
 
 
 
 
 
 
 
 

КЊИГА 
ПРЕДМЕТА 

СТУДИЈКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА   
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО 

ИНЖЕЊЕРСТВО 



Курикулум СП 
Прва година Друга година Трећа година Четврта година 
I II III IV V VI VII VIII 

Математика 1 
АО , 8 ЕСПБ

Математика 2 
АО, 8 ЕСПБ

Математика 3 
ТМ, 8 ЕСПБ

Сигнали и системи 
НС, 5 ЕСПБ

Телекомуникације 
НС, 3 ЕСПБ 

Аутоматско управљање 
НС, 6 ЕСПБ

Електромоторни 
погони 

СА,  5 ЕСПБ

Базе података 
НС, 6 ЕСПБ

Експлоатација 
електроенергетс
ких система  
СА, 4 ЕСПБ

Рачунарске 
симулације и 
анимације 
СА, 4 ЕСПБ

Основи 
електротехнике 1 
ТМ, 7 ЕСПБ

Основи 
електротехнике 2
ТМ, 8 ЕСПБ

Електрична 
мерења 

НС, 7 ЕСПБ

Софтверски алати 
НС, 5 ЕСПБ

Енглески језик 2  
СА, 3 ЕСПБ

Електричне 
машине 2  
НС, 6 ЕСПБ

Организација 
рачунарских 
система 

НС, 6 ЕСПБ

Анализа 
електроенергетск

их система  
СА, 5 ЕСПБ

Увод у 
информационе 

системе 
СА, 6 ЕСПБ

Релејна 
заштита  
СА, 4 ЕСПБ

Управљачки 
рачунарски 
системи 

НС, 5 ЕСПБ

Физика 1 
АО, 6 ЕСПБ

Физика 2 
АО, 6 ЕСПБ

Теорија 
електричних 

кола 
ТМ, 6 ЕСПБ

Електро-
магнетика 
НС, 5 ЕСПБ

Основи 
рачунарске 
технике 2 
ТМ, 5 ЕСПБ

Електричне 
машине 1  
НС,  6 ЕСПБ

Дигитална 
електроника 
СА,  6 ЕСПБ

Електричне 
машине 3  
НС, 5 ЕСПБ

Оперативни 
системи 

НС, 4 ЕСПБ

Елементи 
разводних 
постројења  
СА, 5 ЕСПБ

rПредмет 
изборног блока 

11 
СА,  4 ЕСПБ

Предмет 
изборног блока 

7  
СА, 4 ЕСПБ

Савремене 
софтверске 
архитектуре
СА, 4 ЕСПБ 

Основи 
рачунарске 
технике 1 
ТМ, 5 ЕСПБ

Увод у 
програмирање 
ТМ, 5 ЕСПБ

Основе 
електронике  
НС, 6 ЕСПБ

Електротехни
-чки 

материјали 
НС, 5 ЕСПБ

Програмски 
језици 

ТМ, 5 ЕСПБ

Основе инж. 
механике  
НС, 6 ЕСПБ

Објектно 
орјентисано 

програмирање 
СА, 6 ЕСПБ

Елементи и 
модели 

електроенерге-
тских система 
НС, 5 ЕСПБ

Софтверско 
инжењерство
НС, 5 ЕСПБ

Електричне 
инсталације и 
осветљење  
СА, 4 ЕСПБ

Предмет 
изборног блока 

12 
СА,  5 ЕСПБ

Предмет 
изборног блока 

8  
СА, 4 ЕСПБ

Сензори
СА, 5 ЕСПБ 

Предмет 
изборног блока 1 
АО, 4 ЕСПБ

Предмет 
изборног блока 2
АО, 3 ЕСПБ

Енглески језик 
1 

АО, 3 ЕСПБ

Предмет 
изборног 
блока 3 

ТМ, 5 ЕСПБ

Предмет 
изборног блока 

9 
НС, 5 ЕСПБ

Линеарна 
електроника  
НС, 6 ЕСПБ

Архитектура 
рачунара  
СА; 6 ЕСПБ

Енергетска 
електроника  
НС; 4 ЕСПБ

Дигитална 
обрада 
сигнала 

НС, 5 ЕСПБ

Дистрибутивне и  
индустријске 

