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ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

Шифра Назив предмета Избор. Кредита 

Укупно       

часова 

П 

Укупно        

часова 

B 

Укупно            

часова 

ДОН 

100107 Математика 1  

ОБ 6 2 3 0 

101007 Електротехника ОБ 6 2 3 0 

130107 Архитектура и организација рачунара 1   

  6 2 3 0 

110207 Основи електронике 1    

  6 2 3 0 

101507 Енглески језик    

  6 2 3 0 

101107 Електротехнички материјали и компоненте      6 2 3 0 

130207 Архитектура и организација рачунара 2    

  6 2 3 0 

130307 Основи програмирања  

  6 2 3 0 

110307 Основи електронике 2      6 2 3 0 

100207 Математика 2      6 2 3 0 

120107 Основи електроенергетике     6 2 3 0 

101307 Апликативни софтвер 

  6 2 3 0 

110407 Анализа кола      6 2 2 1 

110507 Аналогна електроника      6 2 2 1 

140207 Аутоматско управљање 1    

  6 2 3 0 

110907 Дигитална електроника    

  6 2 2 1 

130507 Микрорачунари      6 2 2 1 

110707 Телекомуникације   

  6 2 2 1 

140707 Мерења 1   

  6 2 1 2 

160507 Аудио електроника   6 2 3 0 

110211 Дигитални системи преноса 

  6 2 2 1 

110111 Комуникационе мреже 

  6 2 2 1 

130407 Дигитална обрада сигнала 

  6 2 2 1 

172107 Управљање пројектима и инвестицијама   

  6 2 3 0 

141007 Мерења 2    

  6 3 0 2 

111207 Мобилне телекомуникације    

  6 3 0 2 

141307 Управљање у релном времену  

  6 3 0 2 

111307 Микроконтролери     6 3 0 2 

111407 Специјална електронска кола   

  6 3 0 2 

111707 Енергетска електроника      6 3 0 2 

111607 Биомедицински уређаји 

  6 3 0 2 

110411 Телекомуникациони сервиси и технологије 

  6 3 0 2 

111807 Програмабилна логичка кола    

  6 3 0 2 

161707 Дигитална телевизија 

  6 2 2 1 

101607 Стручна пракса 

  4       

ЗР Завршни рад 

  8       
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, РТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Математика 1  

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Зоран М. Мишковић 

Статус предмета: обавезни  

Број ЕСПБ: 6  

Услов: Нема. 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је савладавање особина реалних функција,  диференцијалног и интегралног рачуна и њихове 

примене.  

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени да решавају сложеније математичке задатке и моћи да их примене у 

електротехничкој струци.  

Садржај предмета  

Теоријска настава: 

1. Реални и комплексни бројеви и операције са њима.  

2. Бројни низ : појам, основне особине и гранична вредност .  

3. Функције: појам, основне особине, гранична вредност, асимптоте и непрекидност.  

4. Извод функције и геометријско тумачење. 

5. Диференцијал функције и геометријско тумачење.  

6. Оновне теореме диференцијалног рачуна.  

7. Испитивање особина функције и цртање графика.  

8. Тејлорова и Макоренова формула.  

9. Неодређени интеграл. 

10. Одређени интеграл. 

11. Примене интеграла. 

12. Функције више промнњивих, парцијални изводи. 

13. Екстремуми функција више променљивих. 

14. Бета и гама функција. 

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања и одвија се кроз вежбе у рачунарској лабораторији, 

коришћењем програмских пакета Octave и Maxima. 

Литература: 

1. А. Савић, И. Ковачевић,З. Мишковић, Mатематика за инжењере, Висока школа електротехнике и 

рачунарства, Београд, 2008. 

2. А. Савић, З.Мишковић, A.Зековић, Математика 1- уџбеник, Висока школа електротехнике и 

рачунарства, Београд, 2010. 

3. А.Савић, И.Ковачевић, З. Мишковић, Математика збирка решених задатака и тестова са пријемних 

испита, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2010. 

4. А. Савић, A.Зековић, Математика 1- приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа 

електротехнике и рачунарства, Београд, 2010. 

5. С. Јешић, И. Лацковић, Математика 3, Електротехнички факултет, Београд, 2005. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, колоквијуми , домаћи задаци, одбрана 

лабораторијских вежби и писмени испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  

активност у току предавања  10  писмени испит   

практична настава  10  усмени испт  30  

колоквијум-и  50    

семинар-и     
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, РТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Математика 2  

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Зоран М. Мишковић 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 6  

Услов: Математика 1 

Циљ предмета: 

Стицање одговарајућих  знања из математике потребних за праћење стручних предмета електротехничке 

струке, проширење математичког образовања, развијање стваралачког мишљења и стварање основе за 

разумевање квантитативних односа међу појавама.  

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени да решавају сложеније математичке проблеме везане за примену савремених 

математичких метода у области eлектротехнике.  

Садржај предмета  

Теоријска настава: 

1. Појам матрице, особине и операције. 

2. Појам детерминанте, особине и израчунавање. 

3. Инверзна матрица. 

4. Решавање система линеарних једначина. 

5. Диференцијалне једначине.  

6. Диференцијалне једначине првог реда.  

7. Диференцијалне једначине другог реда, облика: y"=f(x), f(x,y',y")=0, f(y,y',y")=0.  

8. Линеарне диференцијалне једначине другог реда са константним коефицијентима, хомогене и 

нехомогене. Метода варијације константи.  

9. Нумерички редови, особине и конвергенција.  

10. Критеријуми за испитивање конвергенције редова.  

11. Алтернативни редови. Лајбницов критеријум. 

12. Степени редови. 

13. Фуријеов ред. 

14. Лапласова трансформација. 

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања и одвија се кроз вежбе у рачунарској лабораторији, 

коришћењем програмских пакета Octave и Maxima. 

Литература: 

1.  И.Ковачевић, А.Савић, З.Мишковић; Математика за инжењере, Висока школа електротехнике и 

рачунарства, Београд, 2008. 

2. И.Ковачевић, А.Савић, Математика-приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа 

електротехнике и рачунарства, Београд, 2008. 

3. A.Савић, З. Мишковић, А.Зековић, Математика 1-приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа 

електротехнике и рачунарства, Београд, 2010. 

4.  A.Савић, А.Зековић, Математика 1-уџбеник, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 

2010. 

5. M. Меркле, Математичка анализа, Академска мисао, Београд 2005.  

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, колоквијуми , домаћи задаци, одбрана 

лабораторијских вежби и писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  

активност у току предавања  10  писмени испит   

практична настава  10  усмени испит  30  

колоквијум-и  50   

семинар-и     
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО, НЕТ, НРТ, РТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Електротехника 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Соња Н. Крстић, мр Јадранка М. Ајчевић 

Статус предмета: обавезни, изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Стицање основних знања из области електротехнике. 

Исход предмета: 

Познавање начина рада и карактеристика генератора, отпорника, калема и кондензатора у мрежама са 

временски константним и простопериодичним струјама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Електростатика: Кулонов закон,вектор јачине електричног поља, потенцијал.  

2. Електростатика: Потенцијална разлика и напон; кондензатори и капацитивност.  

3. Електричне мреже са временски константним струјама: Електрична струја, струјно коло, отпорност, 

отпорници и проводници 

4. Електричне мреже са временски константним струјама: Електрични рад и снага;извори електричне 

струје; Кирхофови закони. 

5. Електричне мреже са временски константним струјама: Решавање електричних мрежа;теореме 

електричних мрежа: теорема суперпозиције 

6. Електричне мреже са временски константним струјама: Тевененова теорема 

7. Електромагнетизам: Магнетно поље; магнетно поље струјних контура у вакуму  

8. Електромагнетизам: Магнетске особине матерјала; електромагнетна индукција 

9. Електромагнетизам: Индуктивни елементи и индуктивност 

10. Електричне мреже са простопериодичним струјама: Мрежа са простопериодичним струјама; R 

елементи (редна и парлелна веза) 

11. Електричне мреже са простопериодичним струјама: L и C елементи(редна и парлелна веза); снага и 

фактор снаге 

12. Електричне мреже са простопериодичним струјама: Основни појмови при промени радног режима у 

електричним мрежама  

13. Електричне мреже са простопериодичним струјама: Решавање електричних мрежа; 

Практична настава: 

1. Упознавање са програмским пакетом ElectronicsWorkbench (EWB),Основни елементи, извори напајања, 

индикатори и инструменти у EWB; 2. Омов закон; 3.Кирхофови закони; 4.Тевененова теорема; 5. 

Отпорник у електричном колу наизменичне струје; 6. Кондензатор у електричном колу наизменичне 

струје; 7. Калем у електричном колу наизменичне струје; 8. Редно RLC коло; 9. Паралелно RLC коло  

Литература: 

1. А. Ђорђевић, Основи Електротехнике 1. део – Електростатика, Академска мисао, Београд, 2007 

2. А. Ђорђевић, Основи Електротехнике 2. део – Сталне струје, Академска мисао, Београд, 2007 

3. А. Ђорђевић, Основи Електротехнике 3. део – Електромагнетизам, Академска мисао, Београд, 2007 

4. А. Ђорђевић, Основи Електротехнике 4. део – Кола променљивих струја, Академска мисао, Београд, 2007 

5. С. Крстић, И.Ђукић, Збирка задатака из електротехнике - Електростатика - Временски 

непроменљиве електричне струје, ВЕТШ, Београд, 2004. 

6. С. Крстић, И.Ђукић, Збирка задатака из електротехнике - електромагнетизам - временски 

променљиве електричне струје, ВЕТШ, Београд, 2004. 

Број часова активне наставе:75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања и вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  

активност у току предавања 10 писмени испит 35 

практична настава  (тестови на 

лабораторијским вежбама) 

20 усмени испит  

колоквијум 35 испит за рачунаром  

семинар    
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО, НЕТ, НРТ, РТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Енглески језик 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Татјана М. Мрваљевић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета да се студенти оспособе да комуницирају на енглеском језику и да се служе како општим, тако 

и стручним енглеским језиком. 

Исход предмета: 

На крају семестра студенти ће бити оспособљени да комуницирају на енглеском језику и да користе стручну 

литературу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Everyday uses of computers. Types of computers 

Parts of computer. Keyboard and mouse. 

Interview: Student. Input devices. 

Output devices. English tenses-active form. 

Storage devices. Graphical user interface. 

Interview: Computing support assistant. English tenses-continuous form. 

Networks. Communications. 

The Internet 1: email and newsgroups. The passive voice. 

The Internet 2: the world Wide Web. Interview: Website designer. 

World processing. Databases and spreadsheets. 

Graphics and multimedia. Indirect speech. 

Programming. nterview: Analyst/programmer. Low-level systems. 

Future trends. Sequence of tenses. 

Interview: IT Manager. Issues in computing. 

Careers in computing. Interview: Systems manager. 

Практична настава: 

Читање, писање, изговор и слушање према садржају предмета који је наведен у предавањима. 

Литература: 

1. А. Јовановић, English in electrical Engineering, Виша електротехничка школа, Београд, 1991. 

