите сложености, тестирање реализоване веб апликације и 

отклањање грешака; 
• оспособљавање ученика за реализацију десктоп апликација различите сложености, тестирање реализоване десктоп апликације и 

отклањање грешака; 



• оспособљавање ученика за програмирање и коришћење XML веб сервиса; 
• оспособљавање ученика за писање веб апликација коришћењем MVC (Model–view–controller) архитектуре. 

 
 
 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 
 

Веб програмирање (30) 
 
 Креирање  и рад  са базама података користећи различите алате као што су SQL Server Management Studio и Visual Studio. Креирање 
конекција ка бази података. Класе и контроле за рад са корисничким налозима. Програмирање XML веб сервиса. Креирање веб апликација 
коришћењем MVC архитектуре. 
 
 
Програмирање (30) 
 
 Динамичке структуре података. Дефинисање шаблона и примена шаблона из библиотеке. Класе података. Систем менија. Рад са 
графиком (цртање линија, правоугаоника, круга...). Креирање анимација. Пројектовање база података. Управљање базом података. 
Штампање података из базе. 

 
 
Заштита информационих система (18) 
 
 Упознавање са различитим видовима заштите информационих система. Криптовање података. Аутентификација. Реализација и 
конфигурисање мрежних баријера. Алати за скенирање портова. Конфигурисање proxy сервера. Конфигурисање Cisco рутера. 
(инсталација Security Device Manager-a). Заштита бежичних мрежа. 

 
 

Електронско пословање (12) 
 
Упознавање са различитим видовима електронског пословања. Програмски пакети за електронско пословање. Имплементација, 

ажурирање и одржавање платформе за електронско пословање. Сервиси за on-line трговину. Веб презентације са оn-line продајом. 



 
 
 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 
 
На блок настави из веб програмирања ученици треба да примене знања стечена на теоријској настави. Ученици треба да 

реализују веб апликације различите сложености које ће бити у складу са њиховим способностима и претходно стеченим знањима из 
веб програмирања. Сама реализација веб апликација би требала да тече кроз фазе: анализа већ постојећих решења за сличне веб 
апликације; груб план саме реализације задате веб апликације; инсталацијa и конфигурисање  веб сервера; пројектовање неопходне базе података 
за задату апликацију; реализација саме веб апликације коришћењем техника објектно оријентисаног програмирања, тестирање реализоване веб 
апликације 

 
На блок настави из програмирања ученици треба да кроз конкретне задатке примене стечена знања из објектно оријентисаног 

програмирања кроз писања сложених апликација које користе базе података. При томе користити што већи број елемената објектно 
оријентисаног програмирања како би се кроз решавање практичног проблема утврдило и заокружило обрађено градиво. 

 
На блок настави из заштите информационих система ученици треба да примене стечена знања кроз употрбу различитих 

видова заштитие информационих система. Применити различите алгоритме и решења криптовања података и аутентификације 
употребом расположивог софтвера. Применом доступних програмских алата извршити скенирање портова. Извршити  конфигурисање 
мрежних баријера (firewall) како софтверских, тако и хардверских решења попут Cisco рутера. Извршити конфигурисање бежичне 
мреже и постављање одговарајуће енкрипције података. 

 
На блок настави из електронског пословања ученици треба да примене стечена знања кроз практичну употребу одговарајућих 

програмских пакета за управљање пословањем предузећа. Кроз организацију пословање предузећа објаснити начин коришћења 
програмског пакета у управљању  логистиком, финансијама и људским ресурсима.  
Користити постојеће сервисе за on-line трговину, креирати веб презентацију које ће садржати могућност on-line куповине. Користити 
постојеће сервисе за on-line трговину, објаснити начин отварања рачуна за on-line пословање. 

 



Назив предмета:  Предузетништво  
Годишњи фонд: 62 часа 
Разред: Четврти 
Циљеви предмета: Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања. 
 Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној 

средини и делује у складу са тим. 
 Развијање пословног и предузетничког начина мишљења.  
 Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 
 Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање). 
 Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме.  

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завешетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Предузетништво 
и предузетник 

Разумевање 
појма и значаја 
предузетништва 
 
Препознавање 
особености 
предузетника. 

- наведе адеквадтне примере 
предузетништва из локалног 
окружења. 

- наведе карактеристике 
предузетника објасни значај 
мотивационих фактора у 
предузетништву. 

- доведе у однос појмове 
предузимљивост и 
предузетништво. 

- Појам, развој и значај 
предузетништва.  

- Профил и карактеристике 
успешног предузетника. 

- Мотиви предузетника.  
- Технике и критеријуми за 

утврђивање 
предузетничких 
предиспозиција. 

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: 
Вежбе (62 часа) 
 
Подела одељења на групе: 
Одељење се дели на групе 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе: 
Вежбе се реализују у кабинету / 
учионици (део вежби се реализује 
у кабинету за информатику).  
 

Развијање и 
процена 
пословних 
идеја, маркетинг 
план 

Развијање 
способности за 
уочавање, 
формулисање и 
процену 
пословних 
идеја. 
 
