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Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац 

ИНФОРМАТИКА 

Основне академске студије 

 
 

Студијски програм: Основне академске студије информатике, математике, физике 

Назив предмета: БАЗЕ ПОДАТАКА 1 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Уписан одговарајући семестар 

Циљ предмета 
Упознавање са системима за управљање базама података, пројектовањем база података и програмирањем у 
релационим базама података. 

Исход предмета  
Студент је оспособљен да самостално обавља послове администратора базе података, пројектанта релационих база 
података и апликативних програмера у релационим базама података. 
Студент може успешно користити системе за управљање базама података и њихове сервисе. 
Ставови које је студент стекао: Рационалност (рационално коришћење компјутерских ресурса), логичност (логичност 
реализације упита), одговорност (одговорност за чување података, заштите интегритета и опоравак базе података), 
ограниченост сопственог знања (схватање да је потребно непрестано проширивати знање практичним и теоријским 
радом).   

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Структура података. Класификација, елементи физичке и логичке структуре, чување података.                                                                                   
Општа структура система за управљање базама података. Модели база података. Основни технолошко-технички 
концепти. Базе података и методологија развоја ИС. EР модел. Ентитетски и референцијални интегритет. 
Релациони модел. Структура релационог модела. Операције релационог модела. Релациони упитни језик. Развој SQL-
a, типови података и наредбе. Погледи. Уграђени SQL. Пресликавање концептуалне шеме на релациону шему. 
Програмирање у релационим базама података.  
Управљање трансакцијама. Опоравак БП. Нормалне форме-пројектовање релација нормализацијом. Дизајнирање 
логичке и физичке структуре базе података и подешавање. 
Меморисање података и индексирање. Увод у оптимизацију упита.  
RDBMS. Структура датотека. Простор за табеле и сегменти. Кориснички објекти БП. Типови података. Меморијска 
структура. Структура процеса. Управљање RDBMS-ом. 
Практична настава  
Упознавање са системима за управљање базама података и њиховим алатима.  
Cавладавање појма релације, структуре и интегритета. Операције релационог модела. Програмирање у релационим 
базама података. Пројектовање релација нормализацијом. 

Литература  
1. Г. Павловић-Лажетић, Основе релационих база података, Математички факултет, Београд, 2003. 
2. П. Могин, И. Луковић, М. Говедарица, Принципи пројектовања база података, Факултет техничких наука, Нови 

Сад, 2000. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:                            3 Практична настава:                                            3 

Методе извођења наставе 
Предавања: Теоријска настава се изводи у виду интерактивних предавања, током којих наставник помоћу 

електронских презентација и традиционалних метода студентима излаже садржај предмета.  

Вежбе: Практична настава се обавља у виду лабораторијских вежби у рачунарским учионицама, на којима студенти 
самостално или уз помоћ асистената упознају са системима за управљање базама података и њиховим алатима. Поред 
класичне наставе у виду предавања и вежби, студенти у посебним терминима имају могућност консултација са 
наставницима и асистентима у вези са проблемима у савладавању градива. 
  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит  30  поена 

практична настава 4 усмени испит 30 

тестови 10 +10   

колоквијуми 23 +23   

НАПОМЕНА: 

У Табели 10.2 је дат преглед опреме коју поседујемо. За потребе предмета Базе података 1 намењен је сервер Dell 

PowerEdge R210,4GB, 240GB. 

Сви софтвери који се користе за потребе предмета су бесплатни на основу MSDN лиценце: SQL Server 2012 Developer 
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Edition 2012 (SQL Server Management Studio,  localDB) 

 