2. E. H. Glendinning, J. McEwan, Basic ENGLISH FOR computing, Oxford University Press, 2001. 

Граматике енглеског језика, стручни часописи, текстови са Интернета, и др. 

Број часова активне наставе:75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, колоквијуми, семинари,  писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  

активност у току предавања  писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испт  

колоквијум-и 60   

семинар-и    

 



 

6 

 

 

Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, РТ, НРТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Архитектура и организација рачунара 1 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Драгана З. Прокин 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6  

Услов: - 

Циљ предмета: 

Стицање основних знања о архитектури, математичким и електронским основама рачунарских система. 

Исход предмета: 

Могућност самосталног решавања задатака базираних на примени бинарне аритметике и основних логичких 

кола 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Општи модел рачунарског система. Функционална блок шема рачунара. Хијерархијски модел 

рачунарског система. 

2. Математичке основе рачунара. Бројни системи. Конверзије из једног бројног систем у други. 

3. Бинарни бројни систем. Означени и неозначени бројеви. Запис у формату фиксног и покретног 

зареза. 

4.  Основне аритметичке операције у бинарном бројном систему. 

5. Запис нумеричких и ненумеричких података применом бинарних кодова. 

6. Електронске основе рачунара. Аксиоме и теореме Булове алгебре. Логичке операције и основна 

логичка кола.  

7. Логичке функције. Минимизација применом Карноових мапа. 

8. Основне комбинационе мреже: декодер, кодер, мултиплексер, демултиплексер, компаратор, 

полусабирач и сабирач. 

9. Основни меморијски елементи: асинхрони и синхрони флип-флопови (RS, ЈК, D, Т). Појам 

секвенцијалне мреже. Синхрони и асинхрони бројачи.  

10. Типови регистара у зависности од начина уписа и читања податка. Регистри специјалне намене. 

11. Унарне и бинарне операције са регистрима. Примена основних логичких операција и регистра маске. 

12. Основне компоненте рачунарског система. Реализација управљачке јединице. Микропрограмска и 

хардверска реализација. Аритметичко-логичка јединица. 

13. Меморије у рачунарском систему. Карактеристике ROM, RAM и стек меморија. 

14. Поједностављена архитектура рачунара. Пренос података преко магистрале. Приступ меморији..  

15. Периферијске јединице. Уређаји за унос и издавање података. Начини преноса улазно/излазних 

података. 

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања  

Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 

CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-CAO 0-3,  

Литература: 

1. С. Обрадовић Основи рачунарске технике, ВИШЕР, Београд, 2007. 

2. Д. Прокин, М. Мијалковић, В. Петровић Збирка задатака из Основа рачунатске технике, ВИШЕР, 

Београд, 2011. 

3. Д. Прокин, М. Мијалковић, Х. Поповић, Г. Димић, П. Гавриловић Приручник за лабораторијске вежбе 

из Архитектуре и организације рачунара 1, ВИШЕР, Београд, 2011. 

4. Д. Прокин Електронске лекције и интерактивни задаци у Moodle okruženju 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, и писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у оквиру предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 15   

колоквијум 2x25   

домаћи задатак    
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, РТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Архитектура и организација рачунара 2 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Милан С. Мијалковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Архитектура и организација рачунара 1 

Циљ предмета: 

Проширивање основних знања о архитектури и организацији рачунара, софтверу и техникама програмирања. 

Исход предмета: 

Студенати треба да подигнну ниво поштег образовања из тема поменутих у циљу наставе, да прошире знања о 

принципима рада рачунара, организацији података, преводиоцима, оперативним системима, фазама 

превођења програма и добијања извршног програма... 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Архитектура рачунарског система. Фон-нојманова, „CISC“ i „RISC“, Харвард-архитектура, (текућа 

трака, бит-слајс). Дистрибуирана обрада. 

2. Формати инструкција. Инструкције за пренос података и контролу тока извршавања програма. 

3. Потпрограми, обрада прекида. Начини адресирања. 

4. Улазно-излазни пренос података, ДМА, механизам прекида. 

5. Оцена брзине рачунара, број циклуса по инструкцији, учестаност такта. 

6. Архитектура једног постојећег микропроцесора. Проточна обрада, регистри, прекиди, адресни простор. 

Периферије и интерфејси. 

7. Системски софтвер. Програмски језици и преводиоци, пуњачи, повезивачи. 

8. Машински језик и асемблер, виши програски језици, појам компајлера и интерпретера. 

9. Програмирање у асемблеру, макроасемблер. Отклањање грешака. Технике програмирања 

микроконтролера. 

10. Структуре података, типови података, приступ подацима, кључ, адреса. 

11. Оперативни системи. Процеси, стања, промена стања, диспечер, планер.  

12. Управљање меморијом, партиције, преклапање, страничење, виртуелна меморија. 

13. RAID конфигурације. 

14. Пренос података у рачунарском систему. Симетрична и несиметрична веза. Протоколи за пренос 

података. Корекција грешке преноса. 

15. Стандарди за серијски и паралелни пренос података. EISA, PCI, AGP, SCSI, RS232C, RS485, USB, 

IEEE1394, CAN, I2C… 

Практична настава: 

Изводи се у лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника 

решавају поједине практичне проблеме или дискутују о темама везаним за градиво. 

Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 

CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-CAO 4-9.  

Литература:  

1. С. Обрадовић Основи рачунарске технике, ВИШЕР, Београд, 2007. 

2. М. Мијалковић, Програмирање МCS196 серије микроконтролера, Виша електротехничка школа 

Београд 2001. 

3. Д. Прокин Електронске лекције и интерактивни задаци у Moodle okruženju 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе у учионици и лабораторији уз активно учешће студената, консултације, колоквијуми, 

домаћи задаци и писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 15   

колоквијуми 2х25   

семинар    
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕЛИТЕ, НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Електротехнички материјали и компоненте 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Вера В. Петровић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Студенти се оспособљавају за стицање нових знања из електротехничких материјала и компонената 

Исход предмета: 

На крају одслушаног предмета, студенти ће имати основна знања о различитим типовима електротехничких 

материјала и пасивних електронских компонената. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Основни појмови о сутруктури материјала. Атомска структура материјала. Структура атома. 

Хемијске везе. Агрегатна стања. Кристалне решетке. Дефекти кристала.  

2. Подела електротехничких материјала. Електричне особине материјала. Инжењеринг енергетског 

процепа. 

3. Полупроводници: микроструктура, основни представници, примена 

4. Проводници: микроструктура, основни представници, примена 

5. Суперпроводници: микроструктура, основни представници, примена 

6. Диелектрици:микроструктура, основни представници, примена 

7. Магнетици: микроструктура, основни представници, примена 

8. Методе и уређаји за испитивања електротехничких материјала.  

9. Пасивне електронске компоненте: отпотници, кондензатори, калемови. 

10. Отпорници, врсте отпорника и њихово обележавање. 

11. Кондензатори. Подела кондезатора, обележавања, примене. 

12. Калемови. Трансформатори. Релеа. 

13. Енергетски каблови и кабловски прибор. 

14. Оптичко влакно и кабл. Фибер-оптички конектори. 

15. Оптички предајници и пријемници и остали елементи фибер-оптичких система. 

Практична настава: 

Изводи се у хардверској лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ 

наставника решавају постављене задатке из области пасивних компоненти, енергетских  и оптичких 

каблова. 

Литература: 

1. Петровић В. Електротехнички материјали и компоненте, ВИШЕР, Београд, 2011. 

2. П.Осмокровић, Електротехнички материјали,Академска 

мисао, Београд,2003. 

Број часова активне наставе:75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 25 усмени испт  

колоквијум-и 40   

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, ЕПО, НЕТ, НРТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Апликативни софтвер 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Радмила Н. Вукић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање оперативног система рачунара, руковање датотекама. 

Циљ предмета: 

Оспособљавање студената за коришћење стандардног апликативног софтвера и укључивање у дигитално 

друштво.  

Исход предмета: 

Студенти ће разумети принципе употребе апликативног софтвера и умети да користе програме за обраду 

текста, унакрсна израчунавања и презентације, да користе основне Интернет сервиса и да комбинују примену 

различитих програма. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса).  

2. Основне технике обраде текста. 

3. Унос и уређивање текста; обликовање текста, слова, пасуса и странице. 

4. Напредне технике обраде текста. Уградња објеката у текст. 

5. Табеле; једначине. 

6. Обрада дужих текстова; стилови. 

7. Презентације. Основна правила креирања и излагања презентације; израда слајда. 

8. Презентације. Руковање компонентама слајда. Уградња објеката. Анимацијa. 

9. Радне табеле. Основни појмови.  

10. Уређивање садржаја ћелије; уређивање радног листа; принцип рада.  

11. Обликовање радне табеле. Примери. 

12. Функције; основне технике примене. 

13. Дијаграми. Базе података. Напредне технике. 

14. Апликатвини софтвер у техници. 

15. Комбинована примена различитих програма. 

Практична настава:  

Практична настава прати програм предавања. 

Литература: 

1. Р. Вукић, Д. Перић, И. Влајић_Наумовска: Апликативни софтвер, 3 издање, Висока школа 

електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2011. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања,  лабораторијске вежбе, консултације, колоквијуми, семинари, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит 40 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и 20   

семинар-и 40   
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Основи електронике 1 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Славица Ђ. Маринковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета: 

Познавање физичких основа електронике. Стечена знања потребна за разумевање проблема анализе основних 

електронских кола. 

Исход предмета:  

Познавање својстава електронских елемената, стечена знања потребна за разумевање проблема анализе 

основних електронских кола. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (стручни профил инжењера струковних студија – област електроника, 

организација и садржај курса, веза са другим предметима). 

2. Eлектроника, значај, основне области примене, историјски преглед развоја области. 

3. Физички основи електронике: атомска структура материје. 

4. Физички основи електронике: електрична својства чврстих тела, струја провођења, струја дифузије. 

5. Елементи електронских уређаја : основни појмови и дефиниције, класификација. 

6. Пасивни елементи електронских уређаја: отпорници и кондензатори. 

7. Основна линеарна кола са пасивним елементима: интегратор и диференцијатор. 

8. Пасивни елементи електронских уређаја: калемови, трансформатори и релеа. 

9. Суперпроводност, пиезоелектрични ефекат, Холов ефекат, фотоелектрични и оптоелектронски 

ефекат, термоелектрични ефекти.  

10. Електрична струја у полупроводницима :PN-спој, спој метала и полупроводника. 

11. Активни елементи електронских уређаја: електронске цеви, полупроводнички елементи. 

12. Основна електронска кола :појачавачи, усмерачи, ограничавачи, прекидачи. 

13. Аналогна и дигитална обрада сигнала. Основни појмови о дигиталној електроници. 

14. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања.  

15. Колоквијум. 

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања. 

1. Meрни инструменти и лабораторијска опрема. 

2. Термистори. 

3. Линеарна кола са пасивним елементима -1. 

4. Линеарна кола са пасивним елементима -2. 

5.  PN спој. 

6.  Фотоотпорници. 

