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НОВЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Шифра Назив предмета Избор. Кредита 

Укупно       

часова 

П 

Укупно        

часова 

B 

Укупно            

часова 

ДОН 

101007 Електротехника OБ 6 2 3 0 

100307 Инжењерска математика ОБ 6 2 3 0 

170307 Основи менаџмента   6 2 3 0 

101207 Физика   6 2 3 0 

101107 
Електротехнички материјали и 

компоненете   6 2 3 0 

101507 Енглески језик    6 2 3 0 

101307 Апликативни софтвер   6 2 3 0 

101407 Основи информатике и рачунарства   6 2 3 0 

110107 Електроника   6 2 3 0 

170107 Интернет сервиси   6 2 3 0 

120107 Основи електроенергетике   6 2 3 0 

140107 Механика   6 2 3 0 

120307 Елементи електроенергетских система   6 2 3 0 

120407 Високонапонски апарати    6 2 3 0 

171207 Управљање производњом и услугама   6 2 3 0 

120207 Електрични мотори   6 2 3 0 

120607 Нове енергетске технологије   6 2 3 0 

150507 Рачунари и периферије   6 2 3 0 

120707 
Електрични трансформатори и 

генератори   6 2 3 0 

120807 Електране и разводна постројења   6 2 3 0 

120907 Електричне инсталације и осветљење   6 2 3 0 

121007 Електрични погони   6 2 3 0 

140707 Мерења 1   6 2 3 0 

172107 Управљање пројектима и инвестицијама   6 2 3 0 

121207 
Дистрибуција и тржиште електричне 

енергије   6 2 3 0 

141307 Управљање у реалном времену   6 2 3 0 

121707 Одржавање електроенергетских уређаја   6 2 3 0 

120111 Дизајн електричног осветљења   6 2 3 0 

120507 Електрични претварачи снаге   6 2 3 0 

111707 Енергетска електроника   6 2 3 0 

120211 Релејна заштита   6 2 3 0 

121607 Обновљиви извори енергије   6 2 3 0 

121107 Технике високог напона   6 2 3 0 

172007 Економика бизниса   6 2 3 0 

101607 Стручна пракса   4       

ЗР Завршни рад   8       
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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, ЕПО, НЕТ, НРТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Инжењерска математика  

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

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета: 

Стицање потребних знања за праценје стручних предмета електротехничке струке, проширивање 

математичког образовања, развијање стваралачког мишљења и стварање основе за разумевање 

квантитативних односа мeђу појавама.  

Исход предмета: 

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

математичких метода у области аудио и видео технологија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Појам матрице, особине и операције. 

2. Детерминанте, особине и израчунавање. 

3. Инверзне матрице. 

4. Методе за решавање система линеарних једначина. 

5. Бројни низ, основне особине и гранична вредност. 

6. Појам функције, основне особине и гранична вредност. 

7. Извод функције. 

8. Диференцијал функције. 

9. Основне теореме диференцијалног рачуна 

10. Испитивање особина функција и цртање графика 

11. Неодређени интеграли. 

12. Одређени интеграли. 

13. Примене интеграла. 

14. Примене интеграла. 

Практична настава: 

Настава прати програм предавања. Упознавање са програмским пакетом OCTAVE и MAXIMA на 

лабораториским вежбама  

Литература: 

1. А. Савић, З. Мишковић, А. Зековић, Математика 1, Висока школа електротехнике и рачунарства 

струковних студија, Београд, 2010 

2. А. Савић, А. Зековић, Математика 1 приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа 

електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2010 

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

рачунарства струковних студија, Београд, 2008 

4. И. Ковачевић, А .Савић, Инжењерска математика, Виша електротехничка школа, Београд, 2005. 

5. М. Врзић, З.Мишковић, Збирка задатака из математике са писмених испита, Виша електротехничка 

школа, Београд 2004. 

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

електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2007. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања 30 часова, вежбе 45 часова, консултације, колоквијуми, домаћи задаци и семинарски радови. 

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    

 



 

4 

 

 

 

Студијски програм/студијски програми: АСУВ, НЕТ, РТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Физика 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Александар А. Крмпот 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: Елементарно описмењавање из физике која је база технике. 

Исход предмета: Повишен ниво егзактности студента. 

Садржај предмета  

Теоријска настава: 

Дванаест изабраних лекција из корпуса примењене физике 

1. Убрзано кретање  

2. Њутнови закони  

3. Енергија  

4. Закони одржања  

5. Гравитација  

6. Идеални гас  

7. Осцилације  

8. Таласи  

9. Светлост  

10. Боров модел атома  

11. Радиоактивност  

12. Фисија и фузија  

Практична настава:  

1. Аудиторне вежбе 

2. Фронтални опити 

Литература: 

1. Вукота Бабовић, Вјекослав Сајферт, Одабране лекције из физике, Виша електротехничка школа, 

Београд 2002. 

2. Вукота Бабовић, Радна свеска из физике, Виша електротехничка школа, Београд 2002 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

2 3   

Методе извођења наставе: 

а) Класична предавања, б) Дискусије, ц) Семинарски радови, д) Решавање проблема, е) Фронтални опити. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 25 

практична настава 10 усмени испит 25 

колоквијум-и    

семинар-и 30   
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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    
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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: 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: АСУВ, ЕПО, НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Основи информатике и рачунарства 

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

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Стицање основних знања o информатици, архитектури рачунара, рачунарског система и његовим 

компонентама, као и о предусловима за програмирање. 

Исход предмета: 

Стечено знање о основним структурама података, системском софтверу, архитектури и организацији рачунара 

и способност дефинисања поступка решавања задатка кроз креирање алгоритма помоћу основних 

програмских структура. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Увод у рачунарску обраду информација. Историјски развој рачунарских средстава. 

2. Увод у информационе системе. Дефиниција и врсте, методе пројектовања информационих система. 

3. Савремени програмски алати. 

4. Оперативни системи, историјски осврт и данас актуелни. 

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

рачунарског система. 

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

7. Бинарни бројни систем. Означени и неозначени бројеви.  

8. Запис у формату фиксног и покретног зареза. Основне аритметичке операције у бинарном бројном 

систему. 

9. Запис у коду "8421" и "више 3". Аритметичке операције над бинарно кодованим бројевима. 