мреже  
СА, 4 ЕСПБ

Предмет 
изборног блока 

13 
СА,  4 ЕСПБ

Завршни рад 
СА, 14 ЕСПБ 

Предмет 
изборног блока 

14 
СА,  4 ЕСПБ

   Предмет изборног блока 4  
НС, 5 ЕСПБ

Предмет 
изборног блока 

5  
СА, 6 ЕСПБ

Предмет 
изборног блока 

10 
НС, 6 ЕСПБ

Техника високог 
напона  

СА, 4 ЕСПБ

Рачунарске 
телекомуни-
кације и 
мреже  

НС, 4 ЕСПБ 

Предмет изборног 
блока 6  

СА,  4 ЕСПБ

Стручна 
пракса 

СА, 5 ЕСПБ 
 Завршни рад 

СА, 8 ЕСПБ 

      Стручна пракса 
СА, 3 ЕСПБ   

Укупно ЕСПБ 
30 30 30 30 30 30 30 30 



Обавезни заједнички предмети за оба модула 
 

Часови активне 
наставе 

Остали 
часови ЕСПБ Ш Назив предмета С Тип Статус 

предмета 
П В ДОН   

ПРВА ГОДИНА 
1. ЕРМ11 Математика 1 1 АО ОЗ 4 4 0 0 8 
2. ЕРМ12 Основи 

електротехнике 1 1 ТМ ОЗ 3 3 1 0 7 
3. ЕРМ13 Физика 1 1 АО ОЗ 3 2 1 0 6 
4. ЕР14 Основи рачунарске 

технике 1 1 ТМ ОЗ 2 2 0 0 5 
6. ЕРМ21 Математика 2 2 АО ОЗ 4 4 0 0 8 
7. ЕРМ22 Основи 

електротехнике 2 2 ТМ ОЗ 3 3 1 0 8 
8. ЕРМ23 Физика 2 2 АО ОЗ 2 1 1 0 6 
9. ЕРМТ24Ит26 Увод у програмирање 2 ТМ ОЗ 2 1 1 0 5 
ДРУГА ГОДИНА 
1. ЕР31М51 Математика 3 3 ТМ ОЗ 4 3 0 0 8 
2. ЕР32 Електрична мерења 3 НС ОЗ 3 0 2 0 7 
3. ЕРМ33 Теорија електричних 

кола 3 ТМ ОЗ 3 2 0 0 6 
4. ЕРМ34Т52 Основе електронике 3 НС ОЗ 2 1 1 0 6 
5. ЕРМ35 Енглески језик 1 3 АО ОЗ 2 1 0 0 3 
6. ЕРМ41 Сигнали и системи 4 НС ОЗ 2 1 1 0 5 
7. ЕРМ42Ит45 Софтверски алати 4 НС ОЗ 2 0 2 0 5 
ТРЕЋА ГОДИНА 
1. ЕР51 Телекомуникације 5 НС ОЗ 2 1 0 0 3 
2. ЕРМ52Т72Ит

56 Енглески језик 2 5 СА ОЗ 2 1 0 0 3 

7. ЕР61М45 Аутоматско 
управљање 6 НС ОЗ 3 2 0 0 6 

Σ 48 32 11   

Укупно ЕСПБ бодова 105 
 

Изборни заједнички предмети за оба модула 
Часови активне 

наставе 
Остали 
часови ЕСПБ Ш Назив предмета С Тип Статус 

предмета 
П В ДОН   

ПРВА ГОДИНА 
5. / Предмет изборног 

блока 1 1 АО ИБЗ 2 1 0 0 4 

10. / Предмет изборног 
блока 2 2 АО ИБЗ 2 1 0 0 3 

ДРУГА ГОДИНА 
11. / Предмет изборног 

блока 4 4 НС ИБЗ 2 1 0 0 5 

Σ 6 3 0   

Укупно ЕСПБ бодова 12 
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Обавезни  за модул ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
Часови активне 

наставе 
Остали 
часови ЕСПБ Ш Назив предмета С Тип Статус 

предмета 
П В ДОН   

ДРУГА ГОДИНА 
8. ЕР43 Електромагнетика 4 НС ОМ 3 2 0 0 5 
9. ЕР44 Електротехнички 

материјали 4 НС ОМ 3 1 1 0 5 

ТРЕЋА ГОДИНА 
3. ЕРМ53 Електричне машине 1 5 НС ОМ 2 1 1 0 6 
4. ЕР54 Основе инжењерске 