Упознавање 

- одабира из мноштва идеја ону 
која је применљива и реална 
за отпочињања бизниса. 

- препозна различите начине 
отпочињања посла. 

- уочи међусобно деловање 
фактора који утичу на 
тржиште. 

- самостално прикупи податке 

- Процена пословних 
могућности за нови 
пословни подухват. 

- SWOT анализа-основи  
- Елементи маркетинг микса 

(5П)-производ, услуга, 
цена, канали дистрибуције, 
промоција) 

- Фактори пословног 



ученика са 
елементима 
маркетинг 
плана. 
 
Развијање 
смисла за 
тимски рад. 

са тржишта-конкуренција, 
потенцијални клијенти, 
величина тржишта. 

- прави понуду услуге. 
- развија маркетинг стратегију 

за своју пословну идеју и 
презентује свој маркетинг 
план. 

- ради тимски у ученичкој 
групи. 

окружења: потенцијални 
клијенти, величина 
тржишта, директна и 
индиректна конкуренција, 
трендови на тржишту и тд. 

- Елементи маркетинг плана. 
- Рад на терену-истраживање 

тржишта. 
- Важност тима за 

продуктивност у послу. 

Препоруке за реализацију 
наставе: 
Предузетништво и предузетник: 
Дати пример доброг предузетника 
и/или позвати на један час госта -
предузетника који би говорио 
ученицима о својим искуствима. 
Развијање и процена пословних 
идеја, маркетинг план: 
Користити олују идеја и вођене 
дискусије да се ученицима 
помогне у креативном смишљању 
бизнис идеја и избору релне за 
даљи рад на њој. Ученици се деле 
на групе у којима остају до краја и 
раде на деловима пословног 
плана. Групе ученика окупљене 
око једне пословне идеје врше 
истраживање тржишта по 
наставниковим упутствима. Групе 
ученика у посетама малим 
предузећима информишу се о 
начину прављења понуде и 
самостално праве понуду за 
пример њиховог предузећа.  
Управљање и организација: 
одређен број часова према избору 
наставника у информатичком 
кабинету. Давти упутства 
ученицима где и како да дођу до 
неопходних информација. 
Користити сајтове за прикупљање 

Управљање и 
организација 

Упознавање 
ученика са 
стиловима 
руковођења 

- наведе особине успешног 
менаџера. 

- познаје различите управљачке 
стилове. 

- објасни основе менаџмента 
услуга / производње. 

- увиђа значај планирања и 
одабира људских ресурса за 
потребе организације. 

- објасни значај 
информационих технологија 
за савремено пословање. 

- Менаџмент функције 
(планирање, организовање, 
вођење и контрола).  

- Менаџмент стилови -
(предузетник као менаџер). 

- Основна знања о 
управљању и лидерству - 
демократски стил, 
централизован, лисе фер..  

- Менаџмент услуга 
производње - управљање 
производим ресурсима, 
управљање сировинама и 
полупроизводима, 
управљање производним 
процесом). 

- Информационе технологије 
у пословању (пословни 
информациони системи, 
интернет, интранет и 
екстранет у пословању , 
електронско пословање, 



електронска трговина, 
итд.). 

информација (www.apr.gov.rs, 
www.sme.gov.rs; www.mspbg.rs...). 
Посета социјалним партнерима на 
локалном нивоу (општина, 
филијале Националне службе за 
запошљавање, Регионалне 
агенције за развој малих и 
средњих предузећа и сл.) 
Ученички пројект-презентација 
пословног плана: Позвати на 
један час госта - предузетника за 
процену бизнис плана. У 
презентацији користити сва 
расположива средства за 
визуализацију. Препорука је да се 
тема „Ученички пројект-израда и 
презентација пословног плана“ 
започне приликом обрађивања 
теме „Процена пословних идеја“. 
На овај начин предавач може да 
интегрише ученички пројект 
током наредних тема предмета. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
Праћење остварености исхода. 
Тестове знања. 
Тестове практичних вештина. 
 
Оквирни број часова по темама: 
Предузетништво и предузетник 10 

Правни оквир за 
оснивање и 
функционисање 
делатности 

Упознавање са 
правним 
оквиром за 
оснивање и 
функционисање 
делатности 

- изабере најповољнију 
организациону и правну 
форму организовања 
делатности. 

- прикупи информације које су 
потребне за успешно вођење 
посла. 

- самостално сачини или 
попуни пословну 
документацију (CV, пословна 
писма, молбе, записник, 
обрасци...). 

- Законске форме 
организовања делатности. 

- Институције и 
ифраструктура за подршку 
предузетништву. 

Економија 
пословања 

Упознавање 
ученика са 
финасијским 
аспектима 
предузећа / 
радње 

- планира производњу и 
трошкове за сопствени 
бизнис.  

- класификује трошкове 
предузећа и израчуна праг 
рентабилности. 

- састави финансијске 
извештаје у најједноставнијој 
форми (биланс стања, биланс 
успеха и ток готовине 
предузећа). 