7.  Елементи са оптичком спрегом 

Литература:  

1. П. Бошњаковић, Основи електронике, Виша електротехничка школа, Београд, 2006. 

2. П. Бошњаковић, Основи електронике, Збирка задатака, Виша електротехничка школа, Београд, 2004. 

3. A. Sedra,  K. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2004. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, консултације, усмени и писмени испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава 10   

колоквијум 20   

семинар    
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Основи електронике 2 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Петар М. Бошњаковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: За успешно праћење наставе из овог предмета потребно је да су студенти упознати са основним 

појмовима електротехнике. 

Циљ предмета: 

Oспособљавање студената за даље стручно усавршавање и успешно усвајање знања из стручних предмета 

као што су аналогна, импулсна, дигитална и енергетска електроника, радиотехника, микрорачунари, 

микроконтролери, и други. 

Исход предмета:  

Знање потребно за рад са лабораторијским инструментима. Познавање својстава електронских елемената, 

стечена знања потребна за решавање проблема анализе и синтезе основних електронских кола. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови. 

2. Диоде (класификација, карактеристике, еквивалентна кола, примена).  

3. Основна кола са диодама. 

4. Биполарни транзистори (класификација, принцип рада, карактеристике, поларизација). 

5. Анализа кола са биполарним транзисторима (еквивалентна кола).  

6. Основна кола са биполарним транзисторима. 

7. Транзистори са ефектом поља (класификација, принцип рада, карактеристике). 

8. Анализа кола са фетовима (еквивалентна кола). Основна кола са фетовима. 

9. Тиристори (структура и принцип рада, класификација, основни типови). 

10. Основна електронска кола (једностепени појачавачи, сложена појачавачка кола). 

11. Стабилизатори напона, извори референтног напона. 

12. Извори сталне струје. 

13. Диференцијални појачавач.  

14. Уобличавачи и прекидачи. 

15. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања. Самовредновање курса. 

Практична настава: 

1. Mерни инструменти и лабораториjска опрема, пасивни елементи електронских кола. 

2. Линеарна кола са пасивним елементима. 

3. Полупроводничке диоде. 

4. Oсновна кола са диодама.  

5. Биполарни транзистори. 

6. Oсновна кола са биполарним транзисторима  

7. Транзистори са ефектом поља. 

8. Извори сталног напона. 

9. Извори сталне струје. 

10. Струјно огледало. 

Литература:  

1. П. Бошњаковић, Основи електронике, ВЕТШ, Београд, 2006. 

2. П. Бошњаковић, Основи електронике, Збирка задатака, ВИШЕР, Београд, 2010. 

3. П. Бошњаковић, Б. Хаџибабић, С. Маринковић,  Основи електронике 1 и 2, Електроника, приручник 

за лабораторијске  вежбе, ВИШЕР, 2011. 

4. С. Марјановић, Електроника, 2003. 

5. A. Sedra,  K. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2004. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, практична настава, консултације, писмени испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 60 

практична настава 15   

колоквијум 20   

семинар    
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, ЕПО, НРТ, РТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Основи програмирања 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Слободанка С. Ђенић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основа Aрхитектуре и организације рачунара 

Циљ предмета: 

Оспособљавање студената да савладају структурно пројектовање програма, као и основне елементе овако 

пројектованих програма, на примеру програмског језика С. 

Исход предмета: 

Студенти су оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развијају (пројектују, пишу и 

тестирају) програме на језику С. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови. 

2. Фазе развоја и методе пројектовања програма. 

3. Алгоритми основних програмских структура. 

4. Основни елементи програма на језику С.  

5. Основни типови података у језику С. 

6. Оператори у програмима на језику С. Функције из С библиотека. 

7. Наредбе селекција и петљи у програмима на језику С.  

8. Наредбе вишеструке селекције и скокова у програмима на језику С.  

9. Нумерички низови у програмима на језику С.  

10. Знаковни низови у програмима на језику С.  

11. Алгоритми за сортирање и претраживање низова у програмима на језику С. 

12. Показивачи и примена показивача код низова у програмима на језику С. 

13. Функције у програмима на језику С. 

14. Примена показивача код функција у програмима на језику С.  

15. Закључна разматрања, самовредновање.  

Практична настава: 

Aнализa примера готових програма, као и самостално решавање програмских задатака на језику С. 

Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 

CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-ALG0-3, CE-PRF 0-5,  

CS2008 Computer Science Body of Knowledge: AL, PF. 

IT2008 Information Technology Body of Knowledge: PF.  

Литература: 

1. Л. Краус, Програмски језик С са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2004. 

2. С. Ђенић, Основи програмирања 1, eлектронски уџбеник, Висока школа електротехнике и рачунарства 

струковних студија, Београд, 2009. 

3. С. Ђенић, Ј. Митић, С. Штрбац, Основи програмирања на језику С, збирка примера и задатака, Виша 

електротехничка школа, Београд, 2004. 

4. С. Обрадовић, Вештина доброг програмирања, Виша електротехничка школа, Београд, 2004. 

5. B. Kernighan, D. Ritchie, The C Programming Lаnguage, Prentice Hall Software Series, 1988. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, консултације, колоквијум и практичан испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  10 писмени испит  

практична настава (тестови на 

лабораторијским вежбама) 

10 усмени испит  

колоквијум 30 испит за рачунаром 50 

семинар    
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕЛИТЕ, НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Основи електроенергетике 

Наставник (Име, средње слово, презиме):  Ивана А. Влајић-Наумовска 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Основна знања из електротехнике и математике омогућују успешно праћење наставе. 

Циљ предмета: 

Упознавање студената са основним појмовима из електроенергетике. 

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени да примењују основна знања из области електроенергетике. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Увод  у електроенергетику. Историјат развоја. Основе електромеханичког претварања енергије.   

2. Трофазни систем. Енергетика и екологија. 

3. Извори енергије. Класификација облика енергије. Електрична енергија.  

4. Електроенергетски системи.  

5. Електране. 

6. Конвенционалне и неконвенционалне електране. 

7. Пренос и дистрибуција. 

8. Електричне инсталације. 

9. Електроенергетски претварачи. 

10. Трансформатори. 

11. Асинхроне машине. 

12. Синхроне машине. 

13. Машине једносмерне струје. 

14. Електрична мерења у електроенергетици. 

15. Даљинско управљање постројењима. 

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања 

Литература  

1. М. Миланковић, Д. Перић, Основи електроенергетике, Виша електротехничка школа, Београд, 2002. 

2. Г. Дотлић, Електроенергетика - кроз стандарде, законе, правилнике и техничке препоруке, СМЕИТС, 

Београд, 2009.   

Број часова  активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

2 3   

Методе извођења наставе 

Интерактивни рад на предавањима, вежбама и на консултацијама са циљем охрабривања иницијативе 

студената. Колоквијуми као мера контроле редовности савладавања градива. Испит се полаже писмено. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испит  

колоквијум-и 20+20   

семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Аудиоелектроника 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Драган М. Новковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: -  

Циљ предмета: 

Упознавање са саставним елементима и склоповима аудио уређаја. Стицање практичних знања везаних за 

карактеристике и начин рада саставних елемената и склопова аудио уређаја. 

Исход предмета: 

Студенти треба да овладају знањима везаним з акаратеристике и начин рада саставних елемената и склопова 

аудио уређаја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Уводно предавање, програм предмета, план рада  

2. Пасивне компоненте у аудиотехници  

3. Операциони појачавачи у аудитехници 

4. Компоненте за укључивање и прекидање аудио сигнала 

5. Компоненте и склопови за индикацију и мерење нивоа аудио сигнала  

6. Електрични филтри и еквализери 

7. Звучничке скретнице 

8. Аудио претпојачавачи и појачавачи малих сигнала (микрофонски, корекциони, линијски) 

9. Аудио трансформатори (микрофонски, линијски, прилагодни, аутотренсформатори) 

10. Појачавачи снаге (класа А, Б АБ, Д) 

11. Напајање аудио уређаја 

12. Генератори аудио сигнала и шума  

13. Склопови за регулацију димнамике аудио сигнала  

14.  А - Д и Д - А конвертори у аудиотехници  

15. Основна мерења аудио уређаја 

Практична настава: 

1. Аудио сигнали; 2. Пасивне компоненте аудио уређаја; 3. Операциони појачавачи у  аудитехници; 4. 

Аудио конектоеи и каблови, 5. Електрични филтри и еквализери; 6. Звучничке скретнице; 7. Појачавачи 

анаге, 8. Аудио претпојачавачи и појачавачи малих сигнала, 9. Основне карактеристике микеофона; 10 

Звучници и звучничке кутије; 11. А-Д и Д-а конвертори у аудииотехници. 

Литература: 

1. Т. Јелаковић, Транзисторска аудиопојачала, Техничка књига, Загреб, 1974. 

2. 4  G. Ballou, Handbook for sound engineers, Howard W. Sams &Co, 1988. 

3. J. D’Appolito, Testing Loudspeakers, Audio Amateur Press, 1998. 

4. M. Leach, Introduction to Electroacoustics and Аудио Amplifier design, Kendall Nut Publ. Co., 2003. 

5. J. L. Hood, Audio electronics, Newnes, Elsevier, 2004. 

6. D. Self, Audio Power Amplifier Design Handbook, Fourth ed., Elsevier, 2006. 

7. J. L. Hood, Valve and Transistor Audio Amplifiers, Newnes, Elsevier, 2007. 

8. D. Self, Small Signal Audio Design, Focall Press, 2010. 

9. K. C. Pohlmann, Principles of Digital Audio, Sixt ed., McGraw Hill, 2011. 

10. Д. Дринчић, Аудиоелектроника, ВИШЕР (у електронској форми), 2011. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања и вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава   25 усмени испит  

колоквијум-и 30 испит за рачунаром  

семинарски рад 10   
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Аутоматско управљање 1 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Горан Д. Дикић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: -  

Циљ предмета: 

Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене линеарних, непрекидних, временски 

инваријантних система. 

Исход предмета: 

По положеном испиту студент ће бити оспособљен да да креира моделе линеарних, непрекидних, временски 

непроменљивих система, као и да испитује карактеристике добијених модела у временском и фреквенцијском 

домену. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Увод.  Појам и дефиниција аутоматике. 

2. Основни задаци система аутоматског управљања: регулација, превођење и праћење. Општа структура 

САУ.  Развој математичког модела. Линеаризација. 

3. Фуријеов ред. Фуријеова трансформација. Лапласова трансформација и њена примена у 

математичком моделирању линеарних система. 

4. Функција преноса.  Дефиниција и својства преносне функције. Одређивање функције преноса 

електричних мрежа, механичких и електромеханичких система. 

5. Анализа у временском домену. Полови и нуле.Одскочни одзив и параметри система 1. и 2. реда.  

6. Моделирање у временском домену . Простор стања. Конверзија функције преноса у простор стања. 

7. Основне особине система: линеарност, меморија, стационарност, инвертибилност, каузалност, 

стабилност. 

8. Функција преноса САУ. Алгебра блок дијаграма. Редукција блок дијаграма. 