механике 5 НС ОМ 2 2 0 0 6 
5. ЕР55 Линеарна електроника 5 НС ОМ 2 2 0 0 6 
8. Е62 Електричне машине 2 6 НС ОМ 2 3 1 0 6 

9. Е63 Електричне машине 3 6 НС ОМ 2 2 0 0 5 

10. Е64 
Елементи и модели 
електроенергетског 
система 

6 НС ОМ 2 2 0 0 5 

11. Е65М88 Енергетска 
електроника 6 НС ОМ 2 2 0 0 4 

12. Е66 Техника високог 
напона  6 СА ОМ 2 2 0 0 4 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 
1. Е71 Електромоторни 

погони 7 СА ОМ 2 2 1 0 5 

2. Е72 
Анализа 
електроенергетских 
система 

7 СА ОМ 2 2 0 0 5 

3. Е73 Елементи разводних  
постројења 7 СА ОМ 3 2 0 0 5 

4. Е74 
Електричне 
инсталације и 
осветљење 

7 СА ОМ 2 1 1 0 4 

5. Е75 Дистрибутивне и  
индустријске мреже 7 СА ОМ 2 2 0 0 4 

7. Е81 
Експлоатација 
електроенергетских 
система 

8 СА ОМ 2 2 0 0 4 

8. Е82 Релејна заштита 8 СА ОМ 2 2 0 0 4 
Σ 37 32 5 0  

Укупно ЕСПБ бодова 83 

Стручна пракса и завршни рад за модул ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
Часови активне 

наставе 
Остали 
часови ЕСПБ Ш Назив предмета С Тип Статус 

предмета 
П В ДОН   

 Е78 Стручна пракса 7 СА ОМ - 3 3 
 Е87 Завршни рад 8 15 14 

Укупно ЕСПБ бодова 17 
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Изборни за модул ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
Часови активне 

наставе 
Остали 
часови ЕСПБ Ш Назив предмета С Тип Статус 

предмета 
П В ДОН   

ДРУГА ГОДИНА 
10. / Предмет изборног 

блока 3 4 ТМ ИБМ 2 2 (1) 0 (1) 0 5 

ТРЕЋА ГОДИНА 
6. / Предмет изборног 

блока 5 5 СА ИБМ 2 2 (1) 0 (1) 0 6 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 
6. / Предмет изборног 

блока 6 7 СА ИБМ 2 2 (0) 0 (2) 0 4 

9. / Предмет изборног 
блока 7 8 СА ИБМ 2 2 0 0 4 

10. / Предмет изборног 
блока 8 8 СА ИБМ 2 2 0 0 4 

Σ 10 10(6) 0(4)   

Укупно ЕСПБ бодова 23 

 
Обавезни  за модул РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

Часови активне 
наставе 

Остали 
часови ЕСПБ Ш Назив 

предмета С Тип Статус 
предмета 

П В ДОН   
ДРУГА ГОДИНА 

8. ЕР45 
Основе 
рачунарске 
технике 2 

4 ТМ ОМ 2 2 0 0 5 

9. ЕРМ46ТИт43 Програмски 
језици 4 ТМ ОМ 2 1 1 0 5 

ТРЕЋА ГОДИНА 
3. ЕР56 Дигитална 

електроника 5 СА ОМ 2 2 0 0 6 

4. ЕР57М71Т74Ит5
1 

Објектно 
орјентисано 
програмирање 

5 СА ОМ 2 1 1 0 6 

5. ЕР58 Архитектура 
рачунара 5 СА ОМ 2 2 0 0 6 

8. РМ62Т44Ит22И
м44 

Организација 
рачунарских 
система 

6 НС ОМ 2 2 0 0 6 

9. Р63 Оперативни 
системи 6 НС ОМ 2 2 0 0 4 

10. Р64Ит62 Софтверско 
инжењерство 6 НС ОМ 2 1 1 0 5 

11. Р65 Дигитална обрада 
сигнала 6 НС ОМ 2 1 1 0 5 

12. Р66 
Рачунарске 
телекомуникације 
и мреже 

6 НС ОМ 2 1 1 0 4 
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ЧЕТВРТА ГОДИНА 
1. Р71Т53Ит52 Базе података 7 НС ОМ 2 2 1 0 6 