10. Електронске основе рачунара. Логичке операције, основна логичка кола и мреже. Декодери, 

мултиплексери, полусабирачи, сабирачи. 

11. Хардвер рачунара. Поједностављена архитектура рачунара. Магистрале, улаз, излаз података и 

приступ меморији. 

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

података. 

13. Основе програмирања. Решавање задатака помоћу рачунара.  

14. Алгоритми. Квалитета алгоритма. Методе за опис алгоритма: дијаграм тока. Основне програмске 

структуре. 

15. Заштита рачунарски средстава и система. 

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања у рачунарским лабораторијама. 

Литература  

1. Петровић В.,Обрадовић С., Основи информатике и рачунарства - уџбеник, ВИШЕР, Београд,2009. 

2. Петровић В. Основи информатике и рачунарства - приручник, ВИШЕР, Београд , 2011. 

3. Прокин Д., Петровић В., Мијалковић М. Основи рачунатске технике збирка задатака, ВИШЕР, 

Београд, 2011. 

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 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и 40   

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

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Електроника  

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

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 6  

Услов: Познавање основних појмова из електротехнике и више математике.  

Циљ предмета: 

Упознавање са основним елементима електронских уређаја, основним аналогним и дигиталним склоповима и 

њиховом применом.  

Исход предмета: 

По завршетку курса студенти ће стећи знање о основним карактеристикама и употреби електронских 

компоненти, основних аналогних електронских кола, извора за напајање и логичких 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. Атомска структура материје, основне особине проводника полупроводника и изолатора.  
4. Компоненте електронских кола: отпорници, кондензатори, калемови.  
5. Интегратор, диференцијатор, компоненте електронских уређаја: трансформатори, релеа, кристал 

кварца.  

6. PN спој, диоде.  

7. Биполарни транзистори.  
8. Транзистори са ефектом поља (ЈFET, MOSFET).  

9. Појачавачки степени: једностепени појачавачи са биполарним транзисторима и са транзисторима са 

ефектом поља, вишеслојне силицијумске компоненте: тиристори. 

10. Операциони појачавач: основна кола са операционим појачавачима.  

11. Извори за напајање: исправљачи, линеарни прекидачки стабилизатори и конвертори.  
12. Логичка кола: принцип рада и основне карактеристике.  

13. Елементарни скопови са комбинационим и секвенцијалним логичким колима.  

14. Осцилатори: RC и осцилатори са кварцом 

15. Колоквијум.  

Практична настава:  

1. Meрни инструменти и лабораторијска опрема  

2. Линеарна кола са пасивним елементима.  

3. Полупроводничке диоде и сновна кола са диодама, 
4. Транзистори и основна кола са биполарним транзисторима.  

5. Операциони појачавачи.  
6. Логичка кола. 
7. D-длипфлоп.  

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

Engineering Body of Knowledge: CE-ELE 0-13 ,  

Литература: 

1. В. Дрндаревић, Електроника, Саобраћајни факултет, Београд, 2005. 

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

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

4. П. Бошњаковић, Б. Хаџибабић, Електроника, приручник за лабораторијске вежбе, Виша 

електротехничка школа, Београд, 2006. 

5. Р. Рамовић, Компоненте телекомуникационих уређаја, Виша техничка ПТТ школа, Београд, 2000.  

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

2 3   

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  60  

практична настава 10   

колоквијум 20     

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

 



 

12 

 

 

Студијски програм/студијски програми: ЕПО, НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Интернет сервиси 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Предраг М. Сталетић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ наставе је упознавање студената са настанком и развојем Интернета и са најзначајнијим Интернет 

сервисима. 

Исход предмета: 

Студенти се оспособљавају за самостално професионално коришћење најважнијих Интернет сервиса. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Настанак и развој Интернета. 

2. Повезивање на Интернет: стални и повремени приступ (специфичности). Dial-Up приступ. DSL  

приступ.  

3. Широкопојасни интернет: Приступ преко GPRS и G3 (UMTS) мреже мобилне телефоније. Wireless  

приступ.   

4. URL. Домени. Регистрација међународних и домаћих домена. 

5. Синтакса на Интернету.  

6. Сервис електронске поште.  

7. Заштита на Интернету. 

8. Колоквијум. 

9. Web  сервис. Претраживање на  web-у. Напредно претраживање на Google. 

10. Куповина, путовања и финансијски послови на Интернету. 

11. Мултимедија на Интернету: фотографије, музика и звук, видео записи, филмови, телевизија. 

12. Социјалне мреже на Интернету. Facebook. Миокроблог (Twitter).  

13. Управљање односима са клијентима преко FaceBook-a и  Twitter-a. 

14. Блог. Одржавање односа с јавношћу путем вођења блога. 

15. Интернет телефонија (Voip). Сличности и разлике између класичне и Интернет телефоније. Опрема за 

Интернет телефонију. Интернет клијенти Skype, Webex. 

Практична настава 

Практична настава изводи се у рачунарској лабораторији, повезаној на ЛАН и на Интернет. 

Литература: 

1. П. Сталетић, Интернет сервиси у пословној комуникацији, Деус, Смедеревска. Паланка, ВЕТС, 

Београд, 2001. 

2. П. Сталетић, Приручник из Интернет сервиса, ВИСЕР, Београд, 2011.  

3. Charles R. Kalmanek, Sudip Misra, Y. Richard Yang (editors), Guide to Reliable Internet Services and 

Applications,Springer, London, 2010. (e-book). 

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 и завршни испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 50 

колоквијум-и 20   

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

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Основи менаџмента 

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 пословним системима. 

Исход предмета: 

Након одслушаног курса студенти ће бити оспособљени да управљају пословима у оквиру постојећих 

функција предузећа као што су, производња, маркетинг, финансије и друге. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Увод у теорију менаџмента и дефинисање менаџмента. 

2. Развој теорије менаџмента. 

3. Менаџмент процеси. Подела процеса управљања. Управљање развојем предузећа. 

4. Функционалне области менаџмента. Управљање истраживањем и развојем, маркетинг.  

5. Менаџмент, управљање производњом, кадровима и финансијама. 

6. Процес планирања. Врсте планова и садржај појединачних планова. 

7. Процес организовања. Принципи организовања, дефинисање и развој организационе структуре  

8. Процес кадровања. Утврђивање потреба, изналажење, одабирање и пријем кадрова. 