9. Граф тока сигнала. Одређивање функције преноса система датог графом тока сигнала. Мејсоново 

правило.  

10. Граф тока сигнала за једначине простора стања. 

11. Алтернативне форме модела простора стања: каскадна и паралелна форма, Џорданова, 

контролабилна и опсервабилна канонична форма. 

12. Анализа у фреквенцијском домену. Фреквенцијски одзив. Фреквенцијске карактеристике система 1. и 

2. реда. 

13. Бодеови дијаграми. 

14. Стабилност и каузалност линеарних стационарних континуалних система – основни појмови. 

15. Оцена квалитета и критеријуми за синтезу САУ.  Грешке устаљеног стања и константе грешке. 

Практична настава: 

Изводи се у хардверској лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ 

наставника решавају постављене задатке из области управљања. Решавање конкретних задатака на 

основу постављених вежби у Практикуму. 

Литература: 

1. Горан Дикић,Основе теорије аутоматског управљања, Висока школа електротехнике и рачунарства 

струковних студија, Београд, 2011. 

2. М.Стојић, Континуални системи аутоматског управљања, Наша књига, Београд, 1988. 

3. С.Турајлић, Т.Петровић, Системи аутоматског управљања – збирка решених задатака, Завод за 

уџбенике и наставна средства, Београд, 1984. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  

активност у току предавања 5 писмени испит 40 

практична настава 15 усмени испт  

колоквијум-и 40   

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, РТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Дигитална обрада сигнала 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Зоран Ђ. Бањац 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познававање рада у МАТLAB програмском окружењу. 

Циљ предмета: 

Циљ предмета je упознавање студената са основним техникама дигиталне обраде сигнала и теорије система, и 

примена стечених знања у анализи сигнала говора, музике и слике. Решавање конкретних проблема у 

MATLAB програмском окружењу. 

Исход предмета:  

Студенти су оспособљени да разумеју проблеме у електроници, телекомуникацијама, теорији система, 

рачунарским мрежама и сл. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Дискретни сигнали и системи. Фуријеова трансформација.  

2. Дискретизација континуалних сигнала. 

3. Z трансформација. 

4. Функција преноса и фреквенцијски одзив.  

5. Дискретна Фуријеова трансформација. 

6. Брза Фуријеова трансформација. 

7. Структуре за реализацију.  

8. Дигитални филтри бесконачног импулсног одзива.  

9. Дигитални филтри коначног импулсног одзива. 

10. Дискретни случајни сигнали. 

11. Дигитална обрада сигнала говора, музике и слике. 

Практична настава 

1. Основни сигнали. 

2. Конволуција. 

3. Фуријеова анализа. 

4. Дискретизација сигнала. 

5. Дискретна фуријеова трансформација. 

6. Брза Фуријеова трансформација. 

7. Z трансформација. 

8. Филтри са сконачним импулсним одзивом. 

9. Филтри са бесконачним импулсним одзивом. 

10. Случани сигнали. 

11. Обрада сигнала слике и говора.  

Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: CE2004 Computer 

Engineering Body of Knowledge: CE-DSP 0-11, CE-CSG 6-8. 
 

Литература  

1. Милић Љ., Добросављевић З., Увод у дигиталну обраду сигнала, Академска мисао 2009. 

2. Sawit Mitra, Digital Signal Processing, Mc Graw Hill 2011. 

Број часова  активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 2 1  

Методе извођења наставе 

Настава је организована путем предавања, аудиторних и лабораторијских вежби. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит 50 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 30   

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕЛИТЕ, НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Мерења 1  

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Петар Бошњаковић  

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 6  

Услов: Познавање основних појмова електротехнике и електронике омогућује успешно праћење наставе.  

Циљ предмета: 

Стицање теоријских и практичних знања о метрологији. Упознавање са својствима мерних уређаја и њиховом 

применом. Оспособљавање за практичну реализацију поступака мерења основних електричних величина. 

Оспособљавање за рачунарску обраду и анализу мерних података.  

Исход предмета: 

Познавање основних принципа мерне технике, структуре и начина рада електричних мерних кола. Знање 

потребно за рад са савременим електронским мерним инструментима. Знање потребно за примену рачунара за 

математичку обраду и графички приказ резултата мерења.  

Садржај предмета  

Теоријска настава: 
1. Уводно предавање (oрганизација и садржај курса). Мерење и метрологија (значај, историјски преглед). 

Основни појмови и дефиниције.  

2. Физичке величине и мерне јединице.  

3. О мерењу (методологија мерења, модел мерења, резултати мерења). 

4. Грешке мерења (појам грешке, класификација, мерна несигурност, рачун грешака).  

5. Мерна средства и њихова својства. Еталони.  

6. Аналогна елементи електронских мерних уређаја (операциони појачавачи, извори реферетног напона).  

7. Дигитални елементи електронских мерних уређаја (логичка кола, бројачи, цифарски приказивачи).  

8. Kвантовање и кодовање.  

9. Мерење временских интервала и учестаности. 

10. Аналогно-дигитални претварачи.  

11. Основни појмови о мерењима у електротехници.  

12. Мерење сталног електричног напона и сталне електричне струје.  

13. Мерење електричне отпорности.                                                                                                                                                                                                                                          

14. Законска метрологија. 
15. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања. Самовредновање курса. 

Практична настава:  
1. Вишенаменски дигитални мерни инструменти 

2. Мерења помоћу осцилоскопа 
3. Испитивање електромеханичког релеа 
4. Испитивање претварачa једносмерног напона у једносмерну струју 

5. Oбрада мерних података помоћу рачунара 

6. Мерење излазне отпорности извора напона 

7. Операциони појачавач у мерној техници 

8. Мерење електричне отпорности применом операционог појачавача 

9. Дигитално-аналогни претварач 

10. Аналогно-дигитални претварач 

11. Мерење кратких временских интервала  

12. Мерење излазне отпорности извора струје 

Литература: 

1. П. Бошњаковић, Умеће мерења, ВИШЕР, 2011. 

2. П. Бошњаковић, Мерења 1, приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2011. 

3. П. Правица, И. Багарић, Метрологија електричних величина, Наука, 1993. 

4. В. Дрндаревић, Аквизиција мерних података помоћу персоналног рачунара, 2003. 

5. V. Kirianaki at al, Data Aquisition and Signal Processing, John Wiley & Sons, 2001. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

2 2 1  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, практична настава, консултације, колоквијум и писмени испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  

активност у току предавања  5  писмени испит  60  

практична настава  15    

колоквијум  20    

семинар  0   
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Мерења 2  

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Борислав М. Хаџибабић  

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 6  

Услов: Мерења 1  

Циљ предмета: 

Стицање теоријских и практичних знања о мерењима наизменичних електричних величина. Мерење  

нелектричних величина, сензори и мерни претварачи. Упознавање са својствима програмабилних мерних 

уређаја и њиховом применом.  

Исход предмета: 

Познавање основних принципа рада сензора и мерних претварача.  

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

1. Уводно предавање (организација и садржај курса) 

2. Мерни сигнали и системи. 

3. Мерења у индустрији. Мерни претварачи. 

4. Мерењa у електроенергетици (мерење наизменичних величина). 

5. Мерење електричне снаге и енергије. Мерење фактора снаге. 

6. Мерење неелектричних величина. Сензори (класификација, принципи деловања). 

7. Отпорнички сензори и њихова примена. 

8. Сензори температуре. 

9. Мерне траке. 

10. Мерне спреге.                                                                                                                                                                                                                                  

11. Вишефункцијски дигитални мерни системи. 

12. Програмабилни мерни системи. 

13. Аутоматизовани мерни системи. Рачунар као контролер мерног система. 

14. Закључна разматрања. Самовредновање курса. 

Практична настава: 

1. Поређење учестаности мерних сигнала помоћу осцилоскопа 

2. Мерења разлике фаза периодичних сигнала. 

3. Инструментациони појачавач - испитивање.  

4. Инструментациони појачавач - обрада и анализа мерних података  

5. Аналогни филтри у мерној техници. 

6. U/I претварачи са уземљеним оптерећењем - испитивање.  

7. U/I претварачи са уземљеним оптерећењем - обрадa и анализа мерних података  

8. Мерни претварач електричне отпорности са четворожичном везом. 

9. Мерни претварач наизменичног напона у једносмерни напон. 

10. Мерни претварач учестаности у напон. 

11. Мерни претварач напона у учестаност. 

12. Мерни претварач температуре. 

13. Моделовање мерних претварача. 

Литература: 

1. П. Бошњаковић, Мерења 2, Приручник за лабораторијске вежбе, 2010. 

2. П. Бошњаковић, Мерења 2, Скрипта (белешке за предавања), 2011. 

3. D. Stanković, Fizičko-tehnička merenja. 

4. V. Drndarević, Akvizicija mernih podataka pomoću personalnog računara, 2003. 

5. V. Kirianaki at al, Data Acquisition and Signal Processing for Smart Sensors, John Wiley&Sons, 2001.  

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

3  2  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, практична настава, консултације, колоквијум и писмени испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  

активност у току предавања  5 писмени испит  60  

практична настава  15    

колоквијум  20    

семинар     
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Специјална електронска кола 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Петар М. Бошњаковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основних појмова аналогне и дигиталне електронике. 

Циљ предмета: 

Стицање знања о специфичним електронским колима, њиховим карактеристикама и применама. 

Оспособљавање за анализу и пројектовање мешовитих електронских кола. 

Исход предмета: 

Оспособљавање за повезивање стечених знања из аналогне и дигиталне електронике, самостално решавање 

проблема анализе комплексних електронских система и њиховог пројектовања применом савремених 

интегрисаних кола. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса, веза са другим курсевима). 

2. Сигнали у електроници. Интегрисана електронска кола. Аналогна, дигитална и мешовита интегрисана 

кола, опште карактеристике.  

3. Регулатори напона (структура, опште карактеристике) 

4. Транскондуктансни појачавачи, множачи, логаритамски појачавачи. 

5. Конвертори и инвертори импедансе. 

6. Системи са фреквенцијском и фазном повратном спрегом. 

7. Осцилатори (класификација, својства).  

8. Претварачи аналогних величина у учестаност, претварачи учестаности у напон.  

9. Пресликавање из дигиталног у аналогни домен (методе пресликавања).  

10. Интегрисани Д/А претварачи, примена. 

11. Пресликавање из аналогног у дигитални домен (методе пресликавања).  

12. Интегрисани аналогно-дигитални претварачи.  

13. Мешовита кола са фазном повратном спрегом. 

14. Извори сигнала програмабилног таласног облика и амплитуде. 

15. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања самовредновање.  

Практична настава:  

1. Извори напона за напајање.  

2. Извори струје и претварачи импедансе.  

3. Обрада резултата испитивања помоћу рачунара. 
4. Фазно затворена петља (PLL) - функционални блокови система. 

5. Фазно затворена петља (PLL) – множач учестаности.  

6. Дигитално-аналогни претварач  

7. А/Д претварач са Д/А претварачем  у повратној спрези.  

8. Хармонијски осцилатори.  