2. Им32Ит31Р72 
Увод у 
информационе 
системе 

7 СА ОМ 2 2 0 0 6 

6. Р81Ит44 
Рачунарске 
симулације и 
анимације 

8 СА ОМ 2 1 0 0 4 

7. Р82 
Управљачки 
рачунарски 
системи 

8 НС ОМ 2 1 1 0 5 

8. Р83Ит66 
Савремене 
софтверске 
архитектуре 

8 СА ОМ 2 1 1 0 4 

9. Р84М65 Сензори 8 СА ОМ 2 1 1 0 5 
Σ 32 23 9 0  

Укупно ЕСПБ бодова 82 

Стручна пракса и завршни рад модул РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Часови активне 

наставе 
Остали 
часови ЕСПБ Ш Назив 

предмета С Тип Статус 
предмета 

П В ДОН   
 Р79 Стручна пракса 7 СА ОМ - 3 5 
 Р87 Завршни рад 8 10 8 

Σ 32 26 6 0  

Укупно ЕСПБ бодова 13 
 

Изборни за модул РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Часови активне 

наставе 
Остали 
часови ЕСПБ Ш Назив 

предмета С Тип Статус 
предмета 

П В ДОН   
ДРУГА ГОДИНА 
10
. / Предмет изборног 

блока 9 4 НС ИБМ 3 2(1) 0(1) 0 5 

ТРЕЋА ГОДИНА 
6. / Предмет изборног 

блока 10 5 НС ИБМ 2 2 0 0 6 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 
3. / Предмет изборног 

блока 11 7 СА ИБМ 2 2 0 0 4 

4. / Предмет изборног 
блока 12 7 СА ИБМ 2 1 1 0 5 

5. / Предмет изборног 
блока 13 7 СА ИБМ 2 2 0 0 4 

10
. / Предмет изборног 

блока 14 8 СА ИБМ 2 2 0 0 4 

Σ 13 11(10) 1(2)   

Укупно ЕСПБ бодова 28 
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Студијски програми : ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Математика 1 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Милорад Р. Стевановић, Драган Ж.Ђурчић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Нема 
Циљ предмета  
Стицање знања из основа алгебре, геометрије, анализе и посебно диференцијалног рачуна функције 
једне променљиве. Стварање неопходне математичке основе за друге предмете студија. 
Исход предмета:  
Студент је овладао техникама рада са комплексним бројевима, детерминантама, матрицама, 
векторима, граничним вредностима и основама диференцијалног рачуна, и стекао је теоријска знања 
из наведених области. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1.Основе алгебре и анализе 
   Операције над скуповима.Бинарна релација.Пресликавања.Бинарне операције.Поље R 
   реалних бројева.Поље C комплексних бројева.Метрички простор. 
2.Линеарна алгебра 
   Линеаран и нормиран простор.Линеарна пресликавања.Матрица.Детерминанта. 
   Адјунгована и инверзна матрица.Матрице специјалног типа.Својствене вредности  
  и ранг матрице.Одређивање ранга.Системи линеарних једначина.Граф. 
3.Вектори и аналитичка геометрија. 
   Вектори у равни и у простору.Скаларни, векторски, мешовити и двоструки векторски  
   производ.Елементи аналитичке геометрије.Права.Раван.Међусобни односи две праве, две 
   равни и праве и равни.Површи другог реда.Сфера, конусна и цилиндрична површ. 
4.Гранична вредност и непрекидност 
   Гранична вредност низа.Број е.Ојлер-Маскеронијева константа.Теореме о конвергенцији 
   низа.Гранична вредност и непрекидност функције.Значајни лимеси.Правила преласка на 
   лимес.Величине упоредиве у граничном процесу.Теореме о непрекидним функцијама.    
5.Диференцијални рачун функције једне променљиве. 
   Извод и диференцијал функције.Основне теореме диференцијалног рачуна.Фермаова, 
   Дарбуова, Лагранжова, Кошијева и Бернули-Лопиталова теорема.Тејлорова формула. 
   Особине функција у вези са изводом.Конвексне функције.Испитивање функције и 
   скицирање њеног графика. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
На вежбама се разрађује практичан део предмета, кроз израду задатака из сваке области. 
Литература: 
[1] М. Р.Стевановић, "Математика 1", Технички Факултет Чачак, Чачак 2006. 
[2] П. Миличић, М. Ушћумлић, "Збирка задатака из више математике I", Научна књига, Београд 

1993. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
4 

Вежбе: 
4 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад:    
Остали 
часови: 

