
 
 
 

РАЗВОЈ ПОСЛОВНИХ АПЛИКАЦИЈА 
План рада на предмету 

 
 
 
Модул: Пословна информатика 

Година: Предмет је на 1. години 
Семестар: Пролећни  
Фонд часова: 30 (15П+15В) 
ЕСПБ: 7 
 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 
Циљ предмета је: 

- Упознавање студената са савременим технолошким и пословним аспектима примене 
информационе технологије на пословне апликације 

- Упознавање и оспособљавање студената за савладавање и примену техника развоја 
пословних апликација 

 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
Студенти ће бити у могућности да: 

- оцене пословне апликације и са становишта програмера и са становишта пословног 
корисника, савладавањем техника за израду апликација; 

- процене делове апликације, где постоји простор за унапређење апликације; 
- синтетизују знање о изградњи и развоју пословних апликација. 

 
 
 
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
  Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

1.  Развој софтвера, теоретски угао. 
Пословне апликације, практични угао. 
Динамички садржај, развојни сервер. 

Алати за израду апликације. Сервери и 
едитори 

2.  Динамичке веб апликације. Скрипт 
језици. PHP. JavaScript. 

Практичан рад. 

3.  PHP, функције и објекти. Практичан рад. 
4.  Приступање MySql-у помоћу PHP-а. Практичан рад. 

5.  Елементи JavaScript –а. Практичан рад. 
6.  JavaScript, изрази и контроле тока. Практичан рад. 

7. JavaScript, функције и класе. Практичан рад. 
8.  Уграђене JavaScript методе. Практичан рад. 



9. Интерактивни садржај и ослушкивачи 
догађаја. 

Практичан рад. 

10. Библиотеке и радни оквири. Практичан рад. 

 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
Методе које су предвиђене су, поред презентовања теоретских правила, услова и модела и 
практичан рад за савладавање техника израде и развоја пословних апликација. 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 
 
Коначна оцена на испиту се одређује на основу поена које је студент добио. Поени се стичу на 
следећи начин: 
Предиспитне обавезе у коначном збиру носе 50 поена, а завршни испит носи 50 поена. Укупан 
збир поена у току семестра и на испиту је 100 и коначна оцена се изводи према следећој скали: 
51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 

Предиспитне активности студената:  
- Колоквијум – максимално 30 бодова. Провера знања из теоретског дела. 
- Електронски тест – максимално 20 бодова. Провера знања у краткој форми, преко веб 

апликације. 

Завршни испит: 

Испит је практичан и траје 2 школска часа. Максималан број поена је 50.  Потребан услов за 
позитивну коначну оцену је положени завршни испит. 
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VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
др Александра Зечевић, ванредни професор  
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пријем студената: четвртак 12-14 
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