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АУТОМАТИКА И СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛИМА 

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
101507 Енглески језик    6 2 3 0

101107 Електротехнички материјали и 
компоненте   6 2 3 0

101307 Апликативни софтвер   6 2 3 0
101207 Физика   6 2 3 0
120107 Основи електроенергетике   6 2 3 0
110107 Електроника   6 2 3 0
101407 Основи информатике и рачунарства   6 2 3 0
140107 Механика   6 2 3 0
140111 Увод у дијагностику возила   6 2 3 0
171907 Социологија   6 2 3 0
140207 Аутоматско управљање 1    6 2 3 0
140907 Елементи аутоматских система   6 2 3 0
140407 Мотори и моторниа возила   6 2 2 1
140211 Електричне машине на возилима    6 2 1 2
130507 Микрорачунари   6 2 2 1
110507 Аналогна електроника   6 2 2 1
140607 Аутоматско управљање 2    6 2 3 0
140707 Мерења 1   6 2 1 2
140807 Одржавање мотора и моторних возила   6 2 2 1
111907 Дигитална интегрисана електроника   6 2 2 1
140307 Сензори и актуатори   6 2 2 1
121007 Електрични погони   6 2 3 0
141007 Мерења 2   6 3 0 2
150407 Базе података   6 2 2 1

140311 Системи паљења и убризгавања у 
бензинским моторима   6 3 0 2

141307 Управљање у реалном времену   6 3 0 2
141407 Роботика и аутоматизација   6 3 0 2

141507 Системи стабилности, безбедности и 
комфора у возилима   6 3 0 2

140411 Системи паљења и убризгавања у дизел 
моторима   6 3 0 2

172107 Управљање пројектима и инвестицијама   6 2 3 0
110411 Сервиси у телекомуникацијама   6 3 0 2
150607 Микропроцесорски софтвер   6 3 0 2
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    
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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    
 



 

10 
 

 
Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Социологија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Предраг М. Сталетић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Стицање фундаменталних знања о најважнијим одликама савременог друштва. 
Исход предмета: 
Оспособљавање студената да се лакше оријентишу  у свету који се мења под утицајем глобализације. 
Формирање критичког мишљења. Вештине: читање говора тела; способност за тимски рад и рад у 
мултикултуралном окружењу. 
Садржај предмета  
Предавања: 

1. Глобализација. Економски и политички аспекти. Главни проблеми глобализације. Светлости и сенке 
глобализације. 

2. Еколошки проблеми савременог света. Извори глобалних опасности по животну средину. Промена 
климе. Загађење ваздуха. Загађење воде. Крчење шума. 

3. Рад. Плаћени и неплаћени рад. Промене у квалификационој структури.  
4. Сукоби на раду. Штрајк. Lock Out. Мобинг.  
5. Економија знања. Утицај информационих технологија на свет рада. 
6. Незапосленост. Међународни стандард. Несигурност радног места. 
7. Друштвена интеракција. Вербална и невербална комуникација. 
8. Говор тела у пословној комуникацији. Сигнали који се упућују очима, уснама, рукама, телом и 

положајем ногу. Вокална експресија. 
9. Комуникација на даљину. Предности и недостаци комуникације на даљину. 
10. Мултиетничка друштва. Модели. Нација. Миграције. Дијаспоре. 
11. Обележја савремене породице. Савремени облици брачних заједница. 
12. Политичка власт. Облици власти данас.  
13. Фактори који су допринелу успону либералне демократије. Криза либералне демократије. 
14. Политичке странке. Улога странака. Функције странака у друштву. 
15. Друштвена улога морала.  Чувари морала. Кодекс пословне етике. 

Практична настава 
Вежбе се одржавају у слушаоници. На вежбама се расправља  на конкретним примерима из праксе у 
оквиру материје обухваћене наставним програмом.. 

Литература: 
1. Предраг Сталетић: Социологија, уџбеник, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2011. 
2. Ентони Гиденс: Социологија, 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, консултације, колоквијуми, семинарски радови и усмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
Активност у току предавања 10 усмени испит 60 
Семинарски рад 30   
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕЛИТЕ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Аутоматско управљање 1 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Горан Д. Дикић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: -  
Циљ предмета: 
Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене линеарних, непрекидних, временски 
инваријантних система. 
Исход предмета: 
По положеном испиту студент ће бити оспособљен да да креира моделе линеарних, непрекидних, временски 
непроменљивих система, као и да испитује карактеристике добијених модела у временском и фреквенцијском 
домену. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Увод.  Појам и дефиниција аутоматике. 
2. Основни задаци система аутоматског управљања: регулација, превођење и праћење. Општа структура 

САУ.  Развој математичког модела. Линеаризација. 
3. Фуријеов ред. Фуријеова трансформација. Лапласова трансформација и њена примена у 

математичком моделирању линеарних система. 
4. Функција преноса.  Дефиниција и својства преносне функције. Одређивање функције преноса 

електричних мрежа, механичких и електромеханичких система. 
5. Анализа у временском домену. Полови и нуле.Одскочни одзив и параметри система 1. и 2. реда.  
6. Моделирање у временском домену . Простор стања. Конверзија функције преноса у простор стања. 
7. Основне особине система: линеарност, меморија, стационарност, инвертибилност, каузалност, 

стабилност. 
8. Функција преноса САУ. Алгебра блок дијаграма. Редукција блок дијаграма. 
9. Граф тока сигнала. Одређивање функције преноса система датог графом тока сигнала. Мејсоново 

правило.  
10. Граф тока сигнала за једначине простора стања. 
11. Алтернативне форме модела простора стања: каскадна и паралелна форма, Џорданова, 

контролабилна и опсервабилна канонична форма. 
12. Анализа у фреквенцијском домену. Фреквенцијски одзив. Фреквенцијске карактеристике система 1. и 

2. реда. 
13. Бодеови дијаграми. 
14. Стабилност и каузалност линеарних стационарних континуалних система – основни појмови. 
15. Оцена квалитета и критеријуми за синтезу САУ.  Грешке устаљеног стања и константе грешке. 

Практична настава: 
Изводи се у хардверској лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ 
наставника решавају постављене задатке из области управљања. Решавање конкретних задатака на 
основу постављених вежби у Практикуму. 