Методе извођења наставе: 
Предавања и вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
практична настава 5 писмени испит 20 
колоквијуми 10+15=25 усмени испит 50 
Напомена: Усмени део испита састоји се из два дела и може се полагати током семестра, по правилу 
након колоквијума. 
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Основи електротехнике 1 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Јерослав М. Живанић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти упознају са основним законима, принципима и терминологијом у 
електростатици и временски константним струјама. Такође, студенти се оспособљавају за прорачун 
основних величина у електросттици и у колима једносмерне струје. Лабораторијске вежбе обезбеђују 
практичну проверу сазнања која су стекли на предавањима и рачунским вежбама. 
Исход предмета  
Студенти који успешно савладају предвиђено градиво знаће: 

- да израчунају основне величине у електростатичком пољу хомогених симетричних структура, 
- да реше једноставнија електрична кола временски константних струја, 
- да реше једноставнија електрична кола једносмерних струја која садрже кондензаторе. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Електростатика 
Вектор јачине елетростатичког поља. Гаусов закон. Електрични потенцијал и напон. Проводници у 
електростатичком пољу. Капацитивност и кондензатори. Диелектрици у електростатичком пољу. 
Гранични услови. Енергија и силе у електростатичком пољу. 
Временски константне струје 
Вектор густине струје и јачина струје. Омов закон и отпорници. Џулов закон. Кирхофови закони. 
Генератори. Услов преноса максималне снаге. Теорема одржања снаге. Начини за решавање 
електричних кола (метод контурних струја, метод потенцијала чворова, теорема суперпозиције, 
Тевененова теорема, Нортонова теорема, теорема компензације, теорема реципроцитета). Електрична 
кола која садрже кондензаторе. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу; Лабораторијске вежбе су практична провера основних 
закона и принципа у колима једносмерних (временски константних) струја: Омов закон, Кирхофови 
закони, услов максималне снаге на пријемнику, Тевененова теорема, принцип суперпозиције и 
принцип узајамности, прелазна стања код кондензатора. 
Литература  
[1] Ј. Сурутка, "Основи електротехнике", 1 део, електростатика, Научна књига, Београд 1980. 
[2] Ј. Сурутка, "Основи електротехнике", 2 део, сталне једносмерне струје, Научна књига, Београд, 1978. 
[3] Д. Митић, "Електротехника 1", Петрограф, Ниш, 2007. 
[4] М. Ђекић, З. Ристановић, "Збирка решених задтака из основа електротехнике", Технички 

факултет, Чачак,2001. 
[5] Д. Митић, "Електротехника 1 у облику методичке збирке задатака", Петрограф, Ниш, 2007. 
Број часова  активне наставе 
Предавања:3 Вежбе:3 Други облици наставе:1 Студијски истраживачки рад: 

Остали 
часови: 

Методе извођења наставе: 
Настава се изводи у виду предавања, рачунских и лабораторијских вежби. У предавањима се примењује 
индуктивни метод. На основу низа једноставнијих примера изводе се закључци и формира знање које 
временом прераста у инжењерску интуицију.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
присуство на настави 5 писмени испит 30 
колоквијуми 10 + 10 = 20 Усмени испит 20 
лабораторијске вежбе 15   
домаћи задаци 5 + 5 = 10   
Напомена:  

 8



 
Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Физика I 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Алекса М. Маричић
Статус предмета: Oбавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Прорачунавање основних закона материјалног света. Проучавање најразличитиих облика кретања 
материје и утврђивање корелације тих кретања са најразличитијим појавама од микросвета да 
макросвета. 
Исход предмета  
Формиран научни поглед на свет са посебним нагласком на све законе одржања који увек морају 
бити задовољени у свим техничко-технолошким процесима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод. Подела физике према облицима кретања материје. 
Кинематика материјалне тачке.  
Динамика материјалне тачке. 
Закони одржања у природи.  
Динамика крутог тела. 
Гравитација. 
Границе важења класичне механике. 
Механичке осцилације. 
Механички таласи.  