9. Процес вођења. Усмеравање и координација, комуницирање и, одлучивање менаџера. 

10. Процес контроле. Фазе контроле, принципи контроле, процес контроле у предузећу. 

11. Процес одлучивања. Дефинисање процеса одлучивања, одлучивање о развоју предузећа, методе. 

12. Информациони систем за управљање предузећем. Информације и информациони систем. 

13. Менаџер. Улога,задаци и избор менаџера,  селекција, образовање и обука менаџера, лидерство. 

14. Управљање пројектима. Организација, планитање, праћење и контрола реализације пртојекта. 

15. Стратешки менаџмент. Стратешка аналиаз и стратешки циљеви.Управљање променама. а. 

Практична настава: 

Aудиторне вежбе прате предавања, при чему студенти решавају конкретне проблеме и анализрају студије 

случајева из области планирања и одлучивања. 

Литература: 

1. Ж. Васић, З. Сајферт. Основи менаџмента, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних 

студија, Београд, 2007 

2. Јовановић П., Менаџмент, теорија и пракса, Факултет организационих наука, Београд, 2010. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

2 3   

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, аудиторне вежбе, консултације, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 50   

семинар-и 15   
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Студијски програм/студијски програми : ЕПО, НРТ, РТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Рачунари и периферије 

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

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета 

Стицање знања о основним компонантама персоналних рачунара и периферија. Оспособљавање за самостално 

тестирање конфигурисање персоналних рачунара и периферија.. 

Исход предмета  

Студенти су оспособљени да разумеју начин рада персоналних рачунара у периферија. Оспособљени су за 

самостално тестирање и конфигурисање персоналних рачунара и периферија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

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

Основни појмови. 

2. Матичне плоче, микропроцесори и меморије. 

3. Видео картице, дисковски системи, оптички системи за складиштење података. 

4. Степени за напајање персоналлни рачунара (АТ, АТХ). Принцип рада, конструкција, 

карактеристични кварови и њихово отклањање.  

5. Монитори са катодном цеви. Принцип рада, конструкција, карактеристични кварови и њихово 

отклањање. 

6. TFT монитори. Принцип рада, конструкција, карактеристични кварови и њихово отклањање. 

7. Црно бели ласерки штампачи. Принцип рада, конструкција, карактеристични кварови и њихово 

отклањање. 

8. Ласерски штампачи у боји. Принцип рада, конструкција, карактеристични кварови и њихово 

отклањање. 

9. Дата центри, састав ИТ система, начин функционисања. 

10. Серверски системи, технологија, састав. RAID системи, принципи рада. 

11. Системи за складиштeње података (storage systems), технологија израде, начин функционисања, 

карактеристике. 

12. Повезивања серверских и система за складиштење података. 

13. Софтвери, проблеми у раду.  

Практична настава 

Саставни елементи песоналних рачунара. Повезивање саставних елемената персоналних рачунара.

Конфигурисање персоналних рачунара и инсталација оперативног система. Степен за напајање рачунара. 

Конструкција и откривање неисправних елемената. Монитор са катодном цеви. Конструкција појединих 

склопова и откривање неисправних елемената. TFT монитор. Конструкција и откривање неисправних 

елемената. Црно бели ласерски штампач. Конструкција, расклапање, чишћење и отклањање сметњи и 

неисправности. Скенер. Конструкција и откривање неисправних елемената.  
 

Литература  

1. М. Милосављевић, М. Милић, Монтажа и севисирање рачунара, интерно издање, Виша 

електротехничка школа, Београд, 2005. 

2. Groth, David; Gilster, RonPC Hardware Essentials, John Wiley & Sons 2010 

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: ЕПО, НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Управљање производњом и услугама 

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 планирњу, припреми и реализацији оперативних токова у 

производним и услужним процесима. 

Исход предмета: 

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

реализације непосредне производње и  пружања услуга. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

1. Основнек карактеристике и аспекти процеса производње. 

2. Основе индустријске организације и развој произвоних концепција. 

3. Улога и место производних стратегија у стратешком развоју  предузећа. 

4. Елементи производног процеса 

5. Утврђивање оптималног обима производње. 

6. Тржишна и технолошка својства производа 

7. Животни век и развој новог производа. 

8. Фазе производног процеса 

9. Планирање производње. Технолошка и оперативна припрема производње 

10. Непосредна производња. 

11. Контрола реализације производних и технолошких поступака у процесу производње и услуга 

12. Унутрашњи транспорт 

13. Информациони систем производње 

14. Управљање производњом и интернет 

Практична настава: 

Израда задатака из области утврђивања потрбних капацитета производње и услуга као и обима 

производње. 

Литература: 

1. Др Јово М. Тодоровић, Др Даница Лечић-Цветковић,Управљање производњом, менаџмент, модел, 

интернет, Факултет организационих наука, Београд, 2005. 

2. Др Зоран Радојевић: Оперативни менаџмент, АГМ књига, Београд, 2010. 

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. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 0 усмени испт 30 

колоквијум-и 50   

семинар-и 15   
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Електрични погони 

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

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Овладавање основним знањима из области електричних погона. На курсу би се студенти упознали се 

основним типовима електро-мотора коришћеним у погонима и применом најједноставнијих закона 

аутоматског управљања (који се користе у огромном проценту у пракси).  

Исход предмета: 

Студенти ће добити практично знање о коришћењу и подешавању погона који се данас могу срести у пракси и 

елементе синтезе погона са задатим карактеристикама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Уводно предавање. Организација курса. Елементи електричних погона и механике.  

2. Улога и саставни делови електричних погона. 

3. Основне карактеристике електро-мотора. Мотори са колектором, асинхрони мотори. 

4. Релуктантни мотори, мотори са магнетима на ротору, корачни и синхрони мотори. 

5. Уређаји и склопови за мерење величина у електричним погонима.  

6. Обрада мерених сигнала, карактеристике обраде у дигиталним системима.  

7. Управљање моторима једносмерне струје са сталним магнетима. Врсте регулатора.  

8. Регулација струје, брзине, позиције, каскадна регулација, простор стања. 

9. Управљање моторима једносмерне струје са независном побудом. Регулација побуде.  

10. Управљање асинхроним моторима. PWM, просторно-векторска модулација. 

11. Природна механичка карактеристика,  U/f управљање у отвореној спрези. 