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

струковних студија, Београд, 2011. 
2. М.Стојић, Континуални системи аутоматског управљања, Наша књига, Београд, 1988. 
3. С.Турајлић, Т.Петровић, Системи аутоматског управљања – збирка решених задатака, Завод за 

уџбенике и наставна средства, Београд, 1984. 
Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  
активност у току предавања 5 писмени испит 40 
практична настава 15 усмени испт  
колоквијум-и 40   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Аутоматско управљање 2 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Горан Д. Дикић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Аутоматско управљање 1 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је да студенти науче пројектовање компензатора, регулатора и естиматора у системима 
аутоматског управљања.   
Исход предмета: 
По положеном испиту студент ће бити оспособљен за испитивање тачности, стабилности, контролабилности и 
опсервабилности, за задавање квалитета линеарних, непрекидних, временски непроменљивих система 
аутоматског управљања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Стабилност САУ. Поставка проблема и услов стабилности. 
2. Алгебарски и графо-аналитички критеријуми стабилности: Раус – Хурвицов критеријум, Никвистов 

критеријум и критеријум Михајлова. 
3. Релативна стабилност: претек фазе и претек појачања. 
4. Анализа стабилности САУ са статичким нелинеарностима. Метод хармонијске линеаризације и 

стабилност периодичног решења. 
5. Оцена квалитета САУ у фреквенцијском домену.  
6. Утицај промене коефицијента појачања на константе грешке.  
7. Пропусни опсег система. 
8. Карактеризација САУ у комплексном домену – геометријско место корена. 
9. Задавање квалитета САУ преко жељеног прелазног процеса и одређивање коефицијента појачања.  
10. Компензација. Побољшање квалитета прелазног процеса и грешке устаљеног стања. 
11. Пропорционално, интегрално и диференцијално дејство. 
12. Индустријски регулатори: П, ПИ, ПИД и регулатор са кашњењем. Каскадна компензација: И, Д и ИД 

компензатори (ускладници). 
13. Реализација компензатора са активним и са пасивним мрежама. 
14. Синтеза САУ у простору стања. Одређивање локације полова за систем представљен фазним 

променљивим.  
15. Контролабилност и опсервабилност. Пројектовање регулатора и естиматора. 

Практична настава:  
Изводи се у хардверској лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ 
наставника решавају постављене задатке из области управљања помоћу. Решавање конкретних задатака 
на основу постављених вежби у Практикуму. 

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

струковних студија, Београд, 2011. 
2. Б. Ћирилов, А.Жикић , Аутоматско управљање, КЛИО – Београд, 1996.  
3. Б. Ковачевић, Ж.Ђуровић, Системи аутоматског управљања, зборник решених задатака, Наука – 

Београд, 1995. 
Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  
активност у току предавања 5 писмени испит 40 
практична настава 15 усмени испт  
колоквијум-и 40   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: 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: АСУВ, ЕЛИТЕ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Мерења 2  
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Борислав М. Хаџибабић  
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6  
Услов: Мерења 1  
Циљ предмета: 
Стицање теоријских и практичних знања о мерењима наизменичних електричних величина. Мерење  
нелектричних величина, сензори и мерни претварачи. Упознавање са својствима програмабилних мерних 
уређаја и њиховом применом.  
Исход предмета: 
Познавање основних принципа рада сензора и мерних претварача.  
Садржај предмета 
Теоријска настава:  

1. Уводно предавање (организација и садржај курса) 
2. Мерни сигнали и системи. 
3. Мерења у индустрији. Мерни претварачи. 
4. Мерењa у електроенергетици (мерење наизменичних величина). 
5. Мерење електричне снаге и енергије. Мерење фактора снаге. 
6. Мерење неелектричних величина. Сензори (класификација, принципи деловања). 
7. Отпорнички сензори и њихова примена. 
8. Сензори температуре. 
9. Мерне траке. 
10. Мерне спреге.                                                                                                                                                         
11. Вишефункцијски дигитални мерни системи. 
12. Програмабилни мерни системи. 
13. Аутоматизовани мерни системи. Рачунар као контролер мерног система. 
14. Закључна разматрања. Самовредновање курса. 

Практична настава: 
1. Поређење учестаности мерних сигнала помоћу осцилоскопа 
2. Мерења разлике фаза периодичних сигнала. 
3. Инструментациони појачавач - испитивање.  
4. Инструментациони појачавач - обрада и анализа мерних података  
5. Аналогни филтри у мерној техници. 
6. U/I претварачи са уземљеним оптерећењем - испитивање.  
7. U/I претварачи са уземљеним оптерећењем - обрадa и анализа мерних података  
8. Мерни претварач електричне отпорности са четворожичном везом. 
9. Мерни претварач наизменичног напона у једносмерни напон. 
10. Мерни претварач учестаности у напон. 
11. Мерни претварач напона у учестаност. 
12. Мерни претварач температуре. 
13. Моделовање мерних претварача. 

Литература: 
1. П. Бошњаковић, Мерења 2, Приручник за лабораторијске вежбе, 2010. 
2. П. Бошњаковић, Мерења 2, Скрипта (белешке за предавања), 2011. 
3. D. Stanković, Fizičko-tehnička merenja. 
4. V. Drndarević, Akvizicija mernih podataka pomoću personalnog računara, 2003. 
5. V. Kirianaki at al, Data Acquisition and Signal Processing for Smart Sensors, John Wiley&Sons, 2001.  

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
3  2  
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, практична настава, консултације, колоквијум и писмени испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
активност у току предавања  5 писмени испит  60  
практична настава  15    
колоквијум  20    
семинар     
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Студијски програм/студијски програми: 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: АСУВ, ЕПО, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Базе података  
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Слободан И. Обрадовић, др Ненад Б. Крџавац 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6  
Услов: познававање рада на рачунару (оперативни систем)  
Циљ предмета: 
Циљ предмета je упознавање студената са основним техникама пројектовања база података и апликација у 
информационим системима, и постављање упита употребом SQL програмског језика. Решавање конкретних 
проблема употребом MS ACCESS система за управљање базама података.  
Исход предмета: 
Студенти су оспособљени да самостално пројектују једноставне базе података и апликације и постављају 
сложене упите над више табела.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Преглед и развој база података.  
2. Системи база података. 
3. Модели података. 
4. Релационе база података. 
5. Упитни језици.  
6. Пројектовање релационих база података. 
7. Обрада трансакција Физичко пројектовање база података. 
8. Основе Упитни језици  
9. Организација података  
10. Модели података  

Практична настава: 
1. Креирање база података, дефинисање атрибута и задавање својстава пољима 
2. Избор примарног кључа, преузимање и повезивање табела из других база и унос података 
3. Рад са табелама, преглед података у табеларном приказу и повезивање табела (релације између 

табела). 
4. Израда упита помоћу QBE. 
5. Упити над више табела и угњеждени упити. 
6. Упити са израчунатим вредностима и употреба агрегатних функција 
7. Акциони и параметарски упити. 
8. Обрасци, израда, измена. 
9. Употреба образаца у манипулисању подацима. 
10. Извештаји израда, измена. 
11. Извештаји за приказ података из табела или на бази упита и приказивање израчунатих величина  

Литература: 
1. Калуђерчић П., Обрадовић С., Пројектовање информационих система и релационе базе података, 

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2007.  
2. Обрадовић С., SQL Структуирани упитни језик, Универзитет Мегатренд, Београд, 2011.  
3. Обрадовић С., Вујовић Б., Пандуров Т., Вучинић Б., Петковић В.,  Систем за управљање базама 

података- MS Access 2010,  Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, 2011.  

