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Предговор 

Данашње друштво обележено је наглим растом и развојем информационе 

технологије (IТ), што је довело до велике зависности друштва, у ширем 

смислу, од знања и компетенција особа у IТ подручју. Иако та зависност расте 

из дана у дан, људско право на образовање и информације није проширено 

и на IТ подручје. Појавили су се проблеми који утичу на друштво у целини, 

који стварају препреке и удаљавају људе од главног разлога и мотивације за 

напредак, од прилике. Данас, бити рачунарски неписмена особа, значи бити 

особа која није у могућности да учествује у модерном друштву, особа без 

прилике, и упркос признатој неопходности и корисности инклузивне 

информатичке писмености од стране Европске комисије, УНЕСКО-а, ОЕЦД-а и 

осталих релевантних институција, још увек постоје групе људи са отежаним 

приступом основном рачунарском образовању (нпр. особе с инвалидитетом, 

особе с потешкоћама у учењу, раднице/и, мигранти, незапослене особе, 

особе које живе на удаљеним местима где немају приступ рачунарском 

образовању). 

 

Овај приручник, заједно са осталим материјалом објављеним на страници 

IТdesk.info, представљају наш допринос реализацији и промоцији људског 

права на образовање и информације у IТ подручју. Надамо се да ће вам ова 

едукација помоћи у савладавању основних рачунарских вештина и са том 

надом желимо вам да научите што више и тако постанете активни/а 

члан/ица модерног IТ друштва. 

 

Искрено ваши, 

ITdesk.info team  

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ  ТЕХНОЛОГИЈЕ  

 

Информациона технологија (IT) је технологија која користи рачунаре за прикупљање, обраду, 

чување, заштиту и пренос информација. Термину IT су придружене комуникационе технологије 

јер је данас незамислив рад с рачунаром ако он није повезан у мрежу, тако да се говори о 

информационој и комуникационој технологији (engl. Information and Communications 

Technology - ICT). 

 
Рачунар се састоји од: 

 хардвера (hardware) – физичких делова рачунара; опипљивих, видљивих делова 

 програма (software) – програмскe подршкe; 

o скупa наредби “разумљивих” рачунару које покрећу његов рад; упутстава 

опипљивим деловима, наредби шта да раде  

 
Основни принцип рада рачунара: подаци се уносе у рачунар путем улазних уређаја, обрађују се 

и чувају у системској јединици, а потом приказују путем излазних уређаја. 

 
Системска јединица се састоји од следећих компоненaтa: 

 матична плоча (Motherboard - MBO) 

o “кичма” рачунара одговорна за: комуникацију међу компонентама, пренос 

информација 

 процесор (CPU - Central Processor Unit) 

o функције: извршавање наредби, пренос података, контрола рада рачунарa 

o основне карактеристике:  

• брзина (изражава се у MHz, GHz) 

• количина меморије (Cache) 

 радна меморија (RAM - Random Access Memory) 

o резервоар за програме који се тренутно изводе и податке који су тренутно у обради 

o основне карактеристике: 

• брзина (изражава се у MHz) 

• капацитет (изражава се у MB, GB) 

• верзија израде (DDR, SDRAM) 

 трајна меморија: 

o чврсти диск (HDD - Hard Disk Drive) - меморија за трајно чување података 

• подаци се чувају на магнетским плочама, а за читање и запис користе се 

електромагнетске главе (осим код најновије врсте дискова: Solid State Disk) 

• основне карактеристике:  - брзина ротације плоча диска  

          - капацитет (изражава се у GB) 

           - окружење за пренос података  

o дискетна јединица (FDD - Floppy Disk Drive) – због малог меморијског простора 

превазиђена и веома ретка 

o оптички дискови (CD, DVD) 
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 графичка картица - функција: обрада и приказ слике на монитору 

o састоји се од графичког процесора и сопствене радне меморије 

o основне карактеристике: 

• врста графичког процесора (ATI Radeon, Nvidia GeForce) 

• количина радне меморије 

• отвор за спајање на матичну плочу 

 прикључци 

o паралелни прикључак (Parallel Port)  

o серијски прикључак (Serial Port) 

o USB прикључак (Universal Serial Bus)  

 
Улазни и излазни уређаји 

 Улазни уређаји:  Излазни уређаји: 

o тастатура 

o скенер 

o плочица (touchpad) 

o миш 

o куглица (trackball) 

o играчка палица (joystick) 

o микрофон 

o оловка (stylus) 

o камера (веб камера, дигитални фотоапарат) 

o монитор, екран 

o пројектор 

o штампач (printer) 

o плотер (plotter) 

o звучници 

o слушалице 

 

 Уређај који је уједно улазни и излазни: екран осетљив на додир (touchscreen). 

