
Упутства за израду семинарског рада и првог домаћег задатка из 
предмета Примена рачунара у физичкој хемији 

 

 Прву верзију свог семинарског рада студенти треба да пошаљу предметном 
асистенту на мејл aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs закључно са 31.3.2022. у виду 
презентације направљене у Power Point-у или неком другом сличном програму. 
Презентација обавезно треба на првом слајду да садржи назив теме, име, 
презиме и број индекса. Назив докумнета треба да буде осмоцифрени број 
индекса у формату где је на првом месту година, а онда редни број од четири 
цифре (нпр. 20220095). Списак тема се налази ниже у табели, а такође је 
приложен и одвојено у виду .pdf документа на Teams-у међу материјалима са 
прве вежбе, где се налази и кратки водич за прављење добре презентације. У 
презентацији је потребно да дате веома кратку историју развоја задатог 
оперативног система, на ком језику је ОС писан, да ли се плаћа (у том случају да 
наведете и цену) или је бесплатан, каквим корисницима је намењен – за 
професионалну или личну употребу, колико је хардверски захтеван, тј. какви су 
захтеви по питању процесора и РАМ-а, да ли су програми и апликације за 
задати ОС лако доступни, да наведете мане и предности у односу на друге ОС 
који су савременици задатог ОС-а, или који су његови претходници или 
следбеници. На крају је потребно на једном слајду сумирати све и дати своје 
мишљење о задатом ОС-у. Презентација не треба да буде сувише дуга, око 5 
слајдова, пошто ће за њену одбарну сваки студент имати само 5 минута. 

 За домаћи задатак који се односи на инсталацију оперативног система помоћу 
програма Virtual Box потребно је да урадите следеће: 
 
1) Напишете име, презиме и број индекса у програм за процесирање текста.  
2) Направите Screenshot радне површине (Desktop-a) оперативнoг системa 

инсталираног на виртуелну машину са отвореним програмом за 
процесирање текста (упутства о томе како се прави Screenshot у Virtual Box-
у се налазе у постављеном видео фајлу на Teams-у међу материјалима са 
прве вежбе). Овај Screenshot треба да сачувате под називом који се 
аутоматски генерише, с тим да треба пре генерисаног назива да напишете 
свој број индекса у следећем формату: четири цифре за годину уписа, па 
одмах иза (без размака) четири цифре за редни број индекса (нпр. 20130005 
или 20120067). 

3) Пошаљете Screenshot на мејл aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs закључно са петком 

11.3.2022. 
Напомена: При инсталацији оперативног система на основу 
приложеног видео снимка, није неопходно радити update и инсталирање 
тзв. Guest Additions. 

 
 
 
 
 



Списак расподељених тема семинарских радова 

 

Индекс Тема 

2014/0038 Open Suse 

2015/0070 Windows Vista 

2016/0069 Red Hat 

2016/0080 Windows 95 

2017/0002 Kali Linux 

2017/0058 Linux Mint 

2018/0003 Windows XP 

2018/0010 Windows Server 

2018/0029 Windows Mobile 

2018/0036 Solaris 

2018/0039 Fedora 

2018/0048 Google Chrome OS 

2018/0049 Calculate Linux 

2018/0052 Kubuntu 

2018/0054 Cent OS 

2019/0001 Gentoo 

2019/0003 Mandriva 

2019/0005 Windows 98 

2019/0006 Windows 2000 

2019/0007 macOS 

2019/0008 iOS 

2019/0012 Windows 7 

2019/0013 Puppy Linux 

2019/0014 MX Linux 

2019/0015 Ubuntu 

2019/0017 Android 10 

2019/0018 Linux Lite 

2019/0020 Qubes OS 

2019/0022 Slackware 

2019/0023 Lubuntu 

2019/0029 Windows 10 

2019/0034 Parrot OS 

2019/0038 Windows 8 

2019/0039 DNA Linux 

2019/0051 Ubuntu Touch 

2019/0052 Xubuntu 

2019/0055 tvOS 

2019/0059 Debian 

2019/0061 Cloud Linux 

2019/0063 Zorin OS 

2019/0065 Tails OS 

 
 
 
 