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Настава је организована путем: предавања, и лабораторијских вежби  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена 
активност у току предавања  10  писмени испит  35  
практична настава  20  усмени испит  35  
колоквијум-и     
семинар-и     
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Дигитална електроника 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Борислав М. Хаџибабић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање основних појмова електротехнике и електронике.  
Циљ предмета: 
Стицање знања о дигиталним електронским колима и склоповима, њиховим својствима и применама. 
Оспособљавање за анализу рада и пројектовање дигиталних електронских склопова. 
Исход предмета: 
Знање потребно за рад са лабораторијском опремом. Познавање принципа рада дигиталних електронских 
кола. Знање потребно за рад са интегрисаним дигиталним електронским колима и склоповима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови. 
2. Основне карактеристике логичких кола у HC технологији. 
3. Комбинациона кола и кола са три стања. 
4. Осцилатори. 
5. Секвенцијална кола. 
6. Пренос дигиталних података, RS-232, RS-422, RS-485. 
7. Меморије са серијским и паралелним приступом. 
8. АД и ДА конвертори. 
9. I2C и SPI магистрале,. Компаративна анализа и примена. 
10. Асинхрони пренос података, на нивоу податка и блока. 
11. Полиномијални заштитни кодови. 
12. Закључна разматрања, самовредновање и анкета студената. 

Практична настава:  
1. Мерни инструменти и лабораторијска опрема 
2. Логичка кола. 
3. Комбинационе логичке мреже 
4. Осцилатори. 
5. Флип-флопови. 
6. Паралелно серијска конверзија. 
7. Меморије. 
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-DIG 0-6.  

Литература: 
1. С. Тешић, Д. Васиљевић, Основи електронике, Грађевинска књига, Београд 2000. 
2. В. Васиљевић, Микрорачунари, Висока школа електротехнике и рачунарства, струковних студија, 

Београд, 2009. 
3. N. P. Cook, Practical Digital Electronics, Pearson Prentice Hall, 2004. 
4. П. Бошњаковић,  Аналогна електроника, Дигитална електроника, Дигитална интегрисана 

електроника, приручник за лабораторијске вежбе,  Висока школа електротехнике и рачунарства, 
струковних студија, Београд, 2011. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, колоквијум, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 60 
практична настава 10   
колоквијум 20   
семинар    
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Студијски програм/студијски програми: 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     
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, РТ  
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Микрорачунари  
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Верица М. Васиљевић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6  
Услов: Архитектура и организација рачунара 1 или Основи информатике и рачунарства  
Циљ предмета: 
Упознавање са архитектуром, начином рада микрорачунара и микроконтролера из серије МС HC11.  
Исход предмета: 
Оспособљавање за пројектовање и реализацију једноставних уређаја на бази микроконтролера МС HC11.  
Садржај предмета  
Теоријска настава: 

1. Уводно предавање. Садржај и област примене предмета. Кодирање, мултиплексирање, аритметичка 
кола, централни процесор (4, 8, 16 – битни).  

2. Меморијски модули. Технологија, типови, архитектура и временски дијаграм.  
3. Структура и начин рада микрорачунара. Архитектура микрорачунарских система, меморија, улазно 

излазни (У/И) уређаји, магистрале.  
4. Пројектовање микрорачунарских система. Повезивања меморије и У/И уређаја. Грешке при 

пројектовању. Тимски рад, анализа потребног времена и цене система.  
5. Основни концепт асемблерског језика. Програмски модел, дијаграм тока.  
6. Класификација и скуп асемблерских инструкција микроконтролера МС HC11.  
7. Израда и документовање програма. Концепт писања програма, дијаграм тока. Програмски модули. 

Планирање и тимски рад.  
8. Процес израде извршног програма. Израда једноставнијих програма, контролисани временски 

интервали. Мапирање меморије. Превођење, асемблирање, линковање.  
9. Механизам прекида. Вектор приоритет, реализација програма за прекид.  
10. Основни У/И уређаји. Везивање У/И уређаја, часовници, бројачи. Асинхрони и серијски пренос 

података, паралелно/серијски и паралелно/паралелни интерфејс.  
11. Организација меморије. Контролер за директни приступ меморији, хијерархија меморије, кеш. 

Потрошња енергије меморијског подсистема.  
12. Системи са аналогним сигналима. Принципи реализација А/Д и Д/А конверзија.  
13. Оперативни системи у реалном времену. Захтеви система за рад у реалном времену.  
14. Потрошња и поузданост. Системи смањеном потрошњом. Повећање поузданости. Методе 

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

Практична настава: 
У лабораторији са развојним системима практична реализација конкретних проблема.  
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum:CE2004e: CE-ELE7, CE-
DIG6, CE-DIG7, CE-DIG8, CE-DIG9, CE-DIG10, CE-ESY0, CE-ESY1, CE-ESY3 

Литература: 
1. В. Васиљевић, Микрорачунари, Виша електротехничка школа, Београд, 2009. 
2. В.Васиљевић, В. Тадић, Б. Павић, Б. Николић, Приручник за лабораторијске вежбе из Микрорачунара, 

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2011. 
3. В. Васиљевић, В. Тадић, Б. Павић, Б. Николић, Б. Богојевић, А. Јосић, Збирка задатака и питања из 

Микрорачунара, Виша електротехничка школа, Београд, 2006. 
4. R. J. Tocci, L.P. Laskowski, Microcomputers, Prentice Hall, New Jersy, 2006.  

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања, рад у лабораторији на реалном хардверу, континуирана провера знања, консултације, домаћи 
задаци, завршни испит – тест на рачунару.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
активност у току предавања  10 писмени испит   
практична настава  40  усмени испт   
колоквијум  20 тест на рачунару 30 
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Студијски програм/студијски програми: ЕЛИТЕ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Аналогна електроника 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Петар М. Бошњаковић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6  
Услов: Познавање основних појмова електронике омогућује успешно праћење наставе.  
Циљ предмета: 
Стицање знања о аналогним електронским колима и системима, њиховим својствима и применама. 
Оспособљавање за анализу и пројектовање аналогних електронских кола.  
Исход предмета: 
Знање потребно за рад са лабораторијским инструментима. Познавање структуре и начина рада аналогних 
електронских кола. Знање потребно за рад са интегрисаним аналогним електронским колима.  
Садржај предмета  
Теоријска настава:  

1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови (сигнали и системи).  
2. Основни елементи електронских кола (пасивни, активни),  
3. Функције аналогних електронских кола. Анализа у фреквенцијском домену.  
4. Линеарна аналогна електронска кола (појачавачи, филтри).  
5. Нелинеарна аналогна електронска кола (усмерачи, ограничавачи, компаратори, прекидачи).  
6. Примена повратне спреге у електронским колима.  
7. Операциони појачавачи, основни појмови, структура, карактеристике.  
8. Инвертујућа и неинвертујућа спрега операционог појачавача.  
9. Основна линеарна кола са операционим појачавачима (сабирач, појачавач разлике два напона, 

интегратори, диференцијатор и PD-регулатор).  
10. Активни филтри са операционим појачавачима.  
11. Осцилатори са операционим појачавачима.  
12. Извори напона са операционим појачавачима. 
13. Извори струје са операционим појачавачима.  
14. Нелинеарна кола са операционим појачавачима.  
15. Закључна разматрања, самовредновање.  

Практична настава: 
1. Мерни инструменти и лабораторијска опрема. 
2. Фреквенцијска карактеристика електронских кола.  
3. Операциони појачавачи. 
4. Статичке и динамичке карактеристике операционих појачавача. 
5. Активни филтри. 
6. Кола за померање фазе.  
7. Извори струје са операционим појачавачима. 
8. Стабилизатори једносмерног напона. 
9. Усмерачи и ограничавачи са операционим појачавачима. 
10. Компаратори.  