- прикупи информације 
потребне за производни и 
финансијски план и о 
изворима финансирања.  

- презентује одређени део плана 
производње/ финансијског 
плана. 

- Структура трошкова 
(фиксни и варијабилни 
трошкови) и праг 
рентабилности. 

- Приходи и губици.  
- Прикупљање потребних 

података на терену и 
њихова презентација  

- Oсновни елементи и 
организациони план за 
сопствену бизнис идеју. 

http://www.sme.sr.gov.yu/


Ученички 
пројект-
презентација 
пословног плана 

Оспособљавање 
ученика 
вештини 
презентације 
пословног 
плана 

- изради једноставан пословни 
план (део пословног плана). 

- према усвојеној пословној 
идеји презентује пословни 
план (део) у оквиру своје 
тимске улоге. 

- Израда целовитог бизнис 
плана за сопствену бизнис 
идеју.  

- Презентација појединачних 
/ групних бизнис планова и 
дискусија. 

часова 
Развијање и процена пословних 
идеја, маркетинг план 12 часова 
Управљање и организација 10 
часова  
Правни оквир за оснивање и 
функционисање делатности 10 
часова Економија пословања 10 
часова  
Ученички пројект-презентација 
пословног плана 10 часова 

 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА 
П. Ф. Дракер, (Peter F. Drucker) Иновације и предузетништво, Привредни преглед, Београд, 1991. 
П. Ф. Дракер, (Peter F. Drucker) Мој поглед на менаџмент, Адижас, Нови Сад, 2003. 
Ф. Котлер Како креирати, овладати и доминирати тржиштем, Адижас, Нови Сад, 2003. 
Т. Радовановић, Оснивање и вођење малог бизниса, Национална служба за запошљавање, Београд, 2003. 
Сајтови: www.apr.gov.rs , www.sme.gov.rs; www.mspbg.rs 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Сви опште стручни предмети и стручни модули 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.sme.gov.rs/
http://www.mspbg.rs/


Назив предмета: Програмирање 

Годишњи фонд часова: 93 

Разред: Четврти 

Циљеви предмета: 

• Оспособљавање ученика за рад са динамичким подацима 
• Оспособљавање ученика за креирање шаблона, разумевање и коришћење стандарних шаблона у раду са низом, 

мапом и листом 
• Овладавање конкурентним програмирањем 
• Оспособљавање ученика за писање апликација које користе базе података 

ТЕМА ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 
стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ   
ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Д
ин

ам
ич
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 с
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Усвајање 
основних знања о 
динамичким 
структурама 
података и 
техникама рада са 
њима 

• Дефинише динамички низ 
• Дефинише једноструко спрегнуту 

листу 
• Уочи разлику између логичке и 

физичке структуре 
• Формира једноструко спрегнуту 

листу 
• Додаје чвор у листу 
• Брише чвор из листе 
• Реализује операције над 

изведеним структурама података 
(стек, ред, Sentinel листа) 

• Динамички низ 
• Дефиниција 

једноструко спрегнуте 
листе 

• Логичка и физичка 
структура 

• Једноструко спрегнута 
листа 

• Иницијализација 
једноструко спрегнуте 
листе 

• Додавање чвора у листу 
• Брисање чвора из листе 
• Стек 
• Ред 
• Sentinel листа 
 

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: 
 
• Вежбе 93  часа 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  2 групе приликом 
реализације вежби. 

 
Место реализације наставе 
• Вежбе се реализују у рачунарском кабинету 
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Оспособљавање 
ученика за 
креирање шаблона 
универзалних 
сложених 
структура за све 
типове пдатака 

• Дефинише шаблоне (templates) 
• Формира шаблон за низ, листу 
• Примени шаблоне из библиотеке 

шаблона : листе и мапе  

• Дефинисање шаблона 
• Генеричка класа 
• Шаблон низа 
• Шаблон динамичког 

низа 
• Шаблон једноструко 

спрегнуте листе 
• Изведена генеричка 

класа 
• Коришћење  

библиотечких шаблона 
листе и мапе ( ArrayList  
и   HashMap ) 

 
 

Препоруке за реализацију наставе: 
Програм дозвољава слободу избора 

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

Програм  реализовати  кроз часове  
лабораторијских вежби у рачунарској учионици. 
На вежбама одељење поделити у две групе. 
Вежбе реализовати у блоку од 3 часа недењно 
(по свакој групи). 

На почетку сваке вежбе ученицима дати 
теоријске основе неопходне за разумевање и 
извођење вежбе. 

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

Направити апликацију уз коришћење 
шаблона листе и мапа за обраду података и 
њихово чување у датотекама.  

Потребно је објаснити динамичке структуре 
података, једноструко спрегнуту листу уз 
посебно наглашавање операција над листама: 
читање, додавање и брисање чвора листе. 
Потребно је реализовати све оне методе над 
листом које поседују основни шаблони листе. 

Правити шаблоне листе, низа и динамичког 
низа. Уз коришћење библиотечких шаблона 
правити апликацију за обраду података.  