9. Импулсни осцилатори. 

10. Интегрисани генератор сигнала. 

Литература:  

1. П. Бошњаковић, Специјална електронска кола, приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа 

електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2011. 

2. С.Тешић, М. Васиљевић, Основи електронике, Грађевинска књига, Београд,  2000. 

3. С. Марјановић, Електроника 1, компоненте и кола, Академска мисао, Београд, 2004. 

4. Д. Живковић, М. Поповић, Импулсна и дигитална електроника, Електротехнички факултет, Београд, 

2004. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

3  2  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, практична настава, консултације, колоквијум и писмени испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 60 

практична настава 15   

колоквијум 20   

семинар    
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Аналогна електроника 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Петар М. Бошњаковић 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 6  

Услов: Познавање основних појмова електронике омогућује успешно праћење наставе.  

Циљ предмета: 

Стицање знања о аналогним електронским колима и системима, њиховим својствима и применама. 

Оспособљавање за анализу и пројектовање аналогних електронских кола.  

Исход предмета: 

Знање потребно за рад са лабораторијским инструментима. Познавање структуре и начина рада аналогних 

електронских кола. Знање потребно за рад са интегрисаним аналогним електронским колима.  

Садржај предмета  

Теоријска настава:  

1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови (сигнали и системи).  

2. Основни елементи електронских кола (пасивни, активни),  

3. Функције аналогних електронских кола. Анализа у фреквенцијском домену.  

4. Линеарна аналогна електронска кола (појачавачи, филтри).  

5. Нелинеарна аналогна електронска кола (усмерачи, ограничавачи, компаратори, прекидачи).  

6. Примена повратне спреге у електронским колима.  

7. Операциони појачавачи, основни појмови, структура, карактеристике.  

8. Инвертујућа и неинвертујућа спрега операционог појачавача.  

9. Основна линеарна кола са операционим појачавачима (сабирач, појачавач разлике два напона, 

интегратори, диференцијатор и PD-регулатор).  

10. Активни филтри са операционим појачавачима.  

11. Осцилатори са операционим појачавачима.  

12. Извори напона са операционим појачавачима. 

13. Извори струје са операционим појачавачима.  

14. Нелинеарна кола са операционим појачавачима.  

15. Закључна разматрања, самовредновање.  
Практична настава: 

1. Мерни инструменти и лабораторијска опрема. 

2. Фреквенцијска карактеристика електронских кола.  

3. Операциони појачавачи. 

4. Статичке и динамичке карактеристике операционих појачавача. 

5. Активни филтри. 

6. Кола за померање фазе.  

7. Извори струје са операционим појачавачима. 

8. Стабилизатори једносмерног напона. 

9. Усмерачи и ограничавачи са операционим појачавачима. 

10. Компаратори.  

Литература: 

1. П. Бошњаковић, Аналогна електроника, Збирка задатака, ВЕТШ, Београд, 2005. 

2. С.Тешић, М. Васиљевић, Основи електронике, Грађевинска књига, 2000 

3. П. Бошњаковић, Б. Хаџибабић, Аналогна електроника, дигитална електроника, дигитална 

интегрисана електроника,  приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и 

рачунарства, Београд, 2011. 

4. A. Sedra and K. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2004.  

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 2 1  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, практична настава, консултације, колоквијум и писмени испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  5 писмени испит  60  

практична настава  15    

колоквијум  20    

семинар     
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Дигитална телевизија 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Јордан Р. Исаиловић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: познавање основних појмова о телевизијској техници. 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је упознавање са принципима, технологијом и уређајима који се користе у дигиталној 

телевизији. 

Исход предмета:  

Исход предмета је оспособљавање за послове инжењера у области дигиталне телевизије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1.  Уводно предавање. Системи дигиталне телевизије у Европи и свету. 

2.  Структура дигиталног телевизијског система (SDTV, EDTV и HDTV).         

3.  Дигитални интерфејси. Интернационални стандарди ITU - R BT 601/656.  

4.  Компресија мирних слика. JPEG и JPEG 2000 стандарди. 

5.  Компресија слика са покретом. Стандарди: H.261, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 и MPEG-7 

6.  Формирање SDI сигнала.  Мултиплексирање телевизијског сигнала. Канално кодирање. 

7.  Информационе и комуникационе технологије у телевизији. Рачунарске мреже. Сигурност и заштита. 

8.  3D и HD телевизијски системи.  

9.  Дигиталнe модулацијe. 

10.  Пренос и пријем дигиталних сигнала путем сателита. 

11. Дистрибуција дигиталних сигнала земаљским радиодифузним предајницима (DVBT и DVBT-2). 

12. Дистрибуција дигиталних сигнала путем оптичких, коаксијалних и HFC мрежа. 

13. Интернет протоколи. Пренос дигиталног видео сигнала преко Интернета (IPTV).  

14. Пријемници дигиталног телевизијског сигнала. 

Практична настава:  

1. Упознавање са дигиталним HD телевизијским студијом. 

2. Мерење дигиталних видео сигнала.  

3. Дигитални интерфејси. 

4. Конфигурација телевизијских система са дигиталним изворима слике.  

5. Утицај различите врсте и степена компресија на квалитет слике. 

6. Вежбе у софтверском пакету Adobe Premiere PRO. 

Литература:  

1. Ј. Ајчевић, Белешке са предавања у виду скрипте са PowerPoint презентацијама. 

2. J. Arnold, M. Frater, and M. Pickering Digital Television, Tehnology and Standandards, 2007.  

3. J. Ozer, Publishing Digital Video, Morgan Kaufmann Pub, 2004. 

4. J. Whitaker, Mastering digital television, London, 2006 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 2 1  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе и лабораторијске вежбе у дигиталном HD телевизијском студију.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 40 усмени испит  

колоквијум-и 20   

семинар-и    

 



 

22 

 

 

Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Телекомуникације 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Славица Ђ. Маринковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основних појмова из области ектронике, као и познавање теорије Фуријеових редова и 

Фуријеове трансформације из математике 

Циљ предмета: 

Упознавање са основним принципима у телекомуникацијама везаним за анализу спектра сигнала, обраду и 

пренос сигнала, као и дефиницију квалитета везе. Увод у дигиталне системе преноса. 

Исход предмета: 

Савладавање техника обраде и преноса сигнала носиоца поруке, када је носећи талас синусног односно 

импулсног обллика. Добијање основних знања за лакше разумевање материје из других предмета из области 

телекомуникација.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Уводно предавање. Програм предмета,организација и садржај курса. Веза са другим курсевима.. 

2. Основни модел телекомуникационог систем. Информација, мера за количину информације. 

3. Сигнали и спектри. Периодичне и апериодичне функције (сигнали) . 

4. Хармонијска анализа применом Фуријеових редова и Фуријеове трансформације. 

5. Функција преноса и импулсни одзив мреже у случају линеарних система преноса. 

6. Изобличења која се јављају у линеарним  и нелинеарним системима. 

7. Обрада сигнала: Амплитудна модулација – AM, врсте AM и њихове основне карактеристике. 

8. Угаоне модулације: FM – фреквенцијска и PM – фазна модулација. 

9. Импулсне модулације: PAM PDM, PPM. 

10. Демодулација AM, UM (FM и PM). Демодулација импулсно модулисаних сигнала. 

11. Сметње и шумови: Термички шум,снага термичког шума,фактор шума пријемника. 

12. Теорема о одабирању, квантизација и импулсна кодна модулација 

13. Дигитални пренос у оснонвном  опсегу. 

14. Поступци дигиталних модулација. 

15. Технике мултиплексирања и вишеструког приступа. 

Пpактична настава: 

Практична настава прати програм предавања: 

1. Фуријеова анализа периодичних и апериодичних континуалних сигнала 

2. Фреквенцијска карактеристика филтра 

3. Торема о одабирању и дискретна Фуријеова рансформација 

4. Амплитудска модулација 

5. Феквенцијска модулација 

6. Квантизација и импулсна кодна модулација 

7. Делта модулација 

8. Дигиталне модулације. 

Литература: 

1. Мирослав Л. Дукић, Принципи телекомуникација, Академска миса, Београд 2008. 

2. Мирослав Л. Дукић, Горан Марковић, Дејан Вујић, Принципи телекомункација, зборник решених 

проблема, Академска мисао, Београд 2008. 

3. М. Димић: Телекомуникације, Виша електротехничка школа Београд 2000. 

4. И. Стојановић: Основи Телекомуникација, Београд 1990. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

2 2 1  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, консултације, домаћи задаци, и писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  

активност у току предавања 10  писмени испит 30  

практична настава 10   

Колоквијум(и) 50     
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Телекомуникациони сервиси и технологије 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Славица Ђ. Маринковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

Упознавање са различитим саврменим телекомуникационим технологијама и услугама и њиховом применом у 

различитим пословним окружењима. 

Исход предмета: 

По завршетку курса ће имати прегледно знање из области резличитих савремених телекомуникационих 

технологија. Познаваће  основне карактеристике предности и недостатке као и могуће примене ових 

технологија у различитим пословним окружењима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Уводно предавање. Програм предмета,организација и садржај курса. Веза са другим курсевима.. 

2. Радиофреквенцијска идентификација (RFID) 

3. Глобални систем за позиционирање (GPS) 

4. Бежичне сензорске мреже  

5. Стандарднне  и додатне услуге фиксне телефоније 

6. Приступ Интернету:  Dial-up, ISDN, ADSL  

7. Интернет  и основне услуге (електронска пошта, telenet, FTP, SSH, WWW) 

8. Пренос говора преко интернет протокола (VoIP) 

9. Мултимедијалне услуге базиране на интернет протоколу  (IPTV) 

10. Системи мобилне телефоније прве, друге, треће генерације.  

11. Системи мобилне телефоније четврте генерације и WiMAX. 

12. Персоналне и локалне речунарске мреже.   

13. Дигитални радио 

14. Дигитална телвизија 

15. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања.  

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања. 

Литература: 

1. Klaus Finkenzeller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and 

Identification 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2003. 

2. Elliott D. Kaplan, Editor, Understanding GPS, Principles and Applications, Artech House, inc., 1996. 

3. Lawrence, Harte, Avi, Ofrane, Telecom Systems, PSTN, PBX, Datacom, IP Telephony, IPTV, Wireless and 

Billing, Althos, 2006. 

4. Ray Horak, Telecommunications and Data Communications Handbook, John Wiley & Sons, 2007. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

3  2  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, консултације, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

колоквијум 50   

лабораторијске вежбе 10   

семинар    
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Мобилне телекомуникације 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Славица Ђ. Маринковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основа телекомуникација  

Циљ предмета: 

Упознавање са основним идејама и принципима у дигиталним телекомуникацијама са нагласком на техникама 

примењеним у мобилним телекомуникацијама.  

Исход предмета: 

Разумевање техника обраде сигнала у дигиталним телекомуникацијама, и упознавање са GSM и WCDMA 

стандардима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Историјат, услуге (сервиси), захтеви и технички изазови.  

2. Телекомуникациони канали и њихове карактеристике. 

3. Модели телекомуникационих канала. 