12. Управљање асинхроним моторима. Синхрони систем, трансформације. Регулација струје у 

стационарном и синхроном координатном систему. Векторско управљање 

13. Сигнал процесори и њихова примена у електричним погонима. Само преглед.  

14. Савремени правци развоја електричних погона, нерешени проблеми у управљању. 

15. Самовредновање, анализа курса, анкета студената. Резервни термин за надокнаде. 

Практична настава 

Студенти самостално уз помоћ наставника решавају практичне проблеме и задатке из електричних погона. 

Теме вежби прате предавања. Посете развојним погонима компанија које се баве ЕЛП. 

Литература  

1. С. Вукосавић, Дигитално управљање електричним погониома,  Академска мисао, Београд, 2003. 

2. В. Вучковић, Електромоторни погони, ЕТФ, Београд, 1999. 

3. Б. Јефтенић и други, Електромоторни погони, збирка задатака , 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, вежбе, рад у лабораторији, посете индустрији, консултације, семинарски радови, писмени и 

усмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  

активност у току предавања  писмени испит 70 

практична настава 10 усмени испт  

колоквијум-и 20   

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: ЕПО, НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Економика бизниса 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Предраг М. Сталетић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: Стицање основних знања из економике бизниса, применљивих у пракси. 

Исход предмета: Да се студенти оспособе да успешно управљају предузећем на основу позитивног права и 

макроекономских законитости. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Појам и значај економике бизниса. Основни економски принципи.  

2. Појам и битна обележја привредних друштава: економске организације и тржишна економија. Основна 

обележја привредног друштва. 

3. Инокосно  и партнерско предузеће: карактеристике. 

4. Командитно друштво.  

5. Акционарско друштво у систему тржишне привреде. Поступак оснивања; контролни пакет акција. 

Класификација. Управљање друштвом.  

6. Привредна друштва у привреди Републике Србије: поступак оснивања и класификација привредних 

друштава. 

7. Предузетник.  Ортачко друштво  Командитно друштво. 

8. Друштво са ограниченом одговорношћу   Акционарско друштво.  

9. Средства привредних друштава: Основна средства.  

10. Вредност основних средстава. Капацитет основних средстава. Амортизација основних средстава. 

Обртна средства:  

11. Извори  обртних средстава. Кружно кретање обртних средстава. Обим потребних обртних средстава.   

12. Трошкови – појам и класификација: утрошци и трошкови. Подела трошкова према месту настанка; 

подела према промени обима производње.  

13. Пословни резултати привредног друштва.  

14. Физички обим производње. Укупан приход. Добит.  

15. Мерење остварених пословних резултата.  

Практична настава: 

На вежбама се расправља  на конкретним примерима из праксе о материји обухваћеној програмом 

предавања. 

Литература: 

1. П. Сталетић, Економика бизниса, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2009. 

2. Бојан Илић, Весна Милићевић, Економика пословања, ФОН, Београд, 2008. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

2 3   

Методе извођења наставе: 

предавања, вежбе, семинарски рад, 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  усмени испит 40 

колоквијум-и 40   

семинар-и    
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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, НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне 

Назив предмета: Механика 

Наставник (Име, средње слово, презиме):  др Вељко Н. Поткоњак 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је упознати студенте са основним законима механике како би могли да решавају проблеме 

управљања механичким системима. 

Исход предмета: 

 Након положеног испита, студент је спреман да успешно слуша стручне предмете из области аутоматике и да 

решава једноставније проблеме статике и динамике механичких система. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Увод. О области механике. 

2. Статика. Појам силе. Акција и реакција. 

3. Равнотежа сила које се секу у једној тачки. Равнотежа раванског система сила. 

4. Равнотежа просторног система сила. 

5. Кинематика тачке. Положај и кретање.  

6. Координатни системи (Декартов систем, цилиндрични систем, природни начин приказивања 

кретања). 

7. Брзина и убрзање. 

8. Динамика материјалне тачке. Сила и кретање – Њутнов закон (векторски и у различитим 

координатним системима). 

9. Осцилацилаторно кретање.  

10. Снага и енергија. 

11. Ротационо кретање. Угаона брзина и убрзање. 

12. Динамичка једначина ротације. Кинетичка енергија при ротацији. 

13. Опште теореме динамике (закони одржања). Теорема о промени количине кретања. Теорема о 

промени момента количине кретања. 

14. Теорема о промени кинетичке енергије. 

15. Судари. 

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања.   

Литература  

1. Д.Микичић, Д.Поповић, Механика, Грађевинска књига, Београд, 1993 

2. Д.Поповић, Д.Микичић, Зборник задатака из механике, Грађевинска књига, Београд, 1985. 

Број часова  активне наставе: 75 Остали часови 

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

3 2   

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, домаћи задаци, контролисани рад студента, колоквијуми, писмени испит. 

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: АВТ, НЕТ 

Врста и ниво студија: основне струковне 

Назив предмета: Дизајн електричног осветљења 

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 техникама пројектовања и извођењења електричног осветљења. 

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени за пројектовање и извођењење електричног осветљења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Технички прописи за извођење електричног 

осветљења. Стандарди и препоруке. 

2. Светлост као физичка и чулна појава.  

3. Електрични извори светлости. Подела и принципи функционисања. 

4. Светиљке. Класификација, делови и фотометријски подаци. 

5. ЛЕД осветљење. Физички принципи и технологије. 

6. Фактори квалитета унутрашњег осветљења 

7. Фотометријски прорачуни унутрашњег осветљења. 

8. Сценско осветљење. Осветљење за студијско снимање. 

9. Осветљење индустријских објеката. Нужно и противпанично осветљење. 

10. Коловозне површине. Осветљење путева. 

11. Осветљење тунела. 

12. Рефлекторско осветљење. 

13. Осветљење спортских објеката. 

14. Пројектовање електричног осветљења помоћу рачунара. 

15. Системи за управљање електричним осветљењем, софтвери и уређаји.         

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања 

Литература  

1. М. Костић, Водич кроз свет технике осветљења, Minel-Schréder, Београд, 2000. 

2. М. Костић, Осветљење путева, Minel-Schréder, Београд, 2006. 

3. И. Влајић-Наумовска, Н. Кнежевић, Електричне инсталације и осветљење-приручник за 

лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2009. 

