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Предметни наставник: др Владета Јевремовић, проф.с.с. 

 

Назив предмета: Web дизајн 

Р. бр. Назив теме 

1. Креирање веб сајта коришћењем ________ софтвера 

2. Анализа карактеристика _____ као система за управљање садржајем (CMS) 

 

 

 

Предметни наставник: др Селвер Пепић, проф.с.с. 

 

Назив предмета: Развој PHP апликација 

Р. бр. Назив теме 

1. Израда online корпе за наручивање производа 

2. Израда login и регистрационе форме користећи PDO приступ бази података 

3. Израда login и регистрационе форме користећи mysqli приступ бази података 

4. Развој autocompelete предлога претраге у PHP/MySQL окружењу 

5. Развој и имплементација CRUD PHP апликације 

 

 

 

Предметни наставник: др Горан Миодраговић, проф. струковних студија 

 

Назив предмета: Увод у визуелно програмирање/Управљање базама података 

Р. бр. Назив теме 

1. Апликација за формирање и праћење радног налога 

2. 
Пројектовање базе података и система уграђених упита за шпедитерску службу. (MS 

SQL сервер) 

3. 
Систем за евидентирање и праћење саобраћајних незгода за подручје Општине 

___________ 

4. Систем за евидентирање стања путне мреже за подручје Општине ___________ 

 



Назив предмета: Увод у визуелно програмирање 

Р. бр. Назив теме 

1. Визуализација алгоритама сортирања у програмском пакету  C# 

2. 
Израда софтвера у софтверском пакету Lazarus IDE за испитивање и исцртавање 

графика функције 

3. Слободна тема 1 

 

 

Назив предмета: Управљање базама података 

Р. бр. Назив теме 

1. Слободна тема 1 

2. Слободна тема 2 

 

 

 

Предметни наставник: др Слободан Александров, проф.с.с. 

 

Назив предмета: Основе дигиталне логике 

Р. бр. Назив теме 

1. Микроконтролерско управљање електропнеуматским системима  

2. Програмирање микроконтролера 

3. Развојни систем Arduino 

4. Примена А/Д и Д/А конвертора 

5. Дигитални системи за пренос података 

 

Назив предмета: Архитектура рачунара 

Р. бр. Назив теме 

1. 
Архитектура AMD Ryzen 7 процесора 

2. 
Архитектура Intel Core i9 процесора 

3. 
Архитектура и карактеристике процесора за мобилне телефоне 

4. 
Организација матичних плоча персоналних рачунара 

5. 
Организација и карактеристике полупроводничких меморија 

 

 

 



 

Предметни наставник: др Милица Туфегџић, проф.с.с. 

 

Назив предмета: Оперативни системи/Објектно програмирање 

Р. бр. Назив теме 

1. 
Анализа алгоритама за доделу процесора применом објектно оријентисаног 

програмирања 

2. 
Анализа алгоритама за динамичку доделу меморије применом објектно 

оријентисаног програмирања 

3. 
Анализа алгоритама за распоређивање захтева са рад са диском применом 

објектно оријентисаног програмирања 

 

 

Назив предмета: Информациони системи 

Р. бр. Назив теме 

1. Функционално моделирање информационог система      

2. 
Пројектовање информационог система        

применом IDEF метода 

 

 

Назив предмета: Пројектовање информационих системи 

Р. бр. Назив теме 

1. 
Моделирање информационог система      применом 

структурне системске анализе 

2. 
Моделирање информационог система      применом 

UML-a 

 

 

 

Предметни наставник: сци Велибор Ћирић, предавач 
 

Назив предмета: Базе података 

Р. бр. Назив теме 

1. Модел базе података за евиденцију аутомобила паркинг сервиса 

2. Модел базе података за евиденцију утрошка материјала у производњи   

3. 
Пројектовање базе података за складиштење и дистрибуцију  прехрамбених 

производа 

4. База података за евидентирање кварова на  постројењу за дистрибуцију гаса  

5. Слободна тема 

 

 

 

 

 



Предметни наставник: др Љиљана Пецић, проф.с.с. 
 

Назив предмета: Управљање пословањем 

Р. бр. Назив теме 

1. Информациони систем као подршка одлучивању. Студија случаја (назив 

компаније) 

2. 
Анализа производног програма применом АБЦ анализе (назив компаније) 

3. Анализа мотивационих фактора запослених у (назив компаније) применом 

_________ софтвера 

4. Маркетинг стратегија у служби пословања компаније. Студија случаја (назив 

производа/услуге у компанији _________) 

5. Примена методе теорије одлучивања у управљању ризиком. Студија случаја:  

(назив проблема у конкретној компанији) 

 

Назив предмета: Интернет маркетинг 

Р. бр. Назив теме 

1. Израда и примена е-маркетиншке стратегије у пословању подузећа (студија 

случаја) 

2. 
Интернет кампање- примери добре праксе 

3. 
Dropshiping као пословни модел 

4. 
Примена друштвених мрежа у пословању на студији случаја ___________ 

5. 
Методе за прикупљање података on-line 

 

 

Назив предмета: Електронско пословање 

Р. бр. Назив теме 

1. 
Идентификација и анализа ризика у е –окружењу 

2. 
Дигитална трансформација градова - стварање паметних градова 

3. 
Internet of Things – примери 

4. 
B2B модел пословања 

5. 
G2C модел пословања у Србији 

 