4. Принципи ћелијских радио мрежа. 

5. Модулације и демодулације: ASK, PSK, FSK, QAM. 

6. Диверзити: временски, просторни, фреквенцијски. 

7. Заштитно кодовање: принципи, блок кодови, конволуциони кодови, турбо кодови. 

8. Кодовање говора. 
9. Технике вишеструког приступа: FDMA, TDMA,CDMA,OFDM. 

10. Системи са проширеним спектром. 

11. Основни појмови о протоколима у телекомуникационим мрежама. 

12. GSM. 

13. WCDMA.  

14. Прeглед других бежичних стандарда, конвергенција фиксних и мобилних бежичних мрежа. 

15. Мобилно тржиште, развој, трендови, пружатељи услуга, произвођачи телекомуникационе опреме, 

уређаји. 

Практична настава: 

1. Упознавање са програмским пакетом MATLAB.  

2. Модулације и демодулације. 

3. Модели телекомуникационих канала, диверзити. 

4. Заштитно кодовање. 

5. Кодовање говора 
6. Системи са проширеним спектром (Spread Spectrum). 

Литература: 

1. Мирослав Л. Дукић, Принципи телекомуникација, Академска миса, Београд 2008. 

2. Шуњеварић Милан, Основи радио комуникација са радио техником, Студио Лине, Београд, 2004. 

3. Мирослав Л. Дукић, Горан Марковић, Дејан Вујић, Принципи телекомункација, зборник решених 

проблема, Академска мисао, Београд 2008. 

4. A. Molisch, Wireless Communications, John, Wiley & Sons, 2005.  

5. Theodore S. Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice (2nd Edition) , Prentice Hall, 2002. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

3  2  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, консултације, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

Колоквијум(и) 50   

лабораторијске вежбе 10   

Семинар    
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Анализа кола 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Братислав П. Маринковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основних појмова из електротехнике и више математике 

Циљ предмета: 

Оспособљавање студената да самостално решавају одзиве једноставнијих електричних кола у временском и 

комплексном домену. 

Исход предмета: 

По завршетку курса студенти треба да буду оспособљени да одреде одзиве електричних кола првог и другог 

реда на специфичне облике побуде и на акумулисану енергију у колу. Знаће да изврше трансформације 

једначина из временског домена у фреквентни и комплексни домен, као и инверзне трансформације. Знаће да 

користе савремене програмске пакете који омогућују анализу одзива електричних кола. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Елементи кола са једним приступом. Линеарни, временски инваријантни елементи са 

концентрисаним параметрима.  

2. Одзив електричних кола. Декомпозиција одзива на: акумулисану енергију и побуду. Одзиви на 

Хевисајдову и Диракову функцију. 

3. Елементи са два приступа. Спрегнути калемови, инвертори и конвертори, зависни генератори. Мреже 

са два приступа. Тополошки појмови. Генерализовани методи решавања електричних кола. 

4. Домен учестаности. Прелаз из временског домена у домен учестаности, снаге, резонанца и 

антирезонанца, функција преноса и фреквентни одговор мреже. 

5. Лапласова трансформација. Дефиниције, особине, трансформ импулсне функције, импулсни одговор 

и функција преноса система, теорема почетне и крајње вредности. 

Практична настава: 

1. Одзив кола првог и другог реда на Хевисајдову и Диракову побуду.  

2. Одзив кола другог реда на простопериодичну побуду.  

3. Мреже са два приступа.  

4. Лапласов трансформ (пример Butterworth-ових филтера). 

Литература : 

1. Б. Маринковић, Анакиза кола, практикум, Висока школа за електротехнику и рачунарство 

струковних студија, Београд, 2009. 

2. Б. Ковачевић, Ж. Ђуровић и С. Станковић Сигнали и системи, Академска мисао, Електротехнички 

факултет, Београд, 2007 

3. С. Пауновић, Збирка решених испитних задатака из анализе кола и сигнала, Београд, 1999. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 2 1  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, консултације, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

семинарски рад 10 усмени испт  

колоквијуми 20   

израда домаћих задатака 10   
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Биомедицински уређаји 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Драгољуб Б. Мартиновић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основних појмова из електронике и телекомуникација 

Циљ предмета: 

Oбучавање студената основама биолошких процеса и електронских уређаја који се користе у здравству и 

заштити животне средине. 

Исход предмета: 

Оспособљеност студената за рад на одржавању уређаја који се користе у здравству и заштити човекове 

околине. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Увод у предмет: Здравство, развој медицинских уређаја, основи биофизике. 

2. Основи биомеханике. 

3. Основи физиолошке акустике. 

4. Биоелектрицитет. 

5. Основи оптике и радијационе физике. 

6. Уређаји за снимање биоелектричних сигнала. 

7. Ендоскоп. 

8. Гама камера. 

9. Рентгенски апарат. 

10. Скенер. 

11. Систем са нуклеарном магнетном резонансом. 

12. Уређаји за ултразвучну дијагностику. 

13. Уређаји за електротерапију. 

14. Уређаји стоматолошке ординације. 

15. Уређаји офталмолошке ординације. 

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања и одвија се демонстрирањем функционисања и сервисирања 

уређаја у одговарајућим оделењима болница и установа.  

Литература: 

1. Maртиновић, Д., Биомедицински уређаји, уџбеник у припреми, 2007. 

2. Шантић А., Биомедицинска електроника, Школска књига, Загреб. 

3. Perez R., Design of Medical Electronic Devices, Academic Press, 2002. 

4. Webster J. G., Medical Instrumentation: Application and Design, John Wiley & Sons, 2003. 

5. Hoppensteadt F., Preskin: Modeling and Simulation in Medicine and the Life Sciences, Springer, 2004. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

3  2  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, семинарски радови и усмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 30 

колоквијум 30   

Семинарски рад 30   
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Дигитална електроника 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Борислав М. Хаџибабић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основних појмова електротехнике и електронике.  

Циљ предмета: 

Стицање знања о дигиталним електронским колима и склоповима, њиховим својствима и применама. 

Оспособљавање за анализу рада и пројектовање дигиталних електронских склопова. 

Исход предмета: 

Знање потребно за рад са лабораторијском опремом. Познавање принципа рада дигиталних електронских 

кола. Знање потребно за рад са интегрисаним дигиталним електронским колима и склоповима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови. 

2. Пасивна кола за обраду дигиталних сигнала. 

3. Напајање и генерисање специјалних напона. 

4. Основне карактеристике логичких кола у HC технологији. 

5. Комбинациона кола и кола са три стања. 

6. Осцилатори. 

7. Секвенцијална кола. 

8. Пренос дигиталних података и заштита. 

9. Меморије. 

10. АД и ДА конвертори. 

11. I2C и SPI магистрале. 

12. Закључна разматрања, самовредновање и анкета студената. 

Практична настава:  

1. Мерни инструменти и лабораторијска опрема 

2. Логичка кола. 

3. Комбинационе логичке мреже 

4. Осцилатори. 

5. Флип-флопови. 

6. Паралелно серијска конверзија. 

7. Меморије. 

Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 

CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-DIG 0-6.  

Литература: 

1. С. Тешић, Д. Васиљевић, Основи електронике, Грађевинска књига, Београд 2000. 

2. В. Васиљевић, Микрорачунари, Висока школа електротехнике и рачунарства, струковних студија, 

Београд, 2009. 

3. N. P. Cook, Practical Digital Electronics, Pearson Prentice Hall, 2004. 

4. П. Бошњаковић,  Аналогна електроника, Дигитална електроника, Дигитална интегрисана 

електроника, приручник за лабораторијске вежбе,  Висока школа електротехнике и рачунарства, 

струковних студија, Београд, 2011. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 2 1  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, колоквијум, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава 10   

колоквијум 20   

семинар    
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Микроконтролери 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Борислав М. Хаџибабић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основних појмова рачунарске технике.  

Циљ предмета: 

Стицање знања о микроконтролерима, њиховим својствима и применама. Оспособљавање за анализу рада и 

пројектовање уређаја базираних на микроконтролерима. 

Исход предмета: 

Знање потребно за рад са развојном опремом. Познавање принципа рада микроконтролера. Знање потребно за 

пројектовање и одржавање уређаја базираних на микроконтролерима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови. 

2. Поређење Von Neumann и Harvard архитектуре. CISC и RISC организација. 

3. Упознавање са PIC18F4520 и компаративна анализа. 

4. Развојни алати за рад са PIC18F4520. MPLAB и асемблер. 

5. Уграђене периферије микроконтролера. 
6. Рад са табелама. 

7. Обрада прекида. 
8. Технике тестирања и даљинске измене програма. 

9. Закључна разматрања, самовредновање и анкета студената. 

Практична настава: 

1. Упознавање са развојном опремом и програмским окружењем. 

2. Програмске петље. 
3. Индиректно адресирање. 

4. Рад са табелама. 

5. Генератор псеудослучајних бројева. 

6. Приказ података на LED дисплејима 

7. Сортирање података. 
8. Серијска комуникација и програмски прекиди. 

9. Рад са матричним тастатурама. 

10. Програмабилни дигитални сигнал генератор. 

Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 

CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-ESY 0-7. 

Литература:  

1. В. Васиљевић, Микрорачунари, Висока школа електротехнике и рачунарства, струковних студија, 

Београд, 2009. 

2. М. Верле, PIC микроконтролери, Микро Електроника, Београд, 2007. 

3. PIC 18F2420/2520/4420/4520 Data sheet, Microchip, 2008. 

4. Sid Katzen, The Essential PIC18®Microcontroller, School of Engineering University of Ulster at 

Jordanstown, 2010. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

3  2  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, колоквијум, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 50 

практична настава 5   

колоквијум 40   

семинар    
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Дигитални системи преноса 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Драгана З. Прокин 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основа телекомуникација и дигиталних комуникација 

Циљ предмета: 

Стицање знања о системима преноса по бакарним водовима, оптичким влакнима и радио релејне везе који су 

највише заступљени у мрежама мобилне и фиксне телефоније као и функционалним мрежама. Упознавање са 

процесима израде техничке документације, изградње преносних система, пуштања у рад, техничке контроле и 

одржавања.  

Исход предмета: 

Оспособљавање за рад  на извођењу радова изградње преносних система и експлоатацији преносних система. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Увод у дигиталне системе преноса. 

2. Степен грешке у преносу BER-bit error ratio. Опрема за мерење квалитета преноса. 

3. Интерфејси на системима преноса: električni G.703, optički STM-N i Ethernet. Koнектори, каблови и 

дигитални разделници.  

4. Пренос по бакарним кабловима. Основне карактеристике каблова. Технологије преноса у основном 

опсегу са линијским кодовима (HDB3) и са модулацијом (ADSL и HDSL).  

5. Пренос по оптичким влакнима. Карактеристике оптичких влакана, предајника и пријемника и 

стандарди. Прорачун везе. Настављање оптичких влакана. Инсталација. 

6. Радио релејне везе. Основни параметри. Маргина за фединг. Расположивост и квалитет везе. 

Прорачун везе. Географски информациони системи и њихова примена. 