4. Релевантни стандарди, прописи и препоруке из области електричног осветљења 

Број часова  активне наставе: 75 Остали часови 

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

3  2  

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: НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Високонапонски апарати 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Зоран Б. Милићевић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање градива из предмета Инжењерска математика и Електротехника. 

Циљ предмета: 

Упознавање са конструкцијом, избором, експлоатацијом и испитивањем високонапонских aпаратa. 

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени да обављају прорачун струјa кратког споја и избор опремe. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Увод. Основни појмови. Историјат развоја. Опште о високонапонским апаратима. 

2. Врсте кратких спојева. Основне методе прорачуна. 

3. Прорачун струје трофазног кратког споја на крајевима генератора. 

4. Прорачун струје трофазног кратког споја у радијалној мрежи. 

5. Трофазни кратки спој у дистрибутивној мрежи.  

6. Топлотни прорачун. 

7. Прорачун сила које делују на елементе aпарата. 

8. Сабирнице и неизоловани проводници. Изолатори. 

9. Енергетски каблови. 

10. Струјни трансформатори. Напонски трансформатори.  

11. Прекидање наизменичне струје. 

12. Прекидачи. 

13. Растављачи, Високонапонски осигурачи. Пригушнице. 

14. Општи термини и дефиниције из подручја високонапонских апарата  

15. Испитивање високонапонских апарата. 

Практична настава: 

Аудиторне вежбе прате предавања кроз израду задатака. 

Вежба на рачунару. Обилазак разводног постројења. Обилазак произвођача високонапонских апарата. 

Литература: 

1. Ј. Нахман, В. Мијаиловић, Разводна постројења, Академска мисао, Београд, 2005. 

2. М. Ђурић, Основи пројектовања високонапонских постројења, Беопрес, Београд 2005. 

3. Д. Перић, С. Рафаиловић, Електране и разводна постројења,  

4. Практикум за лабораторијске вежбе, ВЕТШ, Београд, 1999. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

2 2 1  

Методе извођења наставе: 

Предавања, консултације и лаб. вежбе и практични рад. 

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 30+30   

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Дистрибуција и тржиште електричне енергије 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Александра Ђ. Грујић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основних појмова електротехнике омогућује успешно праћење наставе. 

Циљ предмета: 

Циљ наставе је упознавање студената са дистрибутивним мрежама и постројењима, дистрибуцијом и 

продајом електричне енергије. 

Исход предмета: 

Исход наставе је оспособљеност студената да учествују у пословима експлоатације и одржавања 

дистрибутивних мрежа и постројења и пословима мерења, очитавања, обрачуна и наплате електричне 

енергије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Потрошачи 

2. Вршна снага потрошача и конзумних подручја, коефицијенти једновремености 

3. Оптеретљивост енергетских трансформатора 

4. Испорука и продаја електричне енергије 

5. Мерење и обрачун испоручене електричне енергије 

6. Наплата утрошене електричне енергије и ангажоване снаге и корекција обрачуна 

7. Поузданост електродистрибутивних система 

8. Показатељи поузданости електродистрибутивних система 
9. Прекиди напајања при кваровима на средњенапонској мрежи 

10. Квалитет електричне енергије 

11. Дистрибутивне трансформаторске станице 

12. Дистрибутивни кабловски водови 

13. Дистрибутивни надземни водови 

14. Даљинско управљање дистрибутивном мрежом 

15. Планирање електродистрибутивних мрежа 

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања 

Литература: 

1. М. Танасковић, Т. Бојковић, Д. Перић, В. Шиљкут: Зборник решених проблема из дистрибуције и 

продаје електричне енергије, Међународни академски клуб, Београд, 2006. 

2. Т. Бојковић, М. Танасковић, Д. Перић: Дистрибуција електричне енергије решени примери, Академска 

мисао, Београд, 2009 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

3  2  

Методе извођења наставе: 

Интерактивни рад на предавањима, вежбама и на консултацијама. Колоквијуми као мера контроле редовности 

савладавања градива. Испит је писмени из два дела. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и 10   

семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми: НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Електране и разводна постројења 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Зоран Б. Милићевић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање градива из предмета Електротехника и Високонапонски апарати. 

Циљ предмета: 

Упознавање са конструкцијом, пројектовањем и експлоатацијом разводних постројења и упознавање са 

начинима производње електричне енергије. 

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени да правилно рукују опремом у  разводним постројењима, да пројектују шеме, 

опрему и уземљиваче и учествују у експлоатацији и одржавању електрана. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Увод. Врсте, шеме, диспозиције и конструкције постројења.  

2. Електричне шеме постројења.  

3. Диспозиције постројења. 

4. Дејство електричног лука.  

5. Безбедност, заштитне мере и поузданост постројења.  

6. Пренапони и координација изолације.  

7. Уземљење и уземљивачи.  

8. Опасни магнетни утицаји енергетских водова. 

9. Релејна заштита.  

10. Прорачун поузданости електроенергетских постројења.  

11. Принципи производње електричне енергије. Облици енергије. Трансформација облика енергије. 

12. Производња и потрошња електричне енергије. Електране. Алтернативни извори електричне енергије 

13. Хидроелектране. Мале електране. 

14. Термоелектране.  

15. Нуклеарне електране.  
Практична настава: 

Аудиторне вежбе прате предавања кроз израду задатака. 

Вежба на рачунару. 

Обилазак електране. 

Литература: 

1. Ј. Нахман, В. Мијаиловић., Разводна постројења, Академска мисао, Електротехнички факултет, 

Београд, 2005. 

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

3. 3. Д. Перић, С. Рафаиловић, Електране и разводна постројења, практикум за лабораторијске вежбе, 

друго издање, Виша електротехничка школа, Београд, 2005. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

2 2 1  

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, писмени испит, усмени испит (по потреби). 

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 30+30   

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Електрични мотори 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Ђукан Р. Вукић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Упознавање са конструкцијом, основном теоријом и радним карактеристикама електричних мотора и стицање 

употребљивих знања и вештина из те области. 

Исход предмета: 

Оспособљеност за креативан рад у области експлоатације, одржавања и испитивања електричних мотора. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Основни принципи електромеханичког претварања енергије. 

2. Конструкција и принцип рада асинхроног мотора. 

3. Губици снаге, степен искоришћења и загревање асинхроног мотора. 

4. Векторски дијаграми и еквивалентне шеме. 