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Студент самостално ради експерименталнe вежбе: својства чврстих и течних тела, математичко 
клатно, еластичност, момент силе и момент инерције, осцилаторно кретање, таласно кретање и 
вискозност, пише извештај о резултатима мерења са закључком о резултатима мерења. 
Литература 
[1] Ј. Јањић, И. Бикит, Н. Циндро, "Општи курс физике I део", Наука, Београд, 2002. 
[2] Б. Жижић, "Курс опште физике", Грађевинска књига, Београд, 1989.  
[3] Г. Димић, М. Митриновић, "Збирка задатака из физике (виши курс Д)", Грађевинска књига, 

Београд, 1990. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2  

Други облици наставе:  
1 

Студијски истраживачки рад:  
Остали 
часови: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, аудиторне вежбе- рачунски задаци, експерименталне вежбе, реферати, одбрана реферата 
о резултатима мерења. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
похађање наставе (пред+вежбе) 5 писмени испит 30 
одбрањене лабораторијске вежбе 15 усмени испит 35 
колоквијум-и 15   
Напомена:  
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Основи рачунарске технике 1 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Радојка Р. Крнета
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Стицање основних инжењерских знања о начину функционисања и принципима пројектовања 
комбинационих и секвенцијалних мрежа  
Исход предмета  
Студент зна да представи и реализује прекидачке функције у различитим базисима логичких кола, да 
врши  анализу и синтезу комбинационих мрежа и секвенцијалних мрежа. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Булова алгебра, аксиоме и теореме. Прекидачке функције. 
Представљање прекидачких функција Буловим изразима. Минимизација прекидачких функција. 
Комбинационе и секвенцијалне мреже - основни појмови и структура. 
Логички и меморијски елементи 
Анализа комбинационих мрежа. Синтеза комбинационих мрежа. 
Колоквијум  
Стандардни комбинациони модули: декодер, кодер, мултиплексор, демултиплексор, померач, 
инкрементор и декрементор, сабирач, аритметичко-логичка јединица.  
Анализа и синтеза тактованих секвенцијалних мрежа. 
Стандардни секвенцијални модули: бројачи  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рачунске вежбе на којима се увежбавају практични примери који се односе на теоријску наставу. 
Литература:  
[1] Б.Лазић, "Логичко пројектовање рачунара", Наука, Београд , 1994. 
[2] Б. Лазић и З. Урошевић, "Збирка решених задатака из логичког пројектовања дигиталних 

система", Наука, Београд , 1995. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Остали часови: 

Методе извођења наставе 
Предавања и рачунске вежбе  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
домаћи задаци 15 усмени испит  
колоквијум-и 2 × 25 = 50   
Напомена: 
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Студијски програми: ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКA И РАЧУНАРСКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО, МЕХАТРОНИКА, ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије, Основне академске студије 
Назив предмета: Комуникологија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Драгана Р. Бјекић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање са знацима комуникације; оспособљавање за самостално обликовање и планирање личне 
и пословне комуникације; развој особина и знања и вештина које омогућавају успешнију 
комуникацију и односе са другима; оспособљавање за превазилажење препрека у комуникацији, 
јасно и прецизно исказивање мисли и потреба. 
Исходи предмета (оперативни): Студент зна да наведе и објашњава основне комуниколошке 
појмове и модел комуникационог процеса; разуме и објашњава комуникационе знакове; уме вешто, 
прецизно и јасно да се изражава користећи различите форме вокалне и невокалне вербалне 
комуникације; препознаје комуниколошке разлике и сличности појединих култура и развија 
међукултурну толеранцију; дефинише функцију и ефекте медија масовне комуникације; уме да 
планира комуникацију тима; препознаје врсте саговорника и планира адаптирану комуникацију; уме 
да организује комуникациони простро и да креира лични комуникациони стил. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Увод у комуникологију – основни појмови, развој, дисциплине, теорије, 
методологија. Општи модел комуникационог процеса и елементи. Персонолошки корелати 
комуникације. Комуникациона компетентност. Врсте комуникационих знакова. Врсте комуникације. 
Вербална и невербална комуникација. 
Токови комуникације. Систем комуницирања и информисања у организацијама и пословним 
системима. Односи с јавношћу. Масовна и медијска комуникација. Међукултурна комуникација. 
Комуникација у групи и тиму. Партнери у комуникацији; врсте пословних партнера/клијената. 
Препреке и конфликти у комуникацији. Разрешавање конфликата. Тешкоће у комуникацији (страх, 
стрес); тешкоће у пословној комуникацији (професионално сагоревање, мобинг). Пословни разговор: 
интервју, оперативни разговор, преговарање. Типови саговорника. Пословна кореспонденција. 
Припрема комуникације. Учење комуникационих вештина и развој успешног комуникатора. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе 
Учење комуникационих вештина двосмерне интерперсоналне комуникације; развој вештина 
слушања; правила пословног понашања; креирање комуникационог стила; презентација програма; 
динамика међукултурних комуникација и развој међукултурне толеранције, динамика тима; 
припрема и пројектовање пословног разговора; пословна кореспонденција; креирање формалних и 
неформалних начина комуникације; развој особина које су предуслов успешног комуницирања. 
Литература  
[1] Д. Бјекић, "Комуникологија: основе педагошког и пословног комуницирања", ТФ, Чачак, 2007.  
[2] М. Марковић, "Пословна комуникација", Клио, Београд, 2003. 
[3] Н.З. Рот, "Знакови и значења", Плато, Београд, 2003. 
Број часова  активне наставе 
Предавања:   
2 