Литература: 
1. П. Бошњаковић, Аналогна електроника, Збирка задатака, ВЕТШ, Београд, 2005. 
2. С.Тешић, М. Васиљевић, Основи електронике, Грађевинска књига, 2000 
3. П. Бошњаковић, Б. Хаџибабић, Аналогна електроника, дигитална електроника, дигитална 

интегрисана електроника,  приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и 
рачунарства, Београд, 2011. 

4. A. Sedra and K. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2004.  
Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, практична настава, консултације, колоквијум и писмени испит.  

Оцена знања (максимални број поена 100)  
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена 
активност у току предавања  5 писмени испит  60  
практична настава  15    
колоквијум  20    
семинар     
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Студијскипрограм/студијскипрограми: АСУВ, НРТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Микропроцесорски софтвер 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Милан С. Мијалковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање основних појмова из рачунара. Пожељно знање енглеског језика. 
Циљ предмета: 
Полазници треба да се упознају са практичним аспектом програмирања микроконтролера на Ц језику 
(делимично и на асемблеру)  као и да савладају основне практичне технике програмирања и коришћења 
периферија савремених микроконтролера. 
Исход предмета: 
Студенти ће бити оспособљени да пројектују једноствне програме какви се користе у практичном раду у 
рачунарима за уградњу, да користе софтверске алатке за развој програма, да користе развојну опрему за рад са 
микроконтролерима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  

1. Архитектура микроконтролера и улога појединих компонената. Принципи асемблера.  
2. Преглед микроконтролера, модуларно програмирање, сегментација, повезивач.  
3. Садржај и концепција пројеката, улога и начин коришћенја појединих алата за развој.  
4. Израда стандардних програмских структура ѕа конкретни микроконтролер. Макрои.  
5. Механизам прекида. Оперативни системи у реалном времену, промена контекста.  
6. Програмирење У-И опште намене, рад са АД и ДА конверторима, бројачи.  
7. Специфичности система са смањеном потрошњом и са повећаном поузданошћу.  
8. Примери конкретних програма. Табеле за претрагу (look-up), математичке функције.  
9. Примена у управљању. Филтрирање, интеграција сигнала у реалном времену, PWM.  
10. Mерењe и дигитализацијa сигнала, утицај кашњења. Утицај коначнe дужинe записа.  
11. Напредне технике. Вишепроцесорски системи, повезивање у мрежу, CAN, ZigBee.  
12. Специфичности С-језика за микроконтролере и разлике у односу на стандардни Ц.  
13. Методе пројектовања микрорачунара за уградњу. Tимски рад, израда документације.  
14. Алати за развој програма. Симулатори, монитор, емулатори, логички анализатори.  
15. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања.  

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања, студенти самостално развијају, преводе и тестирају 
исправност свог програма на реалном хардверу у лабораторији. 
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-ESY. 

Литература:  
1. М. Мијалковић, Програмирање ARM7TDMI  серије микроконтролера, материјал у рукопису, доступан 

студентима 
2. М. Мијалковић, Ж. Попов, Приручник за лабораторијске вежбе из микропроцесорског софтвера, 

Виша електротехничка школа, Београд, 2003. 
3. NXP, LPC2138 User's Manual, Nxp 2010. 
4. IAR, IAR Embedded Workbech for ARM User’s  Manual, 2009. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
3  2  
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, рад у лабораторији на реалном хардверу, консултације, семинарски радови, оцена са 
практичног рада и усмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 50 усмени испт 40 
колоквијум-и    
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Телекомуникациони сервиси и технологије 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Славица Ђ. Маринковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета: 
Упознавање са различитим саврменим телекомуникационим технологијама и услугама и њиховом применом у 
различитим пословним окружењима. 
Исход предмета: 
По завршетку курса ће имати прегледно знање из области резличитих савремених телекомуникационих 
технологија. Познаваће  основне карактеристике предности и недостатке као и могуће примене ових 
технологија у различитим пословним окружењима.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Уводно предавање. Програм предмета,организација и садржај курса. Веза са другим курсевима.. 
2. Радиофреквенцијска идентификација (RFID) 
3. Глобални систем за позиционирање (GPS) 
4. Бежичне сензорске мреже  
5. Стандарднне  и додатне услуге фиксне телефоније 
6. Приступ Интернету:  Dial-up, ISDN, ADSL  
7. Интернет  и основне услуге (електронска пошта, telenet, FTP, SSH, WWW) 
8. Пренос говора преко интернет протокола (VoIP) 
9. Мултимедијалне услуге базиране на интернет протоколу  (IPTV) 
10. Системи мобилне телефоније прве, друге, треће генерације.  
11. Системи мобилне телефоније четврте генерације и WiMAX. 
12. Персоналне и локалне речунарске мреже.   
13. Дигитални радио 
14. Дигитална телвизија 
15. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања.  

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања. 
Литература: 

1. Klaus Finkenzeller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and 
Identification 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2003. 

2. Elliott D. Kaplan, Editor, Understanding GPS, Principles and Applications, Artech House, inc., 1996. 
3. Lawrence, Harte, Avi, Ofrane, Telecom Systems, PSTN, PBX, Datacom, IP Telephony, IPTV, Wireless and 

Billing, Althos, 2006. 
4. Ray Horak, Telecommunications and Data Communications Handbook, John Wiley & Sons, 2007. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
3  2  
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, консултације, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
колоквијум 50   
лабораторијске вежбе 10   
семинар    

http://www.amazon.com/Klaus-Finkenzeller/e/B001HP42R4/ref=ntt_athr_dp_pel_1�
http://www.ccebook.net/author/Lawrence__Harte/�
http://www.ccebook.net/author/Avi__Ofrane/�
http://www.ccebook.net/isbn/0972805397/Telecom-Systems-PSTN-PBX-Datacom-IP-Telephony-IPTV-Wireless-and-Billing�
http://www.ccebook.net/isbn/0972805397/Telecom-Systems-PSTN-PBX-Datacom-IP-Telephony-IPTV-Wireless-and-Billing�
http://www.ccebook.net/pub/Althos/�
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО, НЕТ, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Управљање пројектима и инвестицијама  
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Живорад М. Васић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање основних знања о управљању реализацијом инвестиционих пројеката. 
Исход предмета  
Након одслушаног курса студенти ће бити оспособљени да планирају, прате и врше контролу у процесу 
реализације инвестиционих пројеката (ИП). 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Управљање пословним системима. Појам управљања и управљање предузећем.  
2. Појам и врсте пројеката. Дефинисање пројекта, инвестициони и бизнис пројекти.  
3. Концепт управљања пројектом. Развој и дефинисање концепта управљања пројектом, нове тенденције 

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

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

развој, формирање и функционисање пројектних тимова.  
6. Управљање уговарањем. Процес уговарања пројекта и врсте уговора,.  
7. Управљање квалитетом пројекта. Функције и процес управљања квалитетом пројекта.  
8. Управљање ризиком пројекта. Приступ управљања ризиком пројекта, концепт управљања ризиком 

пројекта, метод процене ризика.  
9. Управљање комуникацијом у пројекту. Модел управљања процесом комуникације.  
10. Управљање променама у пројекту. Концепт управљања променама, врсте промена,  
11. Планирање реализације пројекта. Планирање времена реализације пројекта, планирање ресурса, 

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

праћење и контрола ресурса, праћење и контрола трошкова.  
13. Систем извештавања о реализацији пројекта  
14. Стандардни рачунарски програми за управљање пројектом  
15. Методе и технике за управљање пројектом.  