 
Најчешћи уређаји и медији за чување и пренос података: 

 хард диск 

 USB меморијски „штапић“ или флеш / USB Stick 

 дискете и ZIP дискете 

 CD i DVD дискови 

 меморијске картице 

 интерни хард диск 

 екстерни хард диск 

 мрежни диск 

 online уређај за чување 

 
Софтвер или рачунарски програм је, за разлику од хардвера (енгл. hardware), неопипљиви део 

рачунара. Улога софтвера је обављање неког задатка на рачунару користећи уграђени хардвер. 

 према врстама, софтвер делимо на: 

o оперативне системе - основни програм на рачунару који се аутоматски учитава кад 

укључимо рачунар  

• Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Knoppix,..) 

• Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8 ...) 

• Mac OS X (Cheetah, Panther, Snow Leopard,..) 
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o апликациони софтвер – неке врсте софтвера које се могу користити на инсталираном 

оперативном систему  

• канцеларијски програми - OpenOffice.org, LibreOffice, Microsoft Office 

• антивирусни програм – Avira, Sophos, Kaspersky итд. 

• интернет прегледач: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari 

Проширење приступачности (e-accessability):  

 софтвер за препознавање гласа,  

 читач екрана,  

 лупа екрана,  

 екранска тастатура 

Врсте рачунара: 

 Централни рачунар (Mainframe Computer) 

o велики, снажни и скупи рачунари, 

o користе се у великим системима и организацијама, 

o на њима ради више корисника истовремено. 

 Лични рачунар (Personal Computer – PC) 

o први такав рачунар произвела је компанија IBM 1981. године, 

o изворно је било намењен “једној особи за извршавање једног посла у једном 

тренутку”. 

o данас: једна особа извршава више послова у једном тренутку. 

 Преносни рачунар (Laptop computer) 

o релативно мали преносни рачунари, 

o имају равне LCD екране и мале тастатуре, 

o по својим могућностима не заостају за уобичајеним десктоп рачунарима. 

 Apple Macintosh (скраћено Mac) 

o лични рачунари које производи компанија Apple, 

 Ручни рачунар, лични дигитални помоћник  (Personal Digital Assistant - PDA) 

o мали рачунари који стају у џеп, а за време рада могу се држати на длану једне руке, 

o намењен извршавању одређених личних послова: 

• вођење сопствених обавеза и задатака, 

• уређивање адресара, 

• приступање интернету, 

• размена електронске поште, итд. 

 Мрежни рачунар 

o Сваки рачунар (десктоп, преносни, ручни) повезан је директно са мрежом, каблом 

или бежично,  

o сваки рачунар повезан је линијом с најмање још једним рачунаром - кабловски 

(телефонском линијом, линијом кабловске телевизије или посебном мрежом) или 

бежично (радио – таласима). 
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Осим наведених лаптопа и PDA, преносни дигитални уређаји су и:  

 мобилни телефон 

 smartphone – мобилни телефон са напредним функцијама (е-пошта, претраживање 

интернета, читач е-књига) 

 multimedia player: iPod, iRiver, Zune 

 

Мрежне комуникације  

 LAN (Local Area Network) је мрежа којом су повезани рачунари који су физички близу, 

унутар неке фирме, организације или домаћинства 

 WAN (Wide Area Network) је мрежа већих капацитета и већег подручја деловања; 

градске и регионалне мреже  

 интернет - светска мрежа умрежених рачунара; тј. повезаних WAN i LAN мрежа. 