Објаснити стандардну класу за рад са 
стринговима, а посебно методе за инсетровање, 
брисање и претраживање делова стринга. 

Правити апликације са системима менија уз 
рад са више форми. 
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Оспособљавање 
ученика за рад са 
специјализованим 
класама 

• Објасни класу стринга 
• Користи методе класе стринга 
• Пише програме са контролом 

уноса 
• Објасни класу време 
• Објасни класу датум 

• Класа за рад са 
стрингом 

• Методе класе за рад са 
стрингом 

• Контрола уноса на 
нивоу поља за унос 
података 

• Класа за рад са 
временом 

• Класа за рад са датумом 
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Оспособљавање за 
рад са менијима, 
дијалозима и са 
више форми 

• Уочи разлику између типова 
менија 

• Уочи разлику између менија и 
палете команди 

• Пише апликације са више форми 

• Дијалог уз приказ 
поруке 

• Помоћни мени 
• Главни мени 
• Палета команди 
• Рад са више форми 
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Оспособљавање за 
рад са датотекама 
 

• Користи компоненте (контроле) и 
методе које омогућавају 
ажурирање текстуалне или 
бинарне датотеке 

• Прозори за дијалог 
отвори 

• Прозори за дијалог 
сними 

• Обрада текстуалне 
датотеке 

• Обрада бинарне 
датотеке 

 

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

 
Оквирни број часова по темама 
 

 
• Динамичке структуре података..............15 
• Генеричке класе.........................................15 
• Класа за рад са стринговима и класа за 

рад са датумом..............................................9 
• Менији, дијалози и рад са више форми...9 
• Датотеке..........................................................9 
• Графика и нити..........................................15 
• Базе података..............................................21 

 

Гр
аф

ик
а 
и 
ни

ти
 

Упознавање 
основних 
елемената графике 
уз коришћење 
конкурентног 
програмирања 

• Објасни конкурентно 
програмирање 

• Разуме синхронизацију нити 
• Прави анимације коришћењем 

графике и нити 

• Класа за рад са 
графиком 

• Цртање линије 
• Цртање правоугаоника 
• Цртање квадрата 
• Цртање круга 
• Цртање елипсе 
• Цртање лукова 
• Коришћење нити у 

апликацијама 
• Прављење анимације 
• Пројектовање нове 

компоненте са 
својствима, методама и 
догађајима 

Писати апликације за цртање основних 
дводимензионалних облика. Правити анимације 
и игрице уз коришћење нити. Направити 
сопствену компоненту са својствима, методама 
и догађајима.  
 



Б
аз
е 
по
да
та
ка

 

Усвајање 
основних примена 
контрола и ојектно 
оријентисаног 
програмирања у 
раду са базама 
података 

• Схвати организацију података већ 
пројектоване базе 

• Користи SQL упите  
• Формира објекат за комуникацију 

са базом и прикаже податке на 
екрану 

• Формира XML формате које ће 
користити приликом прављења 
извештаја 
 

• Пројектовање базе 
података 

• SQL упити и 
ажурирање базе 
података 

• Прављење интерфејса 
апликације и конекција 
на базу података 

• Учитавање података из 
базе 

• Уписивање података у 
базу 

• XML формати података 
• Прављење извештаја 
• Преглед и штампање 

извештаја 
 
 

Поновити градиво које се односи на 
пројектовање математичког модела базе 
података уз подсећање како се успостављају 
релације. На основу математичког модела 
генерисати физички модел базе. Извршити унос 
података у базу, а потом SQL упитима 
ажурирати садржај базе. Направити интерфејс 
апликације и извршити повезивање са базом. 
Програмски извршити учитавање, обраду и 
поновни упис података у базу. Обрадити приказ 
података из базе у одговарајућем XML формату 
и приказ података пред штампу и штампање 
података из базе.  
 

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



 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 
 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 
1. Развијање свести ученика о значају примене техничке документације у изради и коришћењу софтвера . 
2. Упознавање ученика са структуром и основним компонентама техничке документације. 
3. Оспособљавање ученика за коришћење софтверских алата  у изради техничке документације. 
4. Оспособљавање ученика за имплементацију, ажурирање и одржавање софтвера на основу техничке документације . 

 
 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА   
 

1. Писање техничке и пројектне документације , Аутор: Barry J. Rosenberg 
2. Литература са интернета. 

 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
 
 

1. Интернет технологије и сервиси 
2. Информациони системи 
3. Веб дизајн 
4. Предузетништво 

 
 

 



 

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА    
 
Разред: Четврти 
Годишњи фонд часова: 62 

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

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  ПО 
ТЕМАМА 

ПРЕПОРУЧЕНО 
УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

 
Увод у техничку 
документацију 
 
 

• Усвајање основних 
знања о појму 
техничке 
документације 

• Објасни појам техничке документације 
• Наведе основну намену и сврху техничке документације 

• Појам, намена и сврха техничке 
документације 

 
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: 
Вежбе (2 часа x 31 
седмица = 62 часа) 

 
Место реализације 
наставе 
 
Вежбе се реализују у 
кабинету са 
рачунарима (за вежбе 
се препоручује по 
један ученик за 
рачунаром). 