Практична настава: 
       Израда задатака из мрежног планирања, анализа структуре, времена и трошкова пројекта, оптимизација    
пројекта. 
Литература: 

1. Јовановић П., Управљање пројектом, Факултет организационих наука, Београд, 2010. 
2. Драган Ђуричин; Управљање помоћу пројеката,Економски факултет, Београд, 2003. 

Број часова  активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
2 3   
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, писмени испит. Домаћи задаци. Израда пројекта у 
групама по 3-4 студента (структуирање пројекта). Практични рад уз подршку рачунарског пакета 
PRIMAVERA. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 15 усмени испт 30 
колоквијум-и 50   
семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Електричне машине на возилима 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Владимир Ђ. Матијевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Аутоматско управљање 1 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене електричних машина на савременим 
возилима. 
Исход предмета: 
По положеном испиту студент ће бити оспособљен да изврши проверу исправности различитих типова 
електричних машина на возилима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  

1. Основне једносмерних машина. 
2. Конструкција, принцип рада и основни типови електропокретача на путничким и теретним возилима. 
3. Комуникациона и осцилоскопска мерења у систему оловни акумулатор-електропокретач.  
4. Основе синхроних машина.  
5. Конструкција, принцип рада и основни типови алтернатора на путничким и теретним возилима. 
6. Комуникациона и осцилоскопска мерења у систему акумулатор – алтернатор. 
7. Основе асинхроних машина и перспектриве примене на хибридним и електро возилима.  
8. Хибридни погон возила – Прицнип рада, оперативни модови, старт-стоп функција, конфигурације 

хибрида и погона. 
9. Електронски системи за контролу рада хибридног возила (системи за управљање електричном 

енергијом, радом мотора са унутрашњим сагоревањем, електричним погоном, системом за пренос 
снаге и системом за кочење). 

10. Електричне машине на хибридним возилима (специфичности конструкције, принципа рада и 
управљања код различитих произвођача хибридних возила: Toyota Prius, Lexus LS, Mercedes Benz 
S400, Honda Accord, VW Touareg Hybrid, BMW 7 serija F04,...). 

11. Инвертори – конструкција, принцип рада и специфичности примене различитих произвођача 
хибридних возила 

12. Електрични системи за хибридна возила (електрични систем за возила са старт-стоп функцијом, 
електрични систем за средња и јака хибридна возила). 

13. Дијагностичка мерења на хибридним возилима 
Практична настава:  

Изводи се у лабораторији за возила на возилима уз активно учешће студената. Студенти самостално или 
уз помоћ наставника решавају постављене задатке из области електричних машина на стандардним и 
хибридним возилима. Решавање конкретних задатака на основу постављених вежби у Практикуму. 

Литература: 
1. В.Вучковић: Општа теорија електричних машина, Наука, Београд 1992  
2. Б. Митраковић: Комутаторни мотори, Научна књига, Београд 1989  
3. Б. Митраковић: Испитивање електричних машина, Научна књига, Београд 1991  
4. BOSCH: Alternators and Starter Motors, ISBN 3-934584-69-1   
5. BOSCH: Automotive Handbook, ISBN 978-0-7680-4851-3  
6. BOSCH: Automotive electrics/Automotive electronics, ISBN 13:978-0-8376-1541-7  
7. BOSCH: Hybrid drives, Fuel cells and alternative fuels, Edition 2008  
8. Ronald K.Jurgen: Electric and Hybrid-Electric Vehicles, SET,  ISBN 978-0-7680-3439-4 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 1 2  
Методе извођења наставе: 
Предавања, лабораторијске вежбе, семинарски рад, консултације, 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: АСУВ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Увод у дијагностику возила 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Владимир Ђ. Матијевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и праксе дијагностике возила, 
електричних инсталација, хемијских извора струје, система за осветљење и утицај електромагнентих сметњи 
на рад електронских система возила 
Исход предмета: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да правилно приступи  дијагностици 
електронских система возила, хемијских извора струје, система за осветљење пута уз примену превентивних 
мера заштите здравља и заштите животне средине. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  

1. Заштитне мере при раду на возилима и заштита животне средине. 
2. Дијагностички поступак утврђивања неисправности возила. 
3. Дијагностички кодови грешака. OBD и EOBD. 
4. Tехничке сервисне информације (ESI[tronic], Workshop, Autodata, Elsa Win,...). 
5. Анализа електричне шеме електронског система за управљање бензинским мотором. 
6. Анализа електричне шеме електронског система за управљање дизел мотором. 
7. Дијагностички комуникациони уређаји. 
8. Дигитални мултиметри и осцилоскопи за мерења на возилима. 
9. Дијагностичка мерења у електронском систему за снабдевање електричном енергијом савременог 

возила са два оловна акумулатора. 
10. Извори струје за хибридна и електро возила. 
11. Дијагностичка мерења у електронским системима за регулацију осветљења пута. 
12. Утицај електромагнетних сметњи на рад електронскх система возила. 
13. Магистрале за пренос података између електронских јединица возила и комуникациони протоколи. 

Практична настава  
Изводи се у лабораторији за возила на возилима уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз 
помоћ наставника решавају постављене задатке из области дијагностике електронских система возила и 
хемијских извора струје са комуникационим и мерним инструментима на возилима. Решавање конкретних 
задатака на основу постављених вежби у Практикуму. 

Литература: 
1. J.D. Halderman: Advanced engine performance diagnosis,Prentice Hall, ISBN 0-13-113254-7  
2. BOSCH: Automotive Handbook, ISBN 978-0-7680-4851-3  
3. BOSCH: Automotive electrics/Automotive electronics, ISBN 13:978-0-8376-1541-7  
4. BOSCH: Motor-Vehicle Batteries and Electrical Systems, ISBN 3-934584-71-32  
5. BOSCH: Automotive Lighting Technology, Windshield and Rear-Window Cleaning, ISBN 3-934584-70-53    

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 3   
Методе извођења наставе: 
Предавања, лабораторијске вежбе, семинарски рад, консултације, 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: АСУВ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Елементи аутоматских система 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Вера В. Петровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је изучавање принципа рада и конструкције елемената (техничких средстава аутоматике) у 
системима аутоматског управљања. 
Исход предмета: 
Исход је стицање знања о типовима и структури система управљања, о техничким условима за рад система и 
његових елемената, о принципа реализације и пројектовања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Принципи аутоматске регулације.  
2. Основни принципи управљања и алгоритми управљања. 
3. Хијерархијски и дистрибуирани концепт управљања, прости регулациони круг, фундаментални 

закони управљања.  
4. Елементи и типологија система.  
5. Принципи градње елемената аутоматских система.  
6. Класификација елемената, статичке и динамичке карактеристике.  
7. Стандардни сигнали у системима управљања, пренос сигнала у регулационом колу, стандардни 

интерфејси.  
8. Eлементи према функционалној улози у колу регулације.  
9. Мерни претварачи: принципи градње, карактеристике, сензори типичних процесних величина.  
10. Сензори у роботици и аутоматизованој производњи.  
11. Регулатори: линеарни регулатори: пнеуматски, електронски и микропроцесорски ПИД; нелинеарни 

(релејни) регулатори: двоположајни и троположајни; квазилинеарни регулатори.  
12. Извршни систем: карактеристике, актуатори, вентили.  
13. Помоћни елементи у аутоматским системима управљања, специјални елементи, техничко оформљење 

система.  
14. Пнеуматски елементи. 
15. Хидраулички елементи. 
16. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
17. На аудиторним вежбама разрађују се шеме и конструкција типичних елемената у системима 

аутоматског управљања: мерних претварача и сензора, регулатора и извршних система. Разматрања се 
илуструју оригиналном техничком докуметацијом произвођача и пратећим мултимедијалним 
садржајима.   