5. Моменат и погонске карактеристике асинхроног мотора. 

6. Пуштање у рад и регулација брзине асинхроног мотора. 

7. Једнофазни асинхрони мотори. 

8. Конструкција, принцип рада и подела мотора за једносмерну струју. 

9. Магнетна реакција индукта и комутација. 

10. Радне карактеристике мотора за једносмерну струју. 

11. Пуштање у рад, регулација брзине и примена мотора за једносмерну струју. 

12. Конструкција и принцип рада синхроних мотора. 

13. Векторски дијаграми, снага и моменат синхроних мотора. 

14. Пуштање у рад, регулација брзине и примена синхроних мотора. 

15. Специјални електрични мотори 

Практична настава: 

Лабораторијске вежбе. Посета фабрикама и радионицама за ремонт електричних мотора. 

Литература: 

1. Вукић Ђ.: Електрични мотори, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2011. 

2. Вукић Ђ.: Електрични мотори – задаци и питања, Висока школа електротехнике и рачунарства, 

Београд, 2009. 

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. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 20 усмени испит  

колоквијум-и 30   

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Електрични претварачи снаге 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Зоран Б. Милићевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: За праћење наставе је потребно да су положени испити из предмета: математика, основе 

електротехнике, електроника, и основе електроенергетике. 

Циљ предмета: 

Овладавање студената основним плупроводничким елементима снаге, електронским колима за претварање 

електричне енергије и њиховом функционисању, као и стицање софистицираних знања о основним методама 

анализе кола енергетских претварача. Примена стечених теоријских и практичних знања  у конкретним 

применама у индустрији и електропривреди. 

Исход предмета: 

На крају курса студенти ће бити оспособљени да разумеју основне појмове и суштину употребе уређаја 

енергетске електонике (разне врсте исправљача, инвертора и чопера) као и њихова типичну примену. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Карактеристике поупроводничких елемената који се користе у енергетској електроници. 

2. Употреба тиристора као енергетске компоненте; кола за управљање тиристорима. 

3. Монофазни и трофазни регулисани исправљачи; утицај исправљача на мрежу. 

4. Исправљачи са корекцијом фактора снаге 

5. Трофазни и монофазни подешавачи напона 

6. Компензатори реактивне снаге и енергије 

7. Пуњачи акумулаторских батерија; основне шеме и карактеристике батерија. 

8. Чоперска кола, DC/DC претварачи: спуштач напона, подизач напона, спуштач-подизач (обртач 

поларитета). 

9. Чоперска кола за регулацију броја обратаја једносмерних мотора 

10. Mонофазни инвертори, са тиристорима и IGBT транзисторима;  

11. Ширинско импулсна модулација и делови монофазног инвертора; динамика излазног филтера. 

12. Трофазни инвертори ; динамика излазног филтера. 

13. Фреквентни регулатори за погон и регулацију трофазних наизменичних мотора 

14. Високофреквентни инвертори у системима индукционог загревања 

Практична настава: 

Практична наставу чине a) Рачунске вежбе: решавање практичних задатака у складу са садржајем 

предавања (б)Рачунарске вежбе: симулације (у програмском пакету PSPICE-MicroSIM)кола енергетских 

претварача у складу са садржајем предавања (ц) Лабораторијске вежбе које су у складу са предавањима 

Литература: 

1. D.A.Bradely: Power Electronics-Tutorial Guides Line Electrical Engineering, Van Nostrand Reinhold, 1987, 

University of Lancaster,  

2. M.H.Rashid,Power Electronics, Prentice Hall,2006, USA, 

3. T.Brodić, Energetska Elektronika, Svјetlost, Sarajevo, 1988, 

4. Радојле Радетић, Транзисторски претварачи снаге, Бор, 2002, 

5. М.Недељковић, Мрежом вођени претварачи, Академска мисао, Београд,2007, 

6. М.Недељковић, Енергетски претварачи-Збирка решених задатака, Академска мисао, Београд 2007 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

3  2  

Методе извођења наставе: 

Теоријска знања студетни стичу на предавањима. На рачунским вежбама се вежбају задаци, док се на вежбама 

за рачунаром вежбају симулације (у оквиру програмског пакета PSPICE-MicroSIM) топологија одговарајућих 

претварача у циљу бољег савладавања градива. На лабораторијским вежбама се стичу конкретна практична 

знања. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  30 

практична настава 15 усмени испт 20 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми: НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Електрични трансформатори и генератори 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Ђукан Р. Вукић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Упознавање са конструкцијом, основном теоријом и радним карактеристикама електричних трансформатора и 

генератора и стицање употребљивих знања и вештина из тих области. 

Исход предмета: 

Оспособљеност за самостални и тимски креативан рад у области експлоатације и одржавања електричних 

трансформатора и генератора уз примену савремених енергетских технологија и метода. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Конструкција, принцип рада и примена трансформатора. 

2. Губици снаге, степен искоришћења и загревање трансформатора. 

3. Векторски дијаграми и еквивалентне шеме. 

4. Празан ход, кратак спој и промена напона трансформатора. 

5. Трофазни трансформатори. 

6. Специјалне врсте трансформатора. 

7. Основна теорија и врсте електричних генератора. 

8. Конструкција и принцип рада синхроних генератора. 

9. Магнетна реакција индукта и векторски дијаграми. 

10. Снага, моменат и угаоне карактеристике синхроних генератора. 

11. Радне карактеристике и паралелни рад синхроних генератора. 

12. Регулисање активне и реактивне снаге синхроних генератора. 

13. Конструкција, принцип рада и врсте генератора једносмерне струје. 

14. Карактеристике и примена појединих врста генератора једносмерне струје. 

15. Асинхрони генератори. 

Практична настава: 

Лабораторијске вежбе. Посета електранама и организацијама за ремонт енергетских трансформатора. 

Литература: 

1. Калић Ђ.: Трансформатори, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997. 

2. Митраковић Б.: Синхроне машине, Научна књига, Београд, 1987. 

3. Вукић Ђ.: Енергетски трансформатори и генератори – збирка задатака, Висока школа 

електротехнике и рачунарства, Београд, 2010. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

2 2 1  

Методе извођења наставе: 

Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 20 усмени испит  

колоквијум-и 30   

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Елементи електроенергетских система 

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

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

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

Циљ предмета: 

Упознавање студената са релевантним теоријским и практичним аспектима моделовања и прорачуна 

елемената електроенергетских система. 

