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Број 
индекса 

Наслов теме семинарског рада 

2021/0003 3 половна лаптопа напредних карактериситика, до 1000 евра сваки 
2021/0005 3 половна лаптопа базичних карактеристика, до 250 евра сваки 
2021/0009 3 нова лаптопа напредних карактеристика, до 1500 евра сваки 
2021/0011 3 нове рачунарске конфигурације базичних карактеристика, до 350 евра свака 
2021/0014 3 нове рачунарске конфигурације напреднијих карактеристика, до 600 евра свака 
2021/0023 3 половна гејмерска рачунара, до 1000 евра сваки 
2021/0025 3 нова хибридна notebook-таблет рачунара 
2021/0026 3 нова лаптопа базичних карактеристика, до 350 евра сваки 
2021/0027 3 нова лаптопа напреднијих карактеристика, до 700 евра сваки 
2021/0031 3 нова гејмерска десктоп рачунара, до 1200 евра сваки 

 

Рок за предају семинарских радова је до 28.10.2021. у 23:59 h (рок је продужен за 
један дан, с обзиром на то да је 27.10.2021. први дан славе) за студенте којима је 
тема већ додељена, и то искључиво слањем на мејл aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs са 
званичног студентског мејла. Потребно је направити кратку, прегледну PowerPoint 

презентацију која ће садржати уједначене информације о свакој/-ом од 
компонената/конфигурација/лаптопова. Неопходно је додати линкове ка изворима 
информација и посебно истаћи цене појединачних компонената у случају 

конфигурација које студенти састављају сами, или цену лептопа или целе 
конфигурације, ако су у питању унапред склопљене конфигурације које нуде 
поједине продавнице. Студенти који немају ограничење у погледу цене, такође 
треба да наведу цене компонената/конфигурација/лаптопова. Такође, неопходно је 

да на насловном слајду буде написан назив теме, име, презиме и број индекса 
студента, а на крају презентације треба да постоји слајд којим се сумира и пореди 
однос цене, квалитета/перформанси сва три рачунара и даје мишљење о томе који 

би од три рачунара био најбољи избор и зашто. 

ПОДСЕТНИК: Под базичним карактеристикама подразумева се да на рачунару 
може да се ради куцање и обрада текста, претрага интернета и прегледање мејла. 
Рачунари напреднијих карактеристика могу да се користе за обраду слика и 

преглед мултимедијалних садржаја, а рачунари напредних карактеристика за 
најзахтевније рачунске операције, 3Д графику, сложене математичке прорачуне и 
симулације. 

Студенти којима није додељена тема семинарског рада треба да се јаве у што 

краћем року предметном асистенту на мејл aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs и имаће рок 
од недељу дана за слање презентације од момента када им асистент пошаље наслов 
теме. 

 