 
Подела одељења на 
групе: 
 
Одељење се дели на 3 
групе приликом 
реализације вежби. 
 
 
 

 
Захтев за 
пројектовање 
 
 

• Усвајање основних 
знања о садржају 
захтева за 
пројектовање 
 

• Наведе основне елементе техничке документације 
• Дефинише ко даје захтев за пројектовање и шта садржи тај 

захтев 
 

• Елементи техничке документације 
• Садржај захтева за пројектовање 
• Технолошки процес 

 
Алат за 
пројектовање 
 
 

• Усвајање основних 
знања о алатима за 
израду техничке 
документације 

• Оспособљавање 
ученика за 
коришћење алата за 
израду техничке 
документације 

• Познаје рад са програмима за пројектовање техничке 
документације 

• Израђује самостално базу симбола  
• Повезује поједине симболе у целину 

• Алати за израду делова техничке 
документације 

• Симболи у електротехници према 
IEC стандарду 

• Израда базе симбола 
• Повезивање делова система 
• Пример пројектовања 

 
Израда идејног 
решења 
 
 

• Усвајање основних 
знања о техничкој 
документацији 
идејног решења 

• Упознавање са 
примерима идејног 
решења 
 

• Објасни појам идејног решења 
• Наведе основну намену и сврху идејног решења 

• Појам идејног решења и његова 
намена 

• Појам, намена и сврха  техничке 
документације идејног решења 
 

 
Израда 
техничког 
решења 
 
 

• Усвајање основних 
знања о техничкој 
документацији за 
израду техничког 
решења 

• Упознавање ученика 
са примерима 
техничког решења у 

• Објасни појам техничког решења 
• Наведе шта треба да садржи квалитетно техничко решење 
• Планира евентуалне софтверске компоненте како би 

постојао компромис између цене коштања и квалитета 
софтвера 

• Израда плана техничког решења 
на основу коригованог идејног 
решења 

• Избор софтверских компоненти 
• Избор софтверских компоненти  и 

прорачун цене коштања израде и 
коришћења софтвера 



 

оквиру техничке 
документације 

 
 
Израда главног 
пројекта 
 
 

• Усвајање основних 
знања о техничкој 
документацији за 
израду главног 
пројекта 

• Упознавање ученика 
са примерима израде 
главног пројекта 

• Дефинише предмер и предрачун у оквиру техничке 
документације 

• Објасни неопходност техничке контроле и ревизије 
документације   

• Израда пројектне документације 
на основу усвојеног техничког 
решења 

• Саставни делови техничке 
документације, опис техничког 
решења 

• Предмер и предрачун. Укупна 
цена 

• Укупна инвестиција, техничка 
контрола, ревизија пројектне 
документације 

• Усаглашавање пројектне 
документације са осталим 
пројектима на истом систему 

• Разрада пројекта

Препоруке за 
реализацију наставе 

 
• С обзиром да се за 

лабораторијске 
вежбе одељење 
дели на 3 групе, 
часове вежби 
организовати у 
блоку од 3 часа 
(ученици би 
требало да имају 
сваке 3. недеље по 
3 часа вежби). 

 
Оцењивање 
 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
• праћење 

остварености 
исхода 

• тестове знања 
• тестове 

практичних 
вештина 

 
Оквирни број часова 
по темама: 
 
Увод у техничку 
документацију: 2 
Захтев за 
пројектовање: 5 
Алат за пројектовања: 
12 
Израда идејног 
решења: 4 
Израда техничког 
решења: 5 

 
Анализа за 
извођење радова 
на основу 
главног 
пројекта 
 

• Усвајање основних 
знања о извођењу 
радова на основу 
главног пројекта 

• Упознавање ученика 
за извођењем радова 
на основу главног 
пројекта 

• Објасни начин извођења радова приликом креирања 
софтвера 

• Дефинише начин за за утврђивање стварне цене потребних 
радова 

• Анализа потребног времена на 
основу пројектне документације 

• Начин извођења радова по 
технолошком реду 

• Начин за утврђивање стварне 
цене радова  

• Формирање понуде за извођење 
радова и њена техничка обрада

 
Технички 
пријем радова 
 
 

• Усвајање основних 
знања о прегледу и 
техничком пријему 
радова 
 

• Наведе начине за контролу извршених радова 
• Познаје начин састављања записника примедби 

• Завршетак извођења радова 
• Обрада мерних резултата 
• Технички преглед радова 
• Начин техничког прегледа 
• Записник примедби

Израда пројекта 
изведеног стања 

• Усвајање основних 
знања о снимању 
стварног стања и 
изради пројектне 
документације 
изведеног срања 

• Упознавање ученика 
са примерима 
пројеката изведеног 
стања 

• Дефинише у које сврхе се израђује пројекат изведеног 
стања 

• Објасни у којим случајевима се пројекат изведеног стања 
не разликује од главног пројекта 

