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Врста и ниво студија: основне струковне студије 
Назив предмета: ИНФОРМАЦИОНЕ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: нема 
Циљ предмета  
Циљ предмета је стицање основних знања из области рачунарског хардвера, софтвера и Интернета, као 
суштинских предуслова за даље изучавање информационих и комуникационих технологија и програмирања 
уопште. Увидети значај утицаја информационих технологија (ИТ) на друштво, предности и мане. Схватити 
принципе мобилних и бежичних технологија, чији развој и примена данас преузима водећу улогу у ИТ. 
Исход предмета  
По завршетку овог предмета студенти ће бити способни да идентификују основне хардверске и софтверске 
елементе рачунара односно информационокомуникационих технологија, да разумеју и у стању су да објасне 
њихову намену и основне карактеристике као и тенденције развоја, да одаберу или предложе избор 
адекватне конфигурације рачунара и да користе ова знања у наредним предметима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам информационих технологија. Хардвер: основне хардверске компоненте рачунара, поузданост 
хардвера. Софтвер: врсте софтвера, системски и кориснички софтвер,  развој и значај локализованих верзија 
софтвера. Поузданост софтвера. Умрежавање: појам, класификација рачунарских мрежа, мрежни уређаји и 
топологије. Интернет: сервиси, протоколи, технологије повезивања. Бежичне и мобилне комуникације: 
историјски преглед и еволуција, принципи и модели бежичне комуникације, бежични стандарди: 
компатибилност бежичних стандарда, оствариве перформансе, мобилни Интернет протоколи (Mobile IP), 
протоколи за мобилне станице (WAP, Bluetooth). Јавни ћелијски мобилни систем. Сателитске комуникације. 
Глобални систем за позициониање. Утицај ИТ-а на друштво, његове предности и мане. Сврха и улога ИТ-а у 
организацијама. Типичне ИТ функције у организацији. Улога ИТ-а у процесирању информација. Развој 
сопственог ИТ система према коришћењу готовог. Употреба рачунара у пословном и кућном окружењу. 
Рачунари у образовању. Рачунарски заснована обука и учење. Интеракција између човека и рачунара, 
кориснички интерфејс, различита интерпретација речи, иконица и симбола у различитим културама и 
заједницама. Колаборација и сарадња. Технике колаборације у организацијама. Video Conferencing. Video On 
Demand.  Здравље и заштита приликом рада на рачунару. Заштита рачунара и података. Рачунарски вируси. 
Ауторска права и закони.  
 
Практична настава:Вежбе,  
Упознавање са хардвером рачунара и периферисјским уређајима и начином њиховог повезивања; начини 
повезивања на Интернет, претраживање информација на Интернету (оптимизација претраживања). 
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Методе извођења наставе 
Усмено излагање наставника, дискусија случајева, разговор, уз примену савремених аудиовизуелних 
средстава (рачунар, пројектор), која омогаћавају мултимедијалност. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
колоквијум 1 (тест) 30 писмени или усмени 40 
колоквијум 2 (тест) 30   
 