7. Антенски системи и антенски стубови. Инсталација опреме. Фреквенцијски план и интерференција.  

8. Мултиплексерска опрема. Oснове плесиосинхроне и синхроне дигиталне хијарархије PDH i  SDH.  

9. Основи Ethernet технологије. Мапирање Етхернет притока у PDH и SDH. Инверзно мулитплексирање. 

10. Системи дањинског надзора. SNMP технологија.    

11. Напајање и уземљење телекомуникационе опреме. 

12. Стандардизација и компатибилност опреме. Протокол пуштања система у рад.  

13. Техничка контрола система преноса. 
14. Одржавање телекомуникационе опреме. Основна инструментација. 

Практична настава: 

1. Псеудослучајне секвенце и анализа квалитета дигиталног преноса  

2. Синхронизација рама и степен грешке у преносу рама 

3. Анализа профила терена 

4. Прорачун квалитета и нерасположивости радио релејне везе 

5. Прорачун интерференције у радио-релејном чворишту 

6. Садржај техничке документације: техничко решење, елаборат за добијање дозвола за радио 

фреквенције, Изглед дозволе за радио станицу. 

Литература: 

1. Шуњеварић Милан, Основи радио комуникација са радио техником,  Студио Лине, Београд, 2004. 

2. Held G. Deployng Optical Networking Components, McGraw Hill Telecom, 2001. 

3. www. ratel.org.rs 

4. www.itu.int 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 2 1  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, консултације, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит 50 

Колоквијум 10   

лабораторијске вежбе 20    

Семинар 20   
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, РТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Програмабилна логичка кола 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Драгана З. Прокин 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основних појмова из области дигиталне електронике 

Циљ предмета: 

Стицање основних знања о програмабилним логичким колима високог степена интеграције која представљају 

основу савремених дигиталних система. 

Исход предмета: 

Оспособљеност студената за самостално пројектовање, симулацију рада и имплементацију дигиталног 

хардвера у програмабилним логичким колима CPLD и FPGA типа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Основни појмови и и преглед типова програмабилних логичких кола. 

2. Особине сложених логичких кола CPLD типа: архитектура и начин програмирања. Програмабилна 

логичка кола фамилије ALTERA MAX7000: архитектура макроћелије, логичких блокова, рутирање 

веза и анализа кашњења.  

3. Програмабилна логичка кола FPGA типа: архитектура и начин програмирања. FPGA кола фамилије 

ALTERA FLEX10K: архитектура макроћелије, логичких и меморијских блокова, рутирање веза и 

анализа кашњења. 

4. Реализација дизајна у софтверском развојном окружењу графичким начином уношења дизајна и преко 

временских дијаграма. 

5. Примери реализација сложених комбинационих мрежа. 

6. Синхронa логикa са глобалним тактом. Синхрони флип-флопови са мултиплексерима. 

7. Реализација програмабилних тајмера и бројача. 

8. Реализација регистара. Прихватни регистри бројача и синхронизација са радом бројача. 

9. Примери извођења синхроне и улазно-излазне логике. Реализација интерфејса са инкременталним 

енкодером. Реализација дигиталног филтра са већинском логиком. 

10. Реализација дизајна у софтверском развојном окружењу текстуалним начином уношења дизајна 

применом AHDL и VHDL програмског језика. 

11. Реализација машине стања. Бројач произвољног модула бројања. Диференцијатор ивице сигнала. 

Анализа рада секвенцијалних мрежа (реверзни инжењеринг). 

12. Оптимизација дизајна за брзину или заузеће ресурса програмабилних логичких кола. Распоред 

функција по прикључцима програмабилног кола. 

13. Употреба експандера за генерисање сложених логичких функција. Реализација брзог компаратора и 

сабирача. 

14. Реализација генератора импулсно- ширински модулисаног сигнала. 

15. Реализација дизајна применом мегафункција. Интерфејси за тастатуру и VGA монитор. 

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања.  

Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 

CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-VLS 0-11.  

Литература: 

1. Д. Живковић, М. Поповић, Импулсна и дигитална електроника, Академска мисао, Београд, 2004. 

2. М. Прокин, Микропроцесорска електроника, Академска мисао, Београд, 2006. 

3. Д. Прокин, Д. Тодовић Приручник за лабораторијске вежбе из Програмабилних логичких кола, 

ВИШЕР, Београд, 2011. 

4. Д. Прокин Електронске лекције и интерактивни задаци у Moodle okruženju 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

3  2  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, и писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у оквиру наставе 5 Писмени испит 50 

практична настава 15   

колоквијум 2х15   

семинар    
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ, НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Енергетска електроника 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Жељко В. Деспотовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основних појмова електронике омогућује успешно праћење наставе. 

Циљ предмета: 

Упознавање студената са теоријским и практичним аспектима моделовања и прорачуна елемената 

електроенергетских система.  

Исход предмета: 

На крају курса студенти ће бити оспособљени за коришћење и прорачун елемената електроенергетских 

система. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Уводна разматрања начина преноса електричне енергије. 
2. Далековод као елемент електроенергетског система. 

3. Трансформатор као елемент електроенергетског система. 

4. Синхрони генератор као елемент електроенергетског система. 

5. Потрошач као елемент електроенергетског система. 

6. Елементи уређаја енергетске електронике: отпорници, кондензатори, магнетски елементи, диоде, 

транзистори, тиристори, diac-и, triac-и, IBGT транзистори. 

7. Колоквијум.  

8. Исправљачи, једнофазни и трофазни. Фактор снаге исправљача 

9. Инвертори. Мрежом вођени инвертори. Аутономни инвертори: инвертори струје, инвертори напона, 

резонантни инвертори.  

10. Наизменични претварачи. Претварачи напона. Претварачи фреквенција. 

11. Једносмерни претварачи. Индиректни и директни: ширинско импулсна метода, фреквентно импулсна 

метода. 

12. Хаваријски режими у уређајима енергетске електронике.  

13. Поузданост енергетских полупроводничких елемената и енергетских претварача.  

14. Начини повећања поузданости: метода заштите, метода сниженог оптерећења, метода резервисања. 

15. Колоквијум.  

Практична настава:  

1. Извори за напајање .  

2. Прекидачки извори за напајање.  

3. PC напајање.  

4. Испитивање електромеханичког релеа.  
5. Електронска заштита од преоптерећења – функционални блокови система.  

6. Електронска заштита од преоптерећења – анализа сигнала и рада модула.  

7. Стабилизатори напона са FallBack карактеристиком.  

8. Коректор фактора снаге.  

9. Примена обртног магнетног поља у хемијској индустрији.  

10. Фреквентни регулатор брзине обртаја асинхроних мотора.  

Литература: 

1. М. Ђурић, Надземни водови, енергетски трансформатори и синхрони генератори као елементи 

електроенергетских система, Наука, Београд, 1993.  

2. Т. Бродић, Енергетска електроника, Научна књига, Београд, 1990. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

3  2  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, практична настава, консултације, колоквијуми и писмени испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава 10 усмени испт  

колоквијум 20   

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО, НЕТ, НРТ, РТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Управљање пројектима и инвестицијама  

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Живорад М. Васић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање основних знања о управљању реализацијом инвестиционих пројеката. 

Исход предмета  

Након одслушаног курса студенти ће бити оспособљени да планирају, прате и врше контролу у процесу 

реализације инвестиционих пројеката (ИП). 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Управљање пословним системима. Појам управљања и управљање предузећем.  

2. Појам и врсте пројеката. Дефинисање пројекта, инвестициони и бизнис пројекти.  

3. Концепт управљања пројектом. Развој и дефинисање концепта управљања пројектом, нове тенденције 

у развоју управљања пројектом.  

4. Организација за управљање пројектима. Класичан и контигенцијски приступи у управљању 

пројектима.  

5. Управљање људским ресурсима. Улога и избор руководиоца пројекта. Тимски рад и врсте тимова, фазе 

развој, формирање и функционисање пројектних тимова.  

6. Управљање уговарањем. Процес уговарања пројекта и врсте уговора,.  

7. Управљање квалитетом пројекта. Функције и процес управљања квалитетом пројекта.  

8. Управљање ризиком пројекта. Приступ управљања ризиком пројекта, концепт управљања ризиком 

пројекта, метод процене ризика.  

9. Управљање комуникацијом у пројекту. Модел управљања процесом комуникације.  

10. Управљање променама у пројекту. Концепт управљања променама, врсте промена,  

11. Планирање реализације пројекта. Планирање времена реализације пројекта, планирање ресурса, 

планирање трошкова реализације пројекта.  

12. Праћење и контрола реализације пројекта. Праћење и контрола времена, реализације пројекта, 

праћење и контрола ресурса, праћење и контрола трошкова.  

13. Систем извештавања о реализацији пројекта  

14. Стандардни рачунарски програми за управљање пројектом  

15. Методе и технике за управљање пројектом.  

Практична настава: 

       Израда задатака из мрежног планирања, анализа структуре, времена и трошкова пројекта, оптимизација    

пројекта. 

Литература: 

1. Јовановић П., Управљање пројектом, Факултет организационих наука, Београд, 2010. 

2. Драган Ђуричин; Управљање помоћу пројеката,Економски факултет, Београд, 2003. 

Број часова  активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

2 3   

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, писмени испит. Домаћи задаци. Израда пројекта у 

групама по 3-4 студента (структуирање пројекта). Практични рад уз подршку рачунарског пакета 

PRIMAVERA. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 15 усмени испт 30 

колоквијум-и 50   

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕЛИТЕ, НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Управљање у реалном времену 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Вeра В. Петровић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је упознавање са основим принципима управљања у реалном времену, начинима и 

могућностима управљања различитим процесима као и оспособљавање за програмирање програмибилних 

логичких контролера. 

Исход предмета: 

Студенти ће стећи основна знања о процесном управљању у реалном времену, као и начинима и 

могућностима управљања процесима помоћу Програмибилних логичких контролера. Студенти ће бити 

обучени да програмирају програмибилне логичке контролере. 

Садржај предмета  

Теоријска настава: 

1. Управљање у реалном времену. Увод, пример фази контролера. Системи реалног времена 

2. Паралелни и серијски пренос података. Уређаји за добијање информација у систему реалног времена 

3. Увод. Појам технолошког процеса, објект и процес у њему као елемент регулационог кола.    

3. Преглед главних технолошких процеса. Механички процеси, проток течности и гаса, процес промене 

притиска, термички процеси, динамика измењивача топлоте. 

4. Пројектовање  система аутоматског управљања са једним улазом и једним излазом. 

5. Пројектовање сложених САУ и пројектовање  САУ са више улаза и више излаза. 

6. Идентификација објеката система управљања. 

7. Индустријске компоненте система аутоматског управљања. 

8. Теоријске основе програмибилних логичких контролера.  

9. Основе Ледер програмирања. 

10. Пројектовање САУ притиска који се сусрећу у пракси. 

11. Управљање топлотним процесима. 

12. Системи аутоматског управљања за регулацију помака и брзине. 

13. Управљање процесом регулације нивоа течности и протока течности. 