 интранет је мања, затворенија верзија интернета у којој је приступ омогућен само 

радницима фирме или организације за коју је мрежа израђена 

 екстранет је верзија интранета, у којој је приступ мрежи дозвољен и спољним особама 

(сарадницима) ради извођења заједничких радова и пројеката  

 World Wide Web (WWW) - једна од услуга коју на интернету можемо користити, а 

односи се на прегледање и претраживање садржаја у облику интернет страница  

 на интернету постоје и друге услуге које можемо да користимо: 

o слање истовремених порука (instant messaging – IM) - Google Talk, Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger 

o звучне комуникације преко интернета (Voice over Internet Protocol – VoIP) - омогућава 

пренос звучне комуникације преко интернета, у већини случајева омогућава 

бесплатно телефонирање с рачунара на рачунар,  као и  јефтиније телефонирање с 

рачунара на мобилне и фиксне телефоне 

o стварно једноставне вести (Really Simple Syndication – RSS) – олакшана могућност 

преноса неке информације (вести, уноса у блог и сл.) објављене на Wеб страници на 

стандардизован начин (обично: наслов, реченица или две чланка и линк на страницу 

на којој се налази цео чланак). Претплатом на RSS са различитих веб страница, 

корисници/це су обавештени о новостима без одласка на дотичне странице 

o веб дневник (web log – blog) 

o дигиталне датотеке које садрже аудио или видео запис (podcast). 

 

Мрежне комуникације 

 PSTN (Public Switched Telephone Network)  - је технички израз за јавни телефонски систем 

 ISDN (Integrated Services Digital Network) - скраћеница за дигиталну мрежу обједињених 

услуга  

 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – скраћеница за асиметрични дигитални пренос 

података телефонском линијом   
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Пренос података путем интернета 

 download - преузимање („скидање“) са мреже, 

 upload - постављање на мрежу 

 брзина преноса података и начина мерења:  

o бит по секунди (bps), килобит по секунди (kbps), мегабит по секунди (Mbit/s). 

 спајање на интернет:  

o спајање по потреби (dial-up) – употребљава телефонску линију 

o широкопојасни приступ (broadband) - увек спојени на интернет, стални трошак, 

велике брзине преноса података, повећан ризик од упада хакера у мрежу 

o различити начини за спајање на интернет: телефонска линија, мобилна линија, кабл 

(стална веза), бежично, сателитска веза 

 

Виртуелне (online) заједнице 

 друштвена веб места (social networking websites): Facebook, Bebo, Twitter, MySpace, 

LinkedIn, Nexopia, Hi5, Tagged, XING, Orkut, итд. 

 интернет форуми – Forum.hr, Download.hr, итд. 

 собе за разговор (chat rooms), 

 мрежне рачунарске игре (multiplayer games): Silkroad Online, Knight Online, Anarchy 

Online, Guild Wars, World of Warcraft 

 

Начини за објаву и дељење садржаја на мрежи: дневник (web log - blog), podcast, слике, видео 

и аудио садржаји 

 

Превентивне напомене у вези са учествовањем у виртуелним заједницама:  

 чување приватности профила 

 ограничење слања личних података 

 послане информације ће бити јавно доступне 

 опрезност са непознатима 

 

Рачунар на послу  

 када је рачунар прикладнији за обављање послова од човека:  

o задаци који се понављају 

o задаци који се лако аутоматизују 

o математичке операције 

o опасне ситуације  

 задаци који су прикладнији за човека него за рачунар су:  

o тумачење облика и логичко размишљање 

o саветовање и комуникацијама с људима 

o презентација нових производа  

o организација у времену и простору  
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Употреба рачунарских апликација:  

 апликације у великим компанијама (авиокомпаније, осигурања, интернет банкарство) 

 апликације у државним организацијама (електронско гласање, повраћај пореза) 

 апликације у здравству (подаци о пацијентима, дијагностички алати и инструменти, 

специјална хируршка опрема) 

 апликације у образовању (учење путем рачунара – CBT, учење на даљину, задаци преко 

интернета): прилагодљиво време учења, прилагодљиво место учења, искуство у 

мултимедијалном учењу, смањени трошкови. 

 
Рад на даљину (teleworking) 

 предности: 

o повећање запослености угрожених група: родитеља с малом децом, особа с 

потешкоћама у кретању и особа које живе у удаљеним подручјима 

o смањено време путовања на посао или путовање уопште није потребно, а заједно с 

тиме смањење/нестанак трошкова превоза до радног места 

o већа могућност за концентрисање на посао 

o флексибилно радно време 

o смањена издавања за одржавање радног простора 

 недостаци: 

o недостатак људског контакта 

o недостатак тимског рада 

o недостатак самодисциплине запослених 

 
Свет електронике 

 е - пошта (e - mail) 

 е - пословање (e - commerce) 

 е - банкарство (e - banking)  

 е-влада (e-goverment). 