Литература: 
1. Хумо Е. : Елементи и системи аутоматске регулације, Свјетлост, Сарајево, 1988. 
2. Драгановић Љ.: Елементи аутоматских система, Лола институт, Београд, 1998. 
3. Милосављевић Ч.: Основи аутоматике – III део, Компоненте САУ, Електронски факултет Ниш и 

Електротехнички факултет у Источном Сарајеву, Ниш-Источно Сарајево, 2001. 
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  писмени испит 20 
практична настава  усмени испт 20 
колоквијум-и 40   
семинар-и 20   
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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   



 

29 
 

 
Студијски програм/студијски програми: АСУВ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Мотори и моторна возила 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Иван П. Дунђерски 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Изучавање савремених конструкција моторних возила, мотора и преносника снаге и обртног 
момента. 
Исход предмета: Способност изградње и уградње склопова возила, мотора и преносника снаге применом 
алата и опреме. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  

1. Конструкција СУС мотора 
2. Термодинамика радног циклуса: Измена радне материје, сабијање (компресија), довођење топлоте 

сагоревањем, ширење (експанзија) и добијање механичког рада 
3. Ото и дизел мотор 
4. Системи за развођење радне материје 
5. Системи за напајање горивом 
6. Паљење и сагоревање смеше 
7. Надпуњење механичким и турбо компресорима 
8. Подмазивање мотора 
9. Хлађење мотора 
10. Радни параметри и погонске особине мотора 
11. Програмско управљање мотором: Избор параметара рада мотора у зависности од захтева за снагу  
12. Моторно возило 
13. Системи за управљање 
14. Системи за кочење 
15. Систем за ослањање 
16. Електронска контрола кочења, (ABS) проклизавања (TCS) и стабилности управљања возилом (ESP)  
17. Механички и хидродинамички преносници снаге и обртног момента 
18. Специфичности перформанси хибридних мотора и електромотора у погону моторног возила 

Практична настава: 
Проучавање склопова мотора и возила у лабораторијским условима 

Литература: 
1. Томић М., Петровић С., Mотори са унутрашњим сагоревањем, Машински факултет Београд, 2005. 

Томић Мирољуб, Oпрема мотора, Машински факултет Београд, 2005.  
2. Јанићијевић Н., Јанковић Д. Тодоровић Ј., Kонструкција моторних возила, Машински факултет 

Београд, 1998. 
3. Стефановић А., Друмска возила, Машински факултет Ниш, 2010. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
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  20  писмени испит  20  
практична настава  30  усмени испит  30  
колоквијум-и     
семинар-и     
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Одржавање мотора и моторних возила 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Иван П. Дунђерски 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Мотори и моторна возила 
Циљ предмета: Овладавање савременим поступцима и уређајима за утврђивање исправности рада 
програмски управљаних мотора и моторних возила уз употребу техничке документације произвођача. 
Исход предмета: Утврђивање исправности рада и отклањање неисправности везаних за управљање мотора и 
возила рачунаром и утврђивање неисправности за делове и склопове којима не управља рачунар. 
Састављање информационог система за одржавање возила по ресурсу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
1. Мотор и возило 
2. Животни век  
3. Ефективност 
4. Поузданост  
5. Расположивост  
6. Функционална погодност 
7. Превентивно и корективно одржавање 
8. Дијагностика и самодијагностика 
9. Стање рада и отказа 
10. Радионица (сервис) 
11. Радно место, опрема, алати и специјални алати 
12. Дизалица за возило и канал 
13. Технички преглед 
14. Одржавање по ресурсу (километражи) 
15. Одржавање по пријави квара 
16. Нормативи рада, материјала и резервних делова 
17. Информациони систем одржавања и одзива по одржавању (квалитет рада и резервних делова) 
18. Законске норме о заштити човекове средине које мотор мора да задовољи 
19. Норме ЕУРО 3, 4 и 5 
20. Припрема возила за спортска такмичења, побољшање перформнси возила и мотора 
21. Измене машинских елемената и склопова мотора за повећање снаге мотора и динамике возила 
22. Измене параметара програмског управљања пуњењем мотора свежом смешом 
Практична настава: 
Прати теоријску наставу 
Литература: 

1. Тодоровић Ј., Зеленовић Д.: Eфектиност система у машинству, Научна књига, Београд, 2004. 
2. Васић Б., Јанковић Д., Цуровић Д.: Tехнологија одржавања возила, Машински фак. Београд, 2000. 
3. Крстић Б., Техничка експлоатација моторних возила, Факултет инжењерских наука Крагујевац 2009. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Настава се одвија кроз предавања, лаборатиријске вежбе и консултације. На лабораторијским вежбама се 
растављају склопови возила, мотора и преносника и проучавају њихови саставни елементи са становишта 
могућих неисправности. Испит је писмени и усмени. Практични део наставе је у лабораторији. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  
активност у току предавања  20  писмени испит  20  
практична настава  30  усмени испит  30  
колоквијум-и     
семинар-и     
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Системи стабилности, беѕбедности и комфора у возилима 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Иван П. Дунђерски 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене електронских система 
стабилности, безбедности и комфора на возилима. 
Исход предмета: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да изврши проверу исправности 
електронских система стабилности, безбедности и комфора. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  

1. Динамика кретања моторних  возила 
2. Kласични и анти-блокадни системи за кочење (ABS).  
3. Систем за регулисање погонског клизања (TCS).  
4. Систем за регулисање динамике вожње (ESP).  
5. Системи за безбедност путника у случају судара.  
6. Системи за надзор притиска у пнеуматицима.  
7. Електронско управљање аутоматским мењачем. Електро-механичко управљање мењачем. 
8. Аутоматска регулација брзине. 
9. Информациони и навигациони уређаји.  
10. Заштита возила од крађе. 
11. Клима уређаји на моторним возилима.  
12. Перспективе развоја система стабилности, безбедности и комфора.  

Практична настава  
Прати садржај предавања. 