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени да прорачунају  параметре неопходне за пројектовање елемената 

електроенергетских система. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Уводна разматрања о начинима преноса електричне енергије. Основне карактеристике савремених 

електроенергетских система и актелно стање.  

2. Механички прорачун надземних водова.  

3. Једначина линије проводника, дужина линије проводника и угиб проводника. Климатски услови 

меродавни за прорачун.  

4. Једначина промене стања проводника. Општи и посебни случајеви. 

5. Критични распон и критична температура. Идеални распон. Гравитациони распон. Економски 

распон. Примери. 

6. Механички степен сигурности далековода. Гранични распон. Монтажне криве.  

7. Стубови. Избор изолатора на механичка и електрична напрезања. Распоред фазних и заштитних 

проводника у глави стуба. Заштитна зона заштитних проводника. Транспозиција. 

8. Електричне константе далековода.  

9. Феномен короне. Критичан напон короне. Губици услед короне. 

10. Електрични прорачун надземних водова. Једначине простирања напона и струја далековода са 

расподељеним параметрима. Константа простирања и карактеристична импеданса. 

11. Заменске шеме надземнoг вода. Прорачун симетричних простопериодичних и устаљених режима 

надземних водова.  

12. Енергетски трансформатор. Врсте и функционална својства. Параметри  и заменске шеме. Принцип 

свођења напона, струја и импеданси на један напонски ниво. 

13. Синхрони генератор. Врсте и функције генератора. Векторски дијаграми и заменске шеме хидро и 

турбогенератора. Погонска карта. 

14. Основне карактеристике и подела потрошача.  

15. Савремена решења елемената електроенергетских система. 

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања. 

Литература: 

1. М. Ђурић, Eлементи електроенергетских система, Беопрес, Београд, 2005. 

2. М. Ђурић, Решени проблеми из елемената електроенергетских система, Беопрес, Београд, 2000. 

3. 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 2 1  

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: НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Нове енергетске технологије 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Александра Ђ. Грујић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основних појмова електротехнике и електроенергетике омогућује успешно праћење 

наставе. 

Циљ предмета: 

Упознавање студената са основним знањима из енергетике и новим енергетским технологијама. 

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени да примењују основна знања из енергетике и нових енергетских технологија и 

да савладавају наставу из уже стручних предмета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса). 
2.  Основне величине: брзина, брзина обртања, сила, моменат, рад, енергија, снага.  

3. Јединице за енергију и снагу. 
4.  Класификација облика енергије. Примарни, трансформисани и корисни облици енергије. 

5.  Електрична енергија. Електроенергетски систем. 

6.  Увод у обновљиве изворе енергије: енергија сунца, воде, ветра, биомасе, биодизела и биогаса. 

7.  Необновљиви облици енергије: угаљ, нафта, гас, нуклеарно гориво, геотермална енергија. 

8.  Неконвенционални облици енергије. 

9.  Трансформације примарних облика енергије у погодније облике енергије. 

10.  Припрема и прерада угља, рафинеријска обрада нафте, циклус нуклеарног горива. 

11.  Транспорт енергије.  

12. Дистрибуција енергије. Тржиште енергије. Основни појмови. 
13.  Регулаторна агенција. Енергетика и екологија. 

14.  Енергетска ефикасност. Сигурност снабдевања енергијом. 

15.  Енергетика и одрживи развој. 

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања. 

Литература: 

1. V. Nelson: Wind Energy - Renewable Energy and the Environment, Malestrom 2009. 

2. В.Мијаиловић: Дистрибуирани извори енергије-принципи рада и експлоатациони аспекти ,Академска 

мисао, Београд, 2011. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

2 2 1  

Методе извођења наставе: 

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

студената. Испит је писмени из два дела. Лабораторијске вежбе су услов за полагање испита. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и 10   

семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми: НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Обновљиви извори енергије 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Александра Ђ. Грујић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основних појмова електротехнике омогућује успешно праћење наставе. 

Циљ предмета: 

Упознавање студената са основним појмовима и значајем коришћења обновљивих извора енергије. 

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени да учествују у пројектима процене потенцијала и коришћења обновљивих 

извора енергије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса). 

2. Основни појмови. Значај коришћења обновљивих извора енергије. 

3. Сунчева енергија. Мерење сунчаног зрачења. 

4. Коришћење сунчане енергије.  

5. Соларни колектори. 

6. Фотонапонске ћелије. 

7. Енергија ветра. 

8. Избор локације за изградњу фарме ветрогенератора. 

9. Метереолошка мерења и процене енергетског потенцијала. 

10. Енергија ветра. 

11. Избор локације за изградњу фарме ветрогенератора. 

12.  Метереолошка мерења и процене енергетског потенцијала. 

13.  Савремени ветрогенератори. 

14.  Мале хидроелектране. Енергија таласа, плиме и осеке.  Енергија биомасе. Енергија биогаса. Енергија 

биодизела. Енергија комуналног отпада. 

15.  Трендови у коришћењу обновљивих извора енергије. 

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања. 

Литература: 

1. В.Мијаиловић: Дистрибуирани извори енергије-принципи рада и експлоатациони аспекти, Акедемска 

мисао, Београд, 2011.  

2. V. Nelson: Wind Energy - Renewable Energy and the Environment, Malestrom 2009. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

3  2  

Методе извођења наставе: 

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

студената. Колоквијуми као мера контроле редовности савладавања градива. Испит је писмени из два дела. 

Лабораторијске вежбе су услов за полагање испита, али се не вреднују кроз оцену. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и 10   

семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми: НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Одржавање електроенергетских уређаја 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Петар И. Вукеља 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Упознавање студената са: основним теоријским и практичним аспектима одржавања и испитивања 

електроенергетских уређаја и упознавање са основама о дилектричким, термичмим и динамичким 

напрезањима електроенергетске опреме у погону. 

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени да припремају програме пријемних испитивања електроенергетских уређаја, 

програме испитивања у току ревизија и ремонта истих и да учествују у самим испитивањима током 

одржавања опреме у електроенергетским објектима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Упознавање са напонским нивоима електроенергетског система Србије, са подносивим и испитним 

напонима опреме у електроенергетском систему. 