 интернет куповина (e - shopping)  

 е- учење (e-learning) - прилагодљиво време учења, прилагодљиво место учења, 

искуство у мултимедијалном учењу, смањени трошкови 

 
Ергономија 

 најчешћи здравствени проблеми повезани са коришћењем рачунара:  

o неисправан рад с тастатуром и мишем уганућа (ишчашења) / RSI (Repetitive Strain 

Injury) 

o треперење екрана или непрописна удаљеност  оштећење вида 

o неисправно седење и коришћење неприкладних столица  проблеми с кичмом 

(положај рачунара, стола и столице утичу на држање тела) 

o важан утицај имају коришћење вештачког светла, количина светла, смер светла 

 добро осећање при коришћењу рачунара ће побољшати: редовно вежбање, прављење 

паузе у раду (5 - 10 минута сваких сат времена), вежбе за одмарање очију 
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Мере опреза 

 каблови – увек користити електричне каблове који се добијају заједно с рачунаром 

 извори напајања – могу узроковати преоптерећење извора напајања које  може 

резултирати пожаром 

 
Заштита околине 

 коришћење електронских докумената смањује потребе за штампаним материјалом 

 рециклирање штампаног материјала 

 коришћење монитора са мањом потрошњом енергије 

 рециклирање потрошених или покварених рачунарских компоненти  

 
Сигурност информација  

 информациона сигурност се дефинише као: 

o очување поверљивости, интегритета и расположивости информације  

o мере информационе сигурности су правила заштите података на физичком, 

техничком и организационом нивоу 

 повећање сигурности података можемо остварити коришћењем следећих поступака: 

o корисничко име и лозинка 

o исправно гашење рачунара  

o коришћење непрекидног напајања (UPS - Un-interruptible Power Supply) - омогућава 

наставак рада након нестанка електричне енергије, тако да се послови у току могу 

завршити без опасности за целовитост информација 

o одржавање рачунара  

o израда сигурносних копија (backup) – представљају резервне копије свих важних 

података који се налазе у рачунару 

 
Рачунарски вирус - део рачунарског кода који се инсталира у  програм или датотеку како би 

могао слободно да путује с једног рачунара на други преносећи заразу.  

 најчешће се шире путем прилога (енглески - Attachment) у е-mail пошти које добијамо 

заједно са поштом и отварањем непроверених меморијских медија (меморијски 

„штапић“ – флеш).  

 симптоми заразе: успорени рад, престанак одзива на команде или рушење и поново 

покретање оперативног система; у екстремним ситуацијама вируси ће напасти датотеке 

задужене за покретање оперативног система, чиме ће рад на рачунару бити у 

потпуности онемогућен.  

 уклањање вируса: коришћењем неког од антивирусних програма.  

 заштита од вируса:  

o инсталирати антивирус програме који служе за детекцију вируса на рачунару. 

o отварање mail-ова и страница само од познатих пошиљалаца и аутора 

(Најсигурнији начин је да рачунар не спајамо на интернет или било какву другу мрежу рачунара 

без поуздане заштите, а сваки спољашњи меморијски медиј обавезно прво проверимо 

скенирањем, па тек тада да отворимо)  
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Ауторска права - право аутора програма, текста, слике, музике, филма итд. на заштиту својег 

интелектуалног дела. 

Идентификациони број производа (PID) је број који се испоручује заједно с легално купљеним 

софтвером и који је потврда оригиналности програма 

 препознавање лиценцираног софтвера: провера серијског броја, регистрација, преглед 

софтверске лиценце. 

 

Уговор за крајњег корисника (end-user license agreement - EULA). 

 

Freeware су програми бесплатни за личну употребу, нпр. Adobe Reader, UltimateDefragm, Orbit 

Downloader, Pegasus Mail итд. 