Литература: 
1. BOSCH: Safety, Comfort and Convenience Systems, ISBN 3-934584-25-X  
2. BOSCH: Conventional and Electronic Braking Systems, ISBN 3-934584-60-8  
3. BOSCH: Audio, Navigation und Telematics in the Vehicle, ISBN 3-934584-53-5 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
3  2  
Методе извођења наставе: 
Предавања, лабораторијске вежбе, семинарски рад, консултације, колоквијуми, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  
активност у току предавања     писмени испит  30  
практична настава  30  усмени испит      
колоквијум-и  20    
семинар-и 20    
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Роботика и аутоматизација 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Вељко Н. Поткоњак 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање с основним теоријским аспектима савремене роботике и 
овладавање практичним знањима потребним за примену робота. 
Исход предмета: На крају предмета студенти ће бити оспособљени за коришћење роботске технологије, 
укључујући избор, увођење, програмирање и одржавање роботских система. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

1. Увод у роботику и аутоматизацију.  
2. Класификација и компоненте роботских система.  
3. Кинематика робота.  
4. Планирање трајекторија.   
5. Динамика робота.  
6. Погонске јединице.  
7. Технике управљања роботима.     
8. Роботски сензори.  
9. Системи за програмирање робота.  
10. Аутоматизовани обрадни системи за малосеријску и великосеријску производњу.  
11. Фиксна аутоматизација.   
12. Флексибилна аутоматизација.   
13. Структура флексибилног производног система.  
14. Флексибилна ћелија, линија и систем.  
15. Хијерархија управљања флексибилног производног система. 

Други облици наставе: 
1. Програмирање и софтверска симулација робота.  
2. Софтверска симулација робота 

Литература: 
1. Б. Каран, Основи роботике, скрипта, Виша електротехничка школа, Београд, 2004. 
2. В. Поткоњак, Роботика, Универзитет у Београду, Београд, 1995. 
3. М. Вукобратовић и група коаутора, Увод у роботику, Институт “Михаило Пупин”, Београд, 1986. 
4. М. Вукобратовић, Примењена динамика манипулационих робота, Техничка књига, Београд, 1990. 
5. М. Вукобратовић и Д. Стокић, Управљање манипулационим роботима, Техничка књига, Београд, 

1990. 
6. М. Поповић, Сензори у роботици, Виша електротехничка школа, Београд, 1996. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
3  2  
Методе извођења наставе: 
Настава се одвија кроз предавања, лабораторијске вежбе и консултације. Практични део наставе изводи се у 
лабораторији. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 30 
колоквијум-и 30   
семинар-и 20   
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Сензори и актуатори 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Миодраг А. Кушљевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене сензора и актуатора на 
савременим возилима. 
Исход предмета: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да изврши проверу исправности сензора 
и актуатора на савременим возилима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Сензори на возилима (основни термини, подела, карактеристичне криве излазних сигнала сензора, 
специфични, степени интеграције, перспективе развоја), Конструкција, принцип рада, 
карактеристични сигнали, дијагностичка комуникациона и осцилоскопска мерења, грешке и 
последице по рад електронских система на возилу:  

2. Сензори температуре. 
3. Сензори позиције.  
4. Сензори броја обртаја и брзине. 
5. Сензори убрзања и вибрација.  
6. Сензори притиска.  
7. Сензори силе/момента.  
8. Сензори протока.  
9. Сензори концентрације гаса (Ламбда сонде).  
10. Актуатори на возилима (основни појмови, подела, примена и перспективе развоја).  
11. Релеј и електромагнетни вентили. 
12. Бризгачи на бензинским моторима. 
13. Бризгачи на дизел моторима.  
14. Једносмерни и корачни мотор.   

Практична настава  
Изводи се у лабораторији за возила на возилима уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз 
помоћ наставника решавају постављене задатке из сензора и актуатора на возилима. Решавање конкретних 
задатака на основу постављених вежби у Практикуму. 

Литература: 
1. BOSCH: Automotive sensors, ISBN 3-934584-50-0  
2. BOSCH: Automotive electrics/Automotive electronics, ISBN 13:978-0-8376-1541-7  
3. BOSCH: Automotive Handbook, ISBN 978-0-7680-4851-3 
4. М. Поповић, Сензори и мерења, 3. издање, ВЕТШ, Београд, 2000 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
2 2 1  
Методе извођења наставе: 
Предавања, лабораторијске вежбе, семинарски рад, консултације, 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: АСУВ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Системи паљења и убризгавања у бензинским моторима 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Светозар А. Софијанић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене електронских система 
паљења и убризгавања код бензинских мотора. 
Исход предмета: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да изврши проверу исправности 
електронских система паљења и убризгавања код бензинских мотора. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  

1. Возила са погоном на моторни бензин. 
2. Перформансе БМ. 
3. Батеријски системи паљења БМ 
4. Електронски системи убризгавања горива код БМ. Принципи образовања смеше, основни принципи 

убризгавања. 
5. Паљење и убризгавање БМ (КЕ i L-Jetronic,M i ME-Motronic). 
6. Директно убризгавање БМ: DI-Motronic.   
7. Системи за паљење и убризгавање са погоном на алтернативна горива. 
8. Перформансе хибридних возила 
9. Емисија издувних гасова. Дијaгностика. 
10. Катализатори. 
11. Законски прописи и норме EURO 4,5,6. 

Практична настава  
Прати садржај предавања. 

Литература: 
1. BOSCH:Gasoline-Engine Management, ISBN 0-470-05757-2 
2. BOSCH: Motor-Vehicle Batteries and Electrical Systems, ISBN 3-934584-71-3 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
3  2  
Методе извођења наставе: 
Предавања, лабораторијске вежбе, семинарски рад, консултације, колоквијуми, писмени испит.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  
активност у току предавања     писмени испит  30 
практична настава  30  усмени испит     
колоквијум-и  20    
семинар-и 20    
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Студијски програм/студијски програми: АСУВ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Системи паљења и убризгавања у дизел моторима 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Светозар А. Софијанић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене електронских система 
паљења и убризгавања дизел мотора. 
Исход предмета: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да изврши проверу исправности 
електронских система паљења и убризгавања дизел мотора. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  

1. Возила са погоном на дизел гориво (путничка, комерцијална, теретна возила и аутобуси). 
2. Перформансе ДМ. 
3. Електронски системи убризгавања горива код DМ. Конструкција и принцип рада. 
4. Редне пумпе за убризгавање. 
5. Ротационе пумпе за убризгавње. 
6. Систем јединичне пумпе (UPS). 
7. Систем јединичног бризгача - Unit injector (UIS).   
8. Убризгавање преко заједничке магистрале – системи Common Rail. 
9. Специфичности електронских система регулације рада ДМ на комерцијалним и теретним возилима.  
10. Електронска регулација дизел мотора (EDC), електронска дијагноза и самодијагноза система. 
11. Еколошки аспекти и емисија издувних гасова ДМ. 
12. Катализатори и активни филтери честица. 
13. Законски прописи и норме EURO 4,5,6. 

Практична настава  
Прати садржај предавања. 