2. Уређаји за испитивање електроенергетских уређаја  

3. Уређаји за мерење при испитивању. 

4. Пријемна испитивања електроенергетских уређаја 

5. Испитивања електроенергетских уређаја у току одржавања 

6. Испитивања уређаја после кварова 

7. Профилактичка испитивања опреме у погону: испитивања изолације, tg d, парцијалних пражњења, 

гаснохроматскеа анализа уља. 

8. Испитиваља уземљења и громобрана у електроенергетским постројењима 

9. Термовизијска испитивања у електроенергетским постројењима. 

10. Аерозагађење и избор изолације 

11. Мерење специфичног отпора тла 

12. Мерење електричних поља 

13. Мерење магнетских поља 

14. Испитивања електроизолационе опреме 

15. Испитивања и начин полагања кабловских водова 

Практична настава: 

Практична настава-вежбе прати програм предавања. 

Литература: 

1. Правилник о одржавању електроенергетских постројења преносне мреже Југославије, ЕПС, Београд, 

1991. 

2. ТП 15 –Обим и учесталост радова на одржавању електроенергетских објеката, ЕДБ, Београд, 1998. 

3. Стандарди ЈУС и ИЕЦ (део који се односи на командна испитивања енергетскe opreme). 

4. М. Цветковић, Пријемна испитивања опреме високог напона, Институт „Никола Тесла“, Београд, 1994. 

5. M.Савић, Високонапонски расклопни апарати, Беопрес, Београд 2004. 

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

Бгд 2004. 

7. Збирка техничких препорука ЕД Србија, Београд 2001. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

3  2  

Методе извођења наставе: 

Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, 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 5 усмени испт  

колоквијум-и 30   
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Студијски програм/студијски програми: НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Релејна заштита 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Зоран Б. Милићевић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: За праћење наставе је да су положени испити из предмета: Основе електротехнике, Основе енергетике 

и Електрична постројења 

Циљ предмета: 

Упознавање студената са заштитним системима синхроних генератора, енергетских трансформатора, водова и 

електромотора   у оквиру електроенергетског система. Стицање потребних знања за избор, пројектовање и 

подешавање система релејне заштите. 

Исход предмета: 

Студенти треба да овладају знањима која ће им омогућити избор, подешавање и пројектовање система 

заштите  у електроенергетским објектима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Увод. Основни појмови о заштитном елементима и системима релејне заштите 

2. Задаци које треаба да испуни релејна заштита,  

3. Врсте кварова и ненормални режими рада у електроенергетским објектима 

4. Заштитни релеји (струјни, напонски и дигитални), основни принципи рада  

5. Основне представе о заштити електроенергетских мрежа (прекострујназаштита, прекострујна заштита 

од нулте компоненте струје,усмерена прекострујна заштита) 

6. Заштита електроенерегетских  водова 

7. Заштита синхроних генератора (турбогенератора  и  хидрогенератора) 

8. Заштита енеретских трансформатора 

9. Заштита сабирница и сабирничких система  

10. Основни појмови о врстама отказа прекидача  

11. Удаљене  и локалне заштите од отказа  прекидача  

12. Заштита асинхроних мотора 

13. Заштита синхроних мотора 

14. Заштита система кондензаторских батерија у постројењима за компензацију реактивне енергије 

15. Савремени трендови у системима релејне заштите 

Практична настава: 

Практична наставу чине a) Рачунске вежбе: решавање практичних задатака у складу са садржајем 

предавања (б) Лабораторијске вежбе које су у складу са предавањима в) Израда самосталног семинарског 

рада. 

Литература: 

1. L.G.Hewitson, M.Brown, R.Balakrishnan, Power System Protection, Newnes press-Elsevier, 2005. 

2. М.Ђурић, Релејна заштита, Беопрес, Београд 2003. 

3. М.Ђурић, Класични дистантни релеји и дистантне заштите, Беопрес, Београд 2002. 

4. М.Ђурић, З,Радојевић, Детекција кварова са електричним луком на надземним водовима, Беопрес, 

Београд 1999. 

5.  Аpplication guide for the choice of protective relay, CEE Relays Ltd, France IJN.11.92, 1992 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

3  2  

Методе извођења наставе: 

Теоријска знања студетни стичу на предавањима. На рачунским вежбама се вежбају задаци  и методе избора, 

подешавање и пројектовања релејне заштите у електроенергетским објектима. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  30 

практична настава 10 усмени испт 20 

колоквијум-и 20   

семинар-и 15   
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Студијски програм/студијски програми: НЕТ 

Врста и ниво студија: Основне струковне  

Назив предмета: Технике високог напона 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Александра Ђ. Грујић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Познавање основних појмова електротехнике и електроенергетике омогућује успешно праћење 

наставе. 

Циљ предмета: 

Упознавање студената са изолацијом електроенергетског система, њеним испитивањем, пренапонима који се 

на њој појављују и заштитом од пренапона. 

Исход предмета: 

Студенти ће бити оспособљени да припремају програме испитивања и да учествују у испитивањима при 

одржавању опреме у погону. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Увод; Врсте изолације. 

2. Опште карактеристике изолације. 

3. Спољашња изолација; Унутрашња изолација. 

4. Настанак атмосферских пражњења. 

5. Врсте пренапона; Атмосферски пренапони. 

6. Утицај атмосферских пренапона на надземне водове. 

7. Склопни пренапони; 

8.  Квазистационарни пренапони. 

9. Заштита од пренапона; 

10. Укључење или искључење са брзим поновним укључењем. 

11.  Искључење малих индуктивних и капацитивних струја. 

12.  Громобранске заштите. Атмосферски пренапони у намотајима трансформатора. 

13.  Одводници пренапона; 

14.  Кондензатори. Координација изолације; Степени изолације. 

15.  Испитивање изолације. Струјни и напонски генератори; Делитељи напона. 

Практична настава: 

Практична настава прати програм предавања. 

Литература: 

1. M. Савић, З. Стојковић: Техника високог напона ,Атмосферски пренапони Беопрес, Београд, 2001.  

2. Ч. Вујовић: Атмосферско пражњење и техника заштите, ФТН, Нови Сад, 1997. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 

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

3  2  

Методе извођења наставе: 

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

студената. Испит је писмени из два дела. Лабораторијске вежбе су услов за полагање испита. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и 10   

семинар-и 10   
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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   



 

36 

 

 

 

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   

 