 

Отворени код (open source) - софтвер чији је оригинални код доступан јавности на увид, 

коришћење, измене и даљу дистрибуцију, нпр. OpenOffice.org – пакет канцеларијских 

програма, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, MediaWiki, Joomla 

 

Shareware су програми бесплатни за набавку и почетну, временски ограничену употребу 

 

На страници http://www.itdesk.info/hr/besplatni-programi/ можете сазнати који су то 

бесплатни програми помоћу којих се можете у потпуности укључити у дигитални свет: 

оперативне системе, канцеларијске пакете, интернет прегледаче, mail клијенте, програме за 

сажимање (компримовање) података, програме за репродукцију видеа и звука, 

мултимедијални codec, прогрaме зa рaд с фотогрaфијaмa и грaфичким дaтотекaмa. Неки од 

прогрaмa нaведених нa тој стрaници су и отвореног кодa. 

 

Законска регулатива и конвенције о заштити података 

Према Закону о заштити личних података Републике Хрватске  

(извор: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/305952.html ): 

Лични податак је свака информација која се односи на идентификовану физичку особу или 

физичку особу која се може идентификовати (у даљем тексту: испитаник) 

Обрада личних података је свака радња извршена на личним подацима, било аутоматским 

средствима или не, прикупљање, снимање, организовање, чување, прилагођавање или 

измена, повлачење, увид, коришћење, откривање путем преноса, објављивање или на други 

начин учињених доступним, сврставање или комбиновање, блокирање, брисање или 

уништавање, као и извођење логичких, математичких или других операција с тим 

подацима. 

Водитељ збирке личних података - физичка или правна особа, државно или друго тело које 

утврђује сврху или начин обраде личних података 

Испитаници морају дати сагласност за обраду његових/њених података у одређене сврхе. 

 

http://www.itdesk.info/hr/besplatni-programi/
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/305952.html
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Лични подаци смеју су прикупљати само 

 уз дозволу испитаника, у сврху с којом је испитаник упознат и која је изричито 

наведена 

 у случајевима предвиђеним законом 

 морају бити битни за постизање одређене сврхе и не смеју се прикупљати у опсегу 

већем него што је нужно  

Основна права испитаника 

 Испитаник има право да у свако доба одустане од дате дозволе и затражи престанак 

даље обраде  

 Испитаник има право да се успротиви обради личних података у сврхе маркетинга 

 Лични подаци се без дозволе испитаника смеју обрађивати за потребе историјске, 

статистичке или научне сврхе, ако су пре тога деперсонализовани  

Дужности и одговорности водитеља обраде личних података: 

1. Доставити потврду да ли се лични подаци испитаника обрађују или не 

2. Обавестити у разумљивом облику о подацима чија је обрада у току и о извору тих 

података 

3. Омогућити увид у евиденцију збирке личних података и увид у личне податке  

4. Доставити изватке, потврде или исписе личних података (испитаника) с назнаком 

сврхе и правног темеља прикупљања, обраде и коришћења тих података 

5. Доставити испис података о томе ко је и за које сврхе и по којој правној основи 

добио на коришћење податке (испитаника)  

6. Дати обавештење о логици аутоматске обраде података (испитаника)  

7. На захтев испитаника или ако сам уочи да су подаци непотпуни, нетачни или 

неажурни, Водитељ обраде је дужан да допуни, измени или избрише непотпуне, 

нетачне или неажурне податке 

8. О извршеној допуни, измени или брисању непотпуних, нетачних или неажурних 

података Водитељ обраде дужан је да у року од 30 дана обавести особу на коју се 

подаци односе 

9. Унапред обавестити испитаника о намераваној обради личних података у сврхе 

маркетинга  

Новчаном казном казниће се: 

1. Извршилац обраде који прекорачи границе својих овлашћења 

2. Водитељ збирке који не успостави евиденцију 

3. Водитељ збирке који не осигура заштиту 

4. Водитељ збирке који онемогући Агенцију у надзору 
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Ова скрипта је намењена за учење уз материјале 
објављене на следећим линковима: 

 

 

* Приручник: 

www.itdesk.info/srp/e-edukacija/prirucnik_osnovni_pojmovi_informacione_tehnologije.pdf  

 

 

* Пробни испит:  

www.itdesk.info/srp/e-edukacija/primer ispita/primer ispita modul 1.pdf  

 

 