14. Елементи синтезе система управљања. Појам оптималног и адаптивног управљања. Самостално 

пројектовање задатог управљања. 

15. SCADA-системи. Стандарди за пренос података у системима даљинског надзора и управљања. 

Практична настава:  

Изводи се у хардверској лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ 

наставника решавају постављене задатке из области управљања помоћу PLC. Решавање конкретних 

задатака на основу постављених вежби у Практикуму. 

Литература: 

Петровић В., Приручник за Управљање у реалном времену, ВИШЕР, Београд, 2011 

Драгановић Љ., Пројектовање система аутоматског управљања, Лола Институт, Боеград, 2000. 

Ђуровић М., Управљање у реалном времену, Универзитет Црне Горе Обод Цетиње, 1999. 

Матић Н., Увод у ПЛЦ контролере, Микро електроника, Београд, 2001. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

3  2  

Методе извођења наставе: 

Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и 30   

семинар-и 20   
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, РТ  

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Микрорачунари  

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Верица М. Васиљевић 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 6  

Услов: Архитектура и организација рачунара 1 или Основи информатике и рачунарства  

Циљ предмета: 

Упознавање са архитектуром, начином рада микрорачунара и микроконтролера из серије МС HC11.  

Исход предмета: 

Оспособљавање за пројектовање и реализацију једноставних уређаја на бази микроконтролера МС HC11.  

Садржај предмета  

Теоријска настава: 

1. Уводно предавање. Садржај и област примене предмета. Кодирање, мултиплексирање, аритметичка 

кола, централни процесор (4, 8, 16 – битни).  

2. Меморијски модули. Технологија, типови, архитектура и временски дијаграм.  

3. Структура и начин рада микрорачунара. Архитектура микрорачунарских система, меморија, улазно 

излазни (У/И) уређаји, магистрале.  

4. Пројектовање микрорачунарских система. Повезивања меморије и У/И уређаја. Грешке при 

пројектовању. Тимски рад, анализа потребног времена и цене система.  

5. Основни концепт асемблерског језика. Програмски модел, дијаграм тока.  

6. Класификација и скуп асемблерских инструкција микроконтролера МС HC11.  

7. Израда и документовање програма. Концепт писања програма, дијаграм тока. Програмски модули. 

Планирање и тимски рад.  

8. Процес израде извршног програма. Израда једноставнијих програма, контролисани временски 

интервали. Мапирање меморије. Превођење, асемблирање, линковање.  

9. Механизам прекида. Вектор приоритет, реализација програма за прекид.  

10. Основни У/И уређаји. Везивање У/И уређаја, часовници, бројачи. Асинхрони и серијски пренос 

података, паралелно/серијски и паралелно/паралелни интерфејс.  

11. Организација меморије. Контролер за директни приступ меморији, хијерархија меморије, кеш. 

Потрошња енергије меморијског подсистема.  

12. Системи са аналогним сигналима. Принципи реализација А/Д и Д/А конверзија.  

13. Оперативни системи у реалном времену. Захтеви система за рад у реалном времену.  

14. Потрошња и поузданост. Системи смањеном потрошњом. Повећање поузданости. Методе 

пројектовања микрорачунара за уградњу.  

15. Алати за развој програма. Симулатори, монитор, емулатор, логички анализатори.  

Практична настава: 

У лабораторији са развојним системима практична реализација конкретних проблема.  

Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum:CE2004e: CE-ELE7, CE-

DIG6, CE-DIG7, CE-DIG8, CE-DIG9, CE-DIG10, CE-ESY0, CE-ESY1, CE-ESY3 

Литература: 

1. В. Васиљевић, Микрорачунари, Виша електротехничка школа, Београд, 2009. 

2. В.Васиљевић, В. Тадић, Б. Павић, Б. Николић, Приручник за лабораторијске вежбе из Микрорачунара, 

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2011. 

3. В. Васиљевић, В. Тадић, Б. Павић, Б. Николић, Б. Богојевић, А. Јосић, Збирка задатака и питања из 

Микрорачунара, Виша електротехничка школа, Београд, 2006. 

4. R. J. Tocci, L.P. Laskowski, Microcomputers, Prentice Hall, New Jersy, 2006.  

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 2 1  

Методе извођења наставе: 

Предавања, рад у лабораторији на реалном хардверу, континуирана провера знања, консултације, домаћи 

задаци, завршни испит – тест на рачунару.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  

активност у току предавања  10 писмени испит   

практична настава  40  усмени испт   

колоквијум  20 тест на рачунару 30 
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Комуникационе мреже 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Верица М. Васиљевић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Архитектура и организација рачунара 1, Основи телекомуникација 

Циљ предмета: 

Стицање знања из основних параметара који утичу на пренос говора и података у комуникационим 

системима, из технологија и стандарда савремених рачунарских мрежа. 

Исход предмета: 

Оспособљавање за пројектовање и реализацијом рачунарских мрежа мање величине и сложености. 

Садржај предмета  

Теоријска наста: 

1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај предмета. Веза са другим курсевима. 

2. Слојевита архитектура протокола; референтни модели OSI и TCP/IP. 

3. Комуникационе технике, систем сигнализације бр. 7 (SS7).  

4. Мреже за приступ: дигиталне претплатничке петље, кабловски диструбициони системи. 

5. Контрола тока, контрола грешке, клизајући прозор, HDLC протокол. 

6. Локалне рачунарске мреже по IEEE стандардима: IEEE 802.1 - IEEE 802.3. 

7. Бежичне рачунарске мреже: стандарди IEEE 802.11(WiFi), IEEE 802.15(Bluetooth) и 

IEEE802.16(WiMax). 

8. Међусобно повезивање рачунарских мрежа. Мостови, комутатори и рутери.  

9. Интернет протокол IPv.4, класе адреса, прављење подмрежа.  

10. Протоколи ARP, ICMP Интернет протокол IPv6.  

11. Рутирање у рачунарским мрежама. Директно и индиректно рутирање, алгоритми вектора удаљености, 

стањавезе. Протоколи за рутирање: RIP, OSPF, BGP.  

12. Протоколи транспортног слоја: протокол са успоставом везе -TCP, протокол без успостве везе - UDP. 

13. Протоколи апликационог слоја, традиционаллне и савремене апликације. Протоколи: е- пошта, 

системи имена домена, надзор рачунарских мрежа. 

14. Основни елементи сигурности, шифрирање, заштитне баријере. 

15. Штафетни пренос рамова, комутација ћелија (АТМ).  

Практична настава: 

У лабораторији, администрирање умрежених рачунара, пројекат струкрурног каблирања. 

Литература: 

1. В. Васиљевић, Рачунарске мреже, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2008. 

2. В. Васиљевић, Г. Предраг, Б. Крнета, В. Илић, В. Михајловић, Пројектовање и администрација 

рачунарских мрежа, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2011. 

3. W. Stallings, Data and Computer Communication, Pearson Education, Upper Saddle River, N.J, 2007. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  

2 2 1  

Методе извођења наставе: 

Предавања, практични рад на умрежавању рачунара, континуирана провера знања, консултације, израда и 

јавна презентација пројеката, завршни испит – тест на рачунару. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 40 тест на рачунару 30 

колоквијум или тестови 20   
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО, НЕТ, НРТ, РТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Стручна пракса  

Наставник (Име, средње слово, презиме): 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 4  

Услов: - 

Циљ предмета: 

Повезивање знања стечених на настави са захтевима практичних задатака.  

Исход предмета: 

Оспособљавање за рад у установама.  

Садржај предмета 

Практична настава: 

Практична настава се реализује у одговарајућим производним погонима, привредним друштвима и 

јавним установама, затим у организацијама за обављање иновационих активности, као и у организацијама 

за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, као и у ауто кућама и савременим 

сервисима. У току и по завршетку стручне праксе пише се дневник у виду семинарског рада и усмено 

брани.  

Литература: 

Број часова активне наставе:  Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

   240 

Методе извођења наставе: 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  

активност у току предавања   писмени испит   

практична настава 50  усмени испит  30  

колоквијум-и     

семинар-и  20    
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО, НЕТ, НРТ, РТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне/Специјалистичке струковне 

Назив предмета: Завршни рад  

Наставник (Име, средње слово, презиме): 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 8/12  

Услов: Студент стиче право да започне израду завршног рада када му остане највише један неположен испит. 

Студент бира један од предмета из којег је положио испит, а предметног наставника за ментора. Ментор 

дефинише назив теме и задатке израде завршног рада, после чега кандидат пријављује тему. 

Студент треба да заврши израду завршног рада за најмање три недеље, а највише за шест месеци од дана 

прихватања теме. 

Циљ предмета: 

Циљ израде завршног рада је решење и/или анализа и презентација конкретног проблема, чиме кандидат 

доказује да је стекао предвиђени ниво професионалне оспособљености и зрелости у ужој области 

специјализације, за коју се избором теме завршног рада определио.  

Пожељно је, али не и неопходно, да завршни рад представља део истраживања који студент спроводи у 

склопу истраживања којим руководи наставник предмета из којег студент  ради завршни рад. 

Исход предмета: 

Успешна израда и одбрана завршног рада на специјалистичким струковним студијама омогућава кандидату да 

ефикасно прати и усваја новине у области специјализације, да се укључи у рад развојно-истраживачких 

тимова, као и тимова за унапређење производње, примене и одржавања савремених електронских  уређаја. 

Садржај предмета 

Завршни рад треба да има обим од 20 до 40 страна А4 формата, не рачунајући додатке. Садржи следећe 

делове: 

1. Сажетак ( Abstrakt, на енглеском језику), 

2. Увод, 

3. Теоријски део, 

4. Практични део са приказом добијених резултата и њиховом анализом, 

5. Закључак, 

6. Преглед литературе, 

7. Индекс појмова. 

Обавезан додатак завршног рада је и презентација, намењена јавној усменој одбрани (препоручује се 20, а 

највише 30 слајдова). 

Литература: 

Број часова активне наставе:  Остали часови 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

   480 

Методе извођења наставе: 

У току израде завршног рада студент има обавезне консултације са ментором. Ментор својим потписом на 

сваком примерку завршног рада потврђује задовољавајући квалитет садржаја и техничке обраде. 

Када заврши израду рада, студент подноси Наставном већу молбу за сагласност за одбрану завршног рада, а 

уз молбу прилаже четири примерка завршног рада. Сваки примерак завршног рада у прилогу садржи 

целокупан текст завршног рада у електронском облику. 

Наставно веће одређује Комисију за јавну усмену одбрану завршног рада, коју чине председник, ментор и 

најмање један члан из редова наставника Високе школе елктротехнике и рачунарства струковних студија. 

Комисија може да има и додатне чланове из редова наставника других високошколских установа или 

истакнутих стручњака из области коју обрађује завршни рад. 

Завршни рад се брани усмено пред Комисијом. Студент презентира рад у кратком излагању (до 15 минута) у 

коме излаже основне поставке проблема и карактеристике решења, потом комисија поставља питања, и 

оцењује рад у целини. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  

активност у току предавања   писмени испит   

практична настава  усмени испит  30 

колоквијум-и     

завршни рад  70   

 