Вежбе:  
1 

Други облици наставе: 
Остали часови 

Студијски истраживачки 
рад: 

3 (кол) 

Методе извођења наставе: Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе 
(наставне методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање); 
активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно 
учење, практично учење. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит (полаже се у целини или у оквиру два 

колоквијума према распореду наставе) 
24 

практична настава/вежбе 5 усмени испит 46 
колоквијум уводни  15   
писани радови, задаци 5   
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Развој природних и техничких наука 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Алекса М. Маричић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да науку покаже у свом развоју, као живо тело које се стално мења остајући у 
нечему увек исто, своје. Посебно је важно рећи нешто и о самим научницима који су сваког од нас 
обогатили за нека знања и умећа. 
Исход предмета  
Формиран комплетан научни поглед од настајања идеја, дефинисања и повезивања открића до 
њихове примене у науци и техници. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Механички проблеми, Архимед, Аристотел и Аристотеловци, Галилеј, Кеплер, Декарт Хајгенс, Њутн, 
принципи конзервације, термодинамика, електрицитет и магнетизам, Кулон, Гаус, Волта, Ерстед, 
Ампер, Фарадеј, Максвел, Херц, Тесла, Пупин. Оптика, телескоп, микроскоп, Ферма, Хук, Хајгенс. 
Откриће ласера- примена, развој рачунара, развој итернета, плави ласер, развој нуклеарне енергетике, 
истраживања у физици високих енергија, просеси на сунцу, процеси у земљином језгру.  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Сваки студент пише семинарски рад, излаже и брани. У семинарским радовима обухваћене су све 
природне и техничке дисциплине.  
Литература  
[1] Д.М. Млађеновић, М. Јакшић, "Историја класичне физике", Завод за уџбенике Нови Сад, 1993. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
1  

Други облици наставе:  Студијски истраживачки 
рад:  