* Видео-презентација која приказује решавање примера испита:  

www.itdesk.info/srp/resenje-primera-ispita-modul-1/  

 

 

* Квизови који корисници/це сами решавају: 

 www.itdesk.info/srp/osnovni-pojmovi-it-a-kviz1/  

 www.itdesk.info/srp/osnovni-pojmovi-it-a-kviz2/  

 www.itdesk.info/srp/osnovni-pojmovi-it-a-kviz3/    

 

(за отварање линка који се налази унутар .pdf документа притисните леви тастер миша на горе 

наведени линк. Веб страница на коју линк показује ће се отворити у интернет прегледачу који 

имате инсталиран на рачунару.) 

http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/prirucnik_osnovni_pojmovi_informacione_tehnologije.pdf
http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/primer%20ispita/primer%20ispita%20modul%201.pdf
http://www.itdesk.info/srp/resenje-primera-ispita-modul-1/
http://www.itdesk.info/srp/osnovni-pojmovi-it-a-kviz1/
http://www.itdesk.info/srp/osnovni-pojmovi-it-a-kviz2/
http://www.itdesk.info/srp/osnovni-pojmovi-it-a-kviz3/
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Општи услови коришћења: 

Веб страницу www.ITdesk.info је покренуло удружење „Отворено друштво за 

размену идеја - ОДРАЗИ“ у склопу активног промовисања људског права на 

слободан приступ информацијама те људског права на едукацију. 

Слободно копирајте и дистрибуирајте овај документ, уз услов да не мењате 

ништа у њему! 

Над свим програмима и услугама наведеним на веб страници ITdesk Home на веб адреси 
ITdesk.info искључиво право поседују њихови аутори/це. Microsoft, Windows, и Windowsxx су 

регистровани заштитни знаци компаније Microsoft Corporation. Остали заштитни знаци 

коришћени на ITdesk Home веб страницама су искључиво власништво њихових власника/ца. 
Уколико имате питања везана за употребу или редистрибуцију било којег програма, молимо 

контактирајте ауторе/ице дотичног програма. Сва додатна питања пошаљите на 

info@ITdesk.info. 

Ове веб странице садрже линкове на остале веб странице или изворе. ITdesk.info team НИЈЕ 

одговоран за текстуални и/или рекламни садржај, односно за производе који су на тим веб 
страницама/изворима понуђени, као што НИЈЕ одговоран ни за садржај који је путем њих 

доступан; могућност коришћења или тачност садржаја. Линкове користите на сопствену 

одговорност. Такође, ITdesk.info team не гарантује: 

 да је садржај на овим веб страницама ослобођен од грешака или погодан за сваку сврху, 

 да ће ове веб странице или веб услуге функционисати без грешака или прекида, 

 да ће бити одговарајући за ваше потребе, 

 да имплементација таквог садржаја неће нарушавати патенте, ауторска права, заштитни 

знак или остала права неке треће стране. 

Уколико се не слажете с овим општим условима коришћења или ако нисте задовољни веб 
страницама које пружамо, прекините с коришћењем овиh веб страница и веб услуга. ITdesk.info 

team није одговоран вама, ни трећим особама за било коју насталу штету, била она директна, 

индиректна, случајна или последична, повезана с или произлазећа из ваше употребе, погрешне 

употребе ових веб страница или веб услуга. Иако ваше потраживање може бити базирано на 
гаранцији, уговору, прекршају или неком другом правном упоришту, независно од наше 

обавештености о могућности настанка такве штете, ослобађамо се сваке одговорности. 

Прихватање ограничења наше одговорности нужан је предуслов коришћења ових веб страница 

и веб услуга. 

Сви софтвери наведени у овом или другим документима објављеним на страници ITdesk.info су 

наведени само за образовне сврхе или као пример те ми, на било који начин, не преферирамо 

наведени софтвер у односу на неки други софтвер. Било коју изјаву да неки наведени софтвер 

преферирамо у односу на други, који се спомиње или не спомиње у материјалима, сматраће се 
као лажни исказ. Нашу изравну и безрезервну подршку имају једино софтвери отвореног кода 

(open source) који омогућују корисницима/цама да без препрека постану дигитално писмени, 

користе рачунар и учествују у модерном информатичком друштву. 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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