Литература: 
1. BOSCH: Diesel - Engine Management, ISBN 0-470-02689-8 
2. BOSCH:Electronic Diesel Control EDC, ISBN 3-934584-47-0 
3. Стефановић А. Друмска возила, ISBN 978-86-6055-005-9, (CMMVMF), Ниш, 2010. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
3  2  
Методе извођења наставе: 
Предавања, лабораторијске вежбе, семинарски рад, консултације, колоквијуми, писмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  
активност у току предавања     писмени испит  30  
практична настава  30  усмени испит     
колоквијум-и  20    
семинар-и 20   
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Студијскипрограм/студијскипрограми: АСУВ, НРТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Микропроцесорски софтвер 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Милан С. Мијалковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Познавање основних појмова из рачунара. Пожељно знање енглеског језика. 
Циљ предмета: 
Полазници треба да се упознају са практичним аспектом програмирања микроконтролера на Ц језику 
(делимично и на асемблеру)  као и да савладају основне практичне технике програмирања и коришћења 
периферија савремених микроконтролера. 
Исход предмета: 
Студенти ће бити оспособљени да пројектују једноствне програме какви се користе у практичном раду у 
рачунарима за уградњу, да користе софтверске алатке за развој програма, да користе развојну опрему за рад са 
микроконтролерима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  

16. Архитектура микроконтролера и улога појединих компонената. Принципи асемблера.  
17. Преглед микроконтролера, модуларно програмирање, сегментација, повезивач.  
18. Садржај и концепција пројеката, улога и начин коришћенја појединих алата за развој.  
19. Израда стандардних програмских структура ѕа конкретни микроконтролер. Макрои.  
20. Механизам прекида. Оперативни системи у реалном времену, промена контекста.  
21. Програмирење У-И опште намене, рад са АД и ДА конверторима, бројачи.  
22. Специфичности система са смањеном потрошњом и са повећаном поузданошћу.  
23. Примери конкретних програма. Табеле за претрагу (look-up), математичке функције.  
24. Примена у управљању. Филтрирање, интеграција сигнала у реалном времену, PWM.  
25. Mерењe и дигитализацијa сигнала, утицај кашњења. Утицај коначнe дужинe записа.  
26. Напредне технике. Вишепроцесорски системи, повезивање у мрежу, CAN, ZigBee.  
27. Специфичности С-језика за микроконтролере и разлике у односу на стандардни Ц.  
28. Методе пројектовања микрорачунара за уградњу. Tимски рад, израда документације.  
29. Алати за развој програма. Симулатори, монитор, емулатори, логички анализатори.  
30. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања.  

Практична настава: 
Практична настава прати програм предавања, студенти самостално развијају, преводе и тестирају 
исправност свог програма на реалном хардверу у лабораторији. 
Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: 
CE2004 Computer Engineering Body of Knowledge: CE-ESY. 

Литература:  
5. М. Мијалковић, Програмирање ARM7TDMI  серије микроконтролера, материјал у рукопису, доступан 

студентима 
6. М. Мијалковић, Ж. Попов, Приручник за лабораторијске вежбе из микропроцесорског софтвера, 

Виша електротехничка школа, Београд, 2003. 
7. NXP, LPC2138 User's Manual, Nxp 2010. 
8. IAR, IAR Embedded Workbech for ARM User’s  Manual, 2009. 

Број часова активне наставе: 75 Остали часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:  
3  2  
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, рад у лабораторији на реалном хардверу, консултације, семинарски радови, оцена са 
практичног рада и усмени испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 50 усмени испт 40 
колоквијум-и    
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО, НЕТ, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне 
Назив предмета: Стручна пракса  
Наставник (Име, средње слово, презиме): 
Статус предмета: обавезан  
Број ЕСПБ: 4  
Услов: - 
Циљ предмета: 
Повезивање знања стечених на настави са захтевима практичних задатака.  
Исход предмета: 
Оспособљавање за рад у установама.  
Садржај предмета 
Практична настава: 

Практична настава се реализује у одговарајућим производним погонима, привредним друштвима и 
јавним установама, затим у организацијама за обављање иновационих активности, као и у организацијама 
за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, као и у ауто кућама и савременим 
сервисима. У току и по завршетку стручне праксе пише се дневник у виду семинарског рада и усмено 
брани.  

Литература: 

Број часова активне наставе:  Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
   240 
Методе извођења наставе: 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
активност у току предавања   писмени испит   
практична настава 50  усмени испит  30  
колоквијум-и     
семинар-и  20    
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Студијски програм/студијски програми: АВТ, АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО, НЕТ, НРТ, РТ 
Врста и ниво студија: Основне струковне/Специјалистичке струковне 
Назив предмета: Завршни рад  
Наставник (Име, средње слово, презиме): 
Статус предмета: обавезан  
Број ЕСПБ: 8/12  
Услов: Студент стиче право да започне израду завршног рада када му остане највише један неположен испит. 
Студент бира један од предмета из којег је положио испит, а предметног наставника за ментора. Ментор 
дефинише назив теме и задатке израде завршног рада, после чега кандидат пријављује тему. 
Студент треба да заврши израду завршног рада за најмање три недеље, а највише за шест месеци од дана 
прихватања теме. 
Циљ предмета: 
Циљ израде завршног рада је решење и/или анализа и презентација конкретног проблема, чиме кандидат 
доказује да је стекао предвиђени ниво професионалне оспособљености и зрелости у ужој области 
специјализације, за коју се избором теме завршног рада определио.  
Пожељно је, али не и неопходно, да завршни рад представља део истраживања који студент спроводи у 
склопу истраживања којим руководи наставник предмета из којег студент  ради завршни рад. 
Исход предмета: 
Успешна израда и одбрана завршног рада на специјалистичким струковним студијама омогућава кандидату да 
ефикасно прати и усваја новине у области специјализације, да се укључи у рад развојно-истраживачких 
тимова, као и тимова за унапређење производње, примене и одржавања савремених електронских  уређаја. 
Садржај предмета 
Завршни рад треба да има обим од 20 до 40 страна А4 формата, не рачунајући додатке. Садржи следећe 
делове: 

1. Сажетак ( Abstrakt, на енглеском језику), 
2. Увод, 
3. Теоријски део, 
4. Практични део са приказом добијених резултата и њиховом анализом, 
5. Закључак, 
6. Преглед литературе, 
7. Индекс појмова. 

Обавезан додатак завршног рада је и презентација, намењена јавној усменој одбрани (препоручује се 20, а 
највише 30 слајдова). 
Литература: 

Број часова активне наставе:  Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
   480 
Методе извођења наставе: 
У току израде завршног рада студент има обавезне консултације са ментором. Ментор својим потписом на 
сваком примерку завршног рада потврђује задовољавајући квалитет садржаја и техничке обраде. 
Када заврши израду рада, студент подноси Наставном већу молбу за сагласност за одбрану завршног рада, а 
уз молбу прилаже четири примерка завршног рада. Сваки примерак завршног рада у прилогу садржи 
целокупан текст завршног рада у електронском облику. 
Наставно веће одређује Комисију за јавну усмену одбрану завршног рада, коју чине председник, ментор и 
најмање један члан из редова наставника Високе школе елктротехнике и рачунарства струковних студија. 
Комисија може да има и додатне чланове из редова наставника других високошколских установа или 
истакнутих стручњака из области коју обрађује завршни рад. 
Завршни рад се брани усмено пред Комисијом. Студент презентира рад у кратком излагању (до 15 минута) у 
коме излаже основне поставке проблема и карактеристике решења, потом комисија поставља питања, и 
оцењује рад у целини. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  Поена  Завршни испит  Поена  
активност у току предавања   писмени испит   
практична настава  усмени испит  30 
колоквијум-и     
завршни рад  70   
 


