
Студијски програм: СТАТИСТИКА, ИНФОРМАТИКА И 
КВАНТИТАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ  
Назив предмета: ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ  
Фонд часова: 30+30  
Статус предмета: обавезан за модул Информатика  
Број ЕСПБ: 5  

 
Циљ предмета је упознавање студената са савременим програмским језицима. 
Посебно се обраћа пажња на њихово коришћење за израду пословних апликација и 
Web апликација. 

 
Садржај предмета  
Теоријска настава  

 Објектно-оријентисано  програмирање  –  карактеристике  ЈАVЕ  (објекти, 
класа објеката, програмски искази, класе и подкласе); 

 Програми,  подаци,  променљиве  и  израчунавања  (типови  података, 
аритметичка израчунавања, математичке функције и константе); 

 Петље и логика (поређење, логички оператори, искази, петље); 

 Низови; 

 Дефинисање класа; 


 Skript језик – PHP( Personal Home Page - Hypertext Preprocessor), 
елементи језика; 

 Контрола програма помоћу оператора и исказа (математички оператори и 
функције, искази, петље); 

 Низови и стрингови; 

 Функције у PHP-у; 

 Комуникација са базама података – JDBC; 

 Руковање контролама из HTML-а на Web странама; 

 Подршка базама података. 
 
Практична настава 
 
Вежбе практичних примера ће пратити предавања из области програмског језика 
JAVА, а затим и програмског (skript) језика PHP, који је посебно важан због web 
апликација и база података. 

 

Облици и начин рада на предмету 

Предавања. Свака наставна јединица пропраћена је презентацијом и готово свака је 

увод у рад који ће се обављати на вежбама. 
Вежбе. Изводе се у ЕРЦ-у по систему један студент – један рачунар.  

Израда пројекта. Студенти могу током семестра урадити пројекат у коме ће 
показати у којој мери су овладали знањем из одређене области и показати 
одређену врсту сналажљивости у потпуно новим условима рада на различитим 

платформама. Тема пројекта ће бити у договору са наставником. 
Тест. Провера знања из области које су обрађене на предавањима и вежбама. 

 
 

Оцењивање студената 

Коначна оцена на испиту се одређује на основу бодова које је студент добио.   
 



Бодови се стичу на следећи начин: 
- I тест (у току семестра) – максимално 15 бодова  
- II тест (на крају семестра) – максимално 15 бодова 

- Активност у току праткичне наставе – максимално 10 бодова 
- Израда пројекта – максимално 10 бодова 

 
Практичан део испита (полагање у ЕРЦ-у, за рачунаром) – максимално 50 бодова 

 

План рада на предмету 

 
 -предавања- 
  

Час Опис рада по часовима 
одржава ња  

1-2 Увод у програмирање. Објектно-оријентисано програмирање. 
3-4 Увод у Јаву. Јавине платформе. 

5-6 Јава ознаке. Типови променљивих. Основни типови података. 
 Константе. Управљачке наредбе. Коришћење блокова наредби. 

7-8 Бројеви у покретном зарезу. Логички типови података. Динамичка 
 инцијализација . Правила унапређења. 

9-10 Низови (једнодимензионални и вишедимензионални). 

11-12 Читање улаза – Scanner. Пакети. Увожење класа. 

13-14 Управљачке наредбе. Наредбе циклуса. 

15-16 Петља for-each. Наредбе скока. 

17-18 Класе. 

19-20 Основе аплета. 

21-22 Употреба Swing-a. 

23-24 Јавина библиотека. 

25-26 Основе PHP-a. Промељиве, константне, типови податка, оператори. 

27-28 Искази (if, else, elseif, switch) у PHP-у. Петље у PHP-у. 

29-30 Низови у PHP-у. 

 -вежбе- 

  
Час Опис рада по часовима 

одржава ња  

1-2 Јавине платформе. NetBeans. Инсталација. 

3-4 Увод у Јаву. Коришћење NetBeans-а. 
5-6 Основни типови података. Константе. Управљачке наредбе. 

 Коришћење блокова наредби. Петља for. Клаузула if-else. Примери. 

7-8 Бројеви у покретном зарезу. Логички типови података. Динамичка 
 инцијализација . Примери. 

9-10 Низови (једнодимензионални и вишедимензионални). Примери. 

11-12 Читање улаза – Scanner. Пакети. Увожење класа. Примери. 
13-14 Управљачке наредбе (if, if-else-if, switch). Наредбе циклуса (for, while, 

 do-while). Примери. 

15-16 Петља for-each. Наредбе скока (break, continue, return). Примери. 

17-18 Класе. Примери. 

19-20 Израда аплета. Покретање аплета. 

21-22 Употреба Swing-a. Примери. 



23-24 Јавина библиотека. 

25-26 Основе PHP-a. Покретање PHP фајлова. Web сервер. Променљиве, 
 константне, типови података, оператори. Примери. 

27-28 Искази (if, else, elseif, switch) у PHP-у. Петље у PHP-у. Примери. 

29-30 Низови у PHP-у. Примери. 
 

 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 
 
Наставник: др Александра Зечевић 

Време пријема студената: петак 12-14 

Кабинет: 407  

Бр. телефона: 3021-105 

E-mail: azecevic@ekof.bg.ac.rs 
 

 
Литература 
 

1. Schildt H.:  “JAVA,  ЈDK7  –  kompletan  priručnik”,  Mikro  knjiga   
(autorizovani prevod sa engleskog jezika), 2014.  

 
2. Prettyman S.: “PHP 7 objektno-orijentisano modularno programiranje”, Kompjuter 

biblioteka, 2016. 