• Израда пројекта стварног стања 
на основу техничког прегледа 

• Снимање стварног стања 
• Пример израде пројектне 

документације изведеног стања 



 

Израда главног 
пројекта: 18 
Анализа за извођење 
радова на основу 
главног пројекта: 8 
Технички пријем 
радова: 4 
Израда пројекта 
изведеног стања: 4 

 



Назив предмета:  Beб програмирање  
Годишњи фонд: 93 часа 
Разред: Четврти 
Циљеви предмета: Оспособљавање ученика за креативно и функционално планирање и израду вeб апликација 
 Припрема ученика за учешће у развоју пројеката из области веб програмирања коришћешем савремених програмских и 

скрипт језика (АSP.NET, JAVA script, XML, MVC  и др.) 
 Оспособљавање ученика за објављивање веб сајтова и апликација на веб серверу 

 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 
бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО 
ТЕМАМА 

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

Програмирање 
база података 
на вебу  

Оспособљавање 
ученика за писање 
апликација и 
учешће на 
пројектима који 
комуницирају са 
базом података 

• користи алате за приступ и 
конфигурисање система базе 
података (SQL Server 
Management Studio, Visual 
Studio, алатка sqlcmd и др.) 

• познаје библиотеке, 
провајдерске класе и процедуре 
за директан приступ подацима 
ADO.NET (Објекат Connection, 
Конекциони стринг, Објекат 
Command, DataReader, 
DataAdapter, DataSet ) 

• повезује контроле за рад са 
подацима са изворима података 
(GridView, ListBox DetailsView, 
FormView) 

• Ради са налозима и 
корисницима - membership (Рад 
са корисничким налозима 
коришћењем SQL Servera, класе 
Membership и MembershipUser) 

• Користи конторле у систему 
заштите (контрола Login, 
контрола CreateUserWizard, 

• Коришћење алата: SQL Server 
Mangement Studio, Server Explorer 
модул у Visual Studio пакету и 
алатке sqlcmd 

• Креирање конекције ка бази 
података из програмског кода 
(Објекат Connection, Конекциони 
стринг, Објекат Command, 
DataReader, DataAdapter, DataSet ) 

• Контроле за рад са подацима 
(GridView, ListBox DetailsView, 
FormView) 

• Класе и контроле за рад са 
корисничким налозима (класе 
Membership, класа 
MembershipUser, контрола Login, 
контрола CreateUserWizard, 
контрола PasswordRecovery) 

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: 
Вежбе (3 часа x 31 седмица 
= 93 часова) 
 
Подела одељења на 
групе: 
Одељење се дели на групе 
приликом реализације 
вежби и наставе у блоку. 
 
Место реализације 
наставе: 
Вежбе се реализују у 
кабинету за информатику.  
 
Препоруке за 



контрола PasswordRecovery) 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: 
Програмирање база 
података на вебу  30 
часова 
XML Web сервиси и 
серверске компоненте 30 
часова 
MVC - Model View Control 
33 часа 

XML веб 
сервиси и 
серверске 
компоненте 

Оспособљавање 
ученика за 
програмирање и 
коришћење XML 
веб сервиса 

• разуме објектни модел XML 
документа (DocumentType, 
Element, Attribute, Comment, 
Text) 

• користи класе и функције за рад 
са XML подацима (XMLReader, 
XMLWriter) 

• разуме објектни модел XML 
шеме 

• разуме инфраструктуру XML 
веб сервиса 

• користи развојно окружење за 
прављење и коришћење XML 
сервиса 

• поставља и конфигурише XML 
веб сервисе на серверу 

• Обрада: Објектни модел XML 
документа (DocumentType, 
Element, Attribute, Comment, Text) 

• Преглед класа XMLReader, 
XMLTextReader, XMLWriter, 
XMLTextWriter 

• Преглед објектног модела XML 
шеме 

• Разумемевање XML веб сервиса 
• Комуникација између XML веб 

сервиса и клијента 
• Објављивање XML веб сервиса 
• Механизам за откривање веб 

сервиса 

MVC - Model 
View Control 

Оспособљавање 
ученика за писање 
веб апликација 
коришћењем MVC 
(Model–view–
controller) 
архитектуре. 

• разуме појам и начин 
функционисања MVC 
Framework архитектуре. 

