
1. Информатика 1 
 
Студијски програми: Инжењерски менаџмент, Рударско инжењерство, Металуршко инжењерство, 
Технолошко инжењерство 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: ИНФОРМАТИКА 1 
Наставник: Дарко Т, Бродић  
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Основно информатичко знање из средње школе 
Циљ предмета: Стицање основних информатичких знања из информационих технологија  
Исход предмета: Упознавање са радом рачунарских система и њиховом применом за обраду података 
основног нивоа. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Бројни системи и превођење бројева: Суштина бројног система, превођење бројева из једног бројног 
система у други, превођење из бинарног у октални и хексадецимални бројни систем, бинарна 
аритметика, основне аритметичке операције у систему са произвољном основом. 
Представљање података у рачунару: BCD подаци, непотпуни комплемент, потпуни комплемент, 
комплемент аритметика, ASCII кодови. 
Булова и прекидачка алгебра: Дефиниција Булове алгебре и основни примери, закон идемпотенције, 
закон инволуције операције негације, Де Морганова теорема, закон апсорпције, симплификација 
логичких израза, минимизација логичких израза, Карноове мапе, прекидачка алгебра, анализа и синтеза 
логичких кола. 
Прекидачка и логичка кола: Прекидачка кола, AND, OR и NOT логичка кола, примери логичких кола, 
анализа и синтеза прекидачких кола. 
 
Литература:  
Препоручена:  

1. Д. Бродић, Информатика 1, Технички факултет, Бор, (у припреми). 
2. М. Б. Тасић, П. С. Станимировић, Примена рачунарских система, Технолошки факултет, 

Лесковац, 
      2006. 
Помоћна: 
1. Б. Лазић, Логичко пројектовање рачунара, Наука, Београд, 2000. 
2. М. Б. Тасић, Основи информатике, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу, 2003. 
3. Н. Клем, Основи рачунарске писмености, Круг, Београд, 2001. 
Број часова  активне наставе: 2 Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе  
Теоријска настава фронталног типа са посебним освртом на практичну примену материје која се предаје. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит 40 
колоквијум-и 20+20 = 40   
семинар-и 10   
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