• познаје АSPX и Razor  view 
engine 

• разуме и креира MVC моделе 
• разуме и креира MVC 

контролере 
• разуме и креира MVC погледе 
 
 

• Архитектура MVC framework-a 
• ASPX view engine 
• Razor view engine 
• Развој MVC модела 
• Развој MVC контролера 
• Развој MVC погледа 
• Коришћење  валидације у 

моделима 
• Рад са корисничким налозима и 

ауторизација 
• Ajax кроз MVC 

 



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, трећи разред 
Базе података 
Веб дизајн 



 

 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 

 
 
 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 
1. Развијање свести ученика о значају заштите информационих система. 
2. Упознавање ученика са различитим методама криптографије 
3. Упознавање ученика са различитим облицима напада на информационе системе 
4. Оспособљавање ученика за заштиту оперативних система и рачунарсих мрежа 

 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА   
 
M.Stamp:  Information Security, Principles and Practice 
A.J.Menezеs и остали:  Principles of Applied Cryptography 
Плескоњић Драган и остали: Сигурност рачунарскх система и мрежа 
Bruce Schneier: Applied Cryptography 
 
 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 
 
 

1. Рачунарске мреже и комуникације 
2. Интернет технологије и сервиси 
3. Информациони системи 
4.   Web програмирање 



ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПРЕДМЕТА 
 
Разред: четврти 
Годишњи фонд часова: 62 (теорија) + 31 (лабораторијске вежбе) = 93 

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

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Основи 
криптологије 

Упознавање ученика са  
криптологијом као 
научном основом за 
заштиту информација 
Упознавање ученика са 
криптографским 
механизмима 
упознавање ученика са 
методама криптоанализе 
Упознавање ученика са 
инфраструктуром јавних 
кључева 
Упознавање ученика са 
хеш функцијама и 
њиховом применом 

 
објасни основне 
криптолошке појмове и 
њихов значај и улогу у 
заштити информација 
објасни и примени основне 
криптографске механизме  
обајсни и примени основне 
криптоаналитичке методе  
објасни значај 
инфраструктуре јавних 
кључева у заштити 
информација 
користи инфраструктуру 
јавних кључева у циљу 
заштите информација 
објасни значај примене хеш 
функција у пракси 

Историјат и значај криптологије 
(криптографија, криптоанализа, 
стеганографија) 
Основни појмови: , податак, информација, 
шифра, кључ, шифровање, дешифровање. 
Јавни и приватни кључ. Сигурност 
криптосистема, Керкхофови принципи. 
Криптоанализа (претрага свих могућности, 
статистичка анализа, линеарне шифре, ...) 
Класична криптографија( транспозиционе 
шифре, шифре замене, кодне књиге,one-time 
pad,Hill-ова шифра Vigener-ова шифра ... )  
Симетрична криптографија, секвенцијалне 
шифре 
 Симетрична криптографија, Блоковске шифре, 
режими рада блоковских шифара 
DES, 3DES, AES, IDEA, BlowFish, TEA 
Модуларна аритметика 
Асиметрична криптографија -Криптографија са 
јавним кључевима (тајност, интегритет, 
непорецивост) 
Алгоритми за шифровање јавним кључем 
(RSA, Diffie-Hellman) 
Инфраструктура јавних кључева, 
сертификациона тела 
Дигитални сертификат, структура дигиталног 
сертификата 
Употреба инфраструктуре јавних кључева за 
заштиту информационих система 
Хеш функције, Крипто-хеш функције и њихова 
примена 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
Теоријска настава (16 часова) 
Лабораторијске вежбе (8 часова) 
 
Место реализације наставе 
Вежбе реализовати у кабинету са 
рачунарима при чему свако од 
ученика треба да има рачунар за 
рад. 
За демонстрацију   криптографских 
алгоритама користити  неки од 
бесплатних алата (нпр. CrypTool 
http://www.cryptool.org/index.php/en/
download-topmenu-63.html ) 
Препоруке за реализацију наставе 
Садржај предмета се реализује кроз 
теоријску наставу и методе активно 
орјенитисане наставе 
Адекватна припрема часа у сарадњи 
са ПП службом 
Припрема дидактичког материјала 
за реализацију часа теорије и часа 
вежби 
Оцењивање

 

http://www.cryptool.org/index.php/en/download-topmenu-63.html
http://www.cryptool.org/index.php/en/download-topmenu-63.html


 
 
 
 

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
тестове практичних вештина 
 

Контрола 
приступа 

упознавање ученика са 
методама 
аутентификације 
упознавање ученика са 
листама за контролу 
приступа 
 

објасни методе 
аутентификације и њихов 
значај 
објасни ауторизацију и 
права приступа 
објасни начине контроле 
приступа 
објасни методе контроле 
приступа мрежи и 
имплементира их у пракси 
 

појам аутентификације 
методе аутентификације (лозинке, кључеви, 
биометријска аутентификација) 
квалитет лозинки, врсте напада на лозинке, 
разбијање лозинки 
биометријске методе идентификације и  
аутентификације (отисак прста, потпис, 
препознавање лица, препознавање говора,... ), 
принципи, технологија 
вишефакторска аутентификација 
појам ауторизације и права приступа 
 листе контроле приступа, листе додељених 
права  
модели сигурности, степен тајности и 
одобрења 
скривени канали комуникације 
 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
Теоријска настава (8 часова) 
Лабораторијске вежбе (4 часова) 
Место реализације наставе 
Вежбе реализовати у кабинету са 
рачунарима при чему свако од 
ученика треба да има рачунар за 
рад. 
Препоруке за реализацију наставе 
Садржај предмета се реализује кроз 
теоријску наставу и методе активно 
оријенитисане наставе  
 

Сигурност 
рачунарских 
мрежа 

упознавање ученика са 
основним принцима 
мрежне безбедности 

објасни факторе ризика по 
мрежну безбедност 
објасни рад мрежне 
баријере и начине 
коришћења 
објасни различите нападе 
на инфраструктуру и 
предложи мере превенције 
и заштите 
објасни нападе на бежичне 
и мобилне мреже 

фактори безбедности рачунарске мреже 
мрежна баријера, контролне тачке, филтрирање 
пакета 
реализација мрежне баријере(хардвер, софтвер) 
мрежне баријере без успостављања стања и са 
успостављањем стања 
proxy сервиси  
демилитаризована зона 
напади усмерени на мрежну инфраструктуру и 
мере превенције и заштите 
скенирање портова, прислушкивање мрежног 
саобраћаја 
лажирање IP адресе 
неовлашћен приступ мрежним уређајима 

Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
Теоријска настава (14 часова) 
Лабораторијске вежбе (7 часова) 
Место реализације наставе 
Вежбе реализовати у кабинету са 
рачунарима при чему свако од 
ученика треба да има рачунар за 
рад. 
Пожељно је да у лаб. постоји рутер 
(или више њих) на коме се може 
конфигурисати мрежна баријера 
 На вежбама демонстрирати 

 



компромитујуће електромагнетно зрачење 
бежичне мреже и заштита бежичних мрежа 
напади на бежичне мреже 
war-driving 
напад понављањем иницијализационог вектора 
 

подешавања мрежних баријера, као 
и методе напада на мрежу. 
Демонстрирати на примеру 
бежичних мрежа разбијање WEP 
кључева (Aircrack ili neki drugi alat)  
да би ученици схватили све 
слабости тог вида заштите бежичне 
мреже. 
 

Сигурност 
оперативних 
система 

упознавање ученика са 
сигурносним аспектима 
оперативних система  

објасни сигурносне 
механизме које поседује  
о.с. и њихове  начине 
употребе 

Аутентификација и ауторизација 
Контрола приступа ресурсима оперативног 
система 
Алокација ресурса 
Дељење ресурса и заштита дељених ресурса 
злонамеран софтвер (тројански коњ, црви, 
вируси, задња врата,... ) 

Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
Теоријска настава (8 часова) 
Лабораторијске вежбе (4 часова) 
Место реализације наставе 
Вежбе реализовати у кабинету са 
рачунарима при чему свако од 
ученика треба да има рачунар за 
рад. 
Демонстрирати ученицима на 
вежбама врсте малициозног 
софтвера и њихово дејство на о.с. 

Сигурност 
софтвера/апл
икација/инф
ормационих 
система 

упознавање ученика са 
врстама напада на 
информационе системе 
упознавање ученика са 
мерама превенције 
одговарајућих напада 

објасни врсте напада на 
информациони систем 
објасни нападе на и.с. 
објасни начине превенције 
напада на информационе 
системе 

врсте напада  
напади  на апликације и методе превенције 
напади везани за аутентификацију (Brute Force, 
Недовољна аутентификација, Недовољна 
заштита корисничке лозинке) 
напади везани за ауторизацију ( нагађање броја 
сесије, недовољна контрола трајања сесије, 
нагађање броја сесије) 
напади на клијентску страну (убацивање 
непостојећег садржаја, извршавање нападачког 
кода) 
напади везани за извршавање наредби (SQL 
Injection, SSI Injection, Format String напади) 
откривање поверљивих информација 
(откривање пречица, листање директоријума, 
предвиђање локације ресурса) 
логички напади (злоупотреба 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
Теоријска настава (10 часова) 
Лабораторијске вежбе (5 часова) 
 
Место реализације наставе 
Вежбе реализовати у кабинету са 
рачунарима при чему свако од 
ученика треба да има рачунар за 
рад. 
Демонстрирати на вежбама 
изабране врсте напада на 

 



 

функционалности, ускраћивање услуге (DoS), 
дистрибуирано ускраћивање услуге (DDoS)) 
етичко хакерисање 
 

апликације и демонстрирати како 
неки пропусти у програмирању 
утичу на безбедност апликација. 
Демонстрирати алате за разбијање 
лозинки (npr. John the Ripper, 
L0phtCrack) у циљу упознавања 
ученика са слабостима тог вида 
заштите. 

Детекцијa и 
превенција 
напада  

упознавање ученика са 
методама детекције 
напада 
упознавање ученика са 
методама превенције 
напада 

Објасни функционисање 
система за детекцију 
напада  
Објасни функционисање 
система за превенцију 
напада 

Систем за детекцију напада-архитектура 
система  
Детекције потписа 
Детекција аномалија 
Системи за превенцију напада 
Засновани на контроли садржаја 
Засновани на контроли протока 
 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
Теоријска настава (6 часова) 
Лабораторијске вежбе (3 часова) 
Место реализације наставе 
Вежбе реализовати у кабинету са 
рачунарима при чему свако од 
ученика треба да има рачунар за 
рад. 
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