Остали часови 
  

Методе извођења наставе 
Теоријска настава са излагањима семинарских радова студената. Активна дискусија студената. 
Повезивање научних открића и закона. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
похађање наставе 10 писмени испит(са колоквиј.)  
активност у току предавања 10 усмени испит 50 
семинари 30   
Напомена:  
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Студијски програми : ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО , 
МЕХАТРОНИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Математика 2 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Милорад Р. Стевановић , Драган Ж.Ђурчић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Стицање знања из интегралног рачуна, из теорије функција више променљивих, из теорије редова и 
диференцијалних једначина. Стварање неопходне математичке основе за друге предмете студија. 
Исход предмета 
Студент је овладао техникама парцијалног диференцирања, различитих врста интегралења, 
решавања диференцијалних једначина, и рада са степеним и тригонометријским редовима, и стекао 
је теоријска знања из наведених области. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1.Функције више променљивих. Парцијални изводи и диференцијал.Геометријска интерпретација 
диференцијабилности. Тангентна раван површи.Непроменљивост облика диференцијала првог 
реда.Формуле за диференцијале виших редова.Тејлорова формула.Екстреми функција.Силвестеров 
критериј.Имплицитне функције.Јакобијан.Условни екстреми. 
2.Интегрални рачун функције једне променљиве.Првообразна функција и неодређени интеграл. 
Основне методе интеграције.Разни типови интеграла.Одређени интеграл.Површина криволинијског 
трапеза.Њутн-Лајбницова формула Методе интеграције код одређеног итеграла.Несвојствени инте-
грали.Примена одређеног интеграла.Дужина лука криве.Дужина елипсе.Површина фигуре у равни  
3.Криволинијски и вишеструки интеграли. Векторска функција.Френеове формуле.Векторска 
поља.Хамилтонов и Лапласов оператор.Криволинијски интеграли прве и друге врсте. Двојни и 
двоструки интеграл.Гринова формула.Потенцијалност векторског поља.Смена променљивих у 
двојном интегралу.Запремина просторног тела.Површински интеграли.Површина површи.Стоксова 
формула.Тројни интеграл.Сферне и цилиндричне координате.Формула Остроградског. 
4.Диференцијалне једначине. Општи појмови. Диференцијална једначина(д.ј.) првог реда. 
Диференцијална једначина са раздвојеним променљивим. Хомогена д.ј. првог реда.Линеарна д.ј. 
првог реда. Бернулијева д.ј. Рикатијева д.ј. Диференцијална једначина са потпуним диференцијалом. 
Интеграциони множитељ.Лагранжова и Клероова д.ј.Различити типови д.ј. вишег реда.Линеарна д.ј. 
вишег реда. Хомогена линеарна једначина.Снижавање реда линеарне д.ј..Нехомогена линеарна д.ј.. 
Лагранжов метод варијације  констаната. Једначина са константним коефицијентима.Ојлерова д.ј.. 
Системи обичних диференцијалних једначина.Системи линеарних д.ј.Парцијалне д. ј.. 
5.Теорија редова.Бројни редови.Општи Кошијев критериј конвергенције редова.Критерији упоређи-
вања.Даламберов критериј.Кошијев критериј корена.Коши-Маклоренов интегрални критериј. Ку-
меров и Раабеов критериј.Гаусов критериј.Апсолутна и условна конвергенција редова. Дирихлеов и 
Абелов критериј. Функционални редови. Степени редови. Особине степених редова.Тејлоров ред. Ра-
злагање функције у Тејлоров ред. Тригонометријски ред.Фуријеов ред.Средње квадратна апроксима-
ција функције помоћу тригонометријског полинома.Фуријеов интеграл и Фуријеова трансформација. 
 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
На вежбама се разрађује практичан део предмета, кроз израду задатака из сваке области. 
Литература 
[1] М.Р.Стевановић, "Математика 1", Технички Факултет Чачак, Чачак 2006. 
[2] А.Торгашев, Д.Ђурчић, М.Стевановић, "Предавања и вежбе из Математике 2", ТФЧачак, 2006. 
[3] П. Миличић, М. Ушћумлић, "Збирка задатака из више математике I", Научна књига, Београд 1993. 
[4] П. Миличић, М. Ушћумлић, "Збирка задатака из више математике II", Научна књига, Београд 1988.
Број часова  активне наставе 
Предавања:  
4 

Вежбе:  Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад  

Остали 
часови: 

4 
Методе извођења наставе 
Предавања и рачунске вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
практична настава 5 писмени испит 20 
колоквијум-и усмени испит 10+15=25 50 
Напомена: Усмени део испита састоји се из два дела и може се полагати током семестра, по правилу 
након колоквијума. 
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Основи електротехнике 2 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Јерослав М. Живанић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти упознају са основним законима, принципима и терминологијом у 
електромагнетизму и наизменичним струјама. Такође, студенти се оспособљавају за прорачун 
основних величина у електромагнетизму и у колима наизменичне струје као и у трофазним колима. 
Лабораторијске вежбе обезбеђују практичну проверу сазнања која су стекли на предавањима и 
рачунским вежбама. 
Исход предмета  
Студенти који успешно савладају предвиђено градиво знаће: 

- да израчунају основне величине у електромагнетном пољу хомогених симетричних структура 
и реше једноставнија магнетна кола, 

- да реше једноставнија електрична кола наизменичних струја, да одреде активну, реактивну и 
привидну снагу у колима наизменичне струје, поправе фактор снааге у монофазним и 
трофазним колима. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Електромагнетизам 
Временски непроменљиво магнетно поље. Вектор магнетне индукције. Био-Саваров закон. Магнетни 
флукс. Амперов закон. Феромагнетни материјали. Карактеристике магнетних материјала. Гранични 
услови. Магнетна кола.  
Споро променљива магнетна поља. Електромагнетна индукција. Фарадејев закон. Ленцов закон. 
Површински ефекат и вртложне струје. Сопствена и међусобна индуктивност. Трансформатори. 
Енергија и силе у магнетном пољу. 
Наизменичне струје 
Простопериодични режим. Импеданса. Решавање кола у комплексном домену. Комплексна снага. 
Услов преноса максималне снаге. Поправка фактора снаге. Фазна резонанција и антирезонанција. 
Индуктивно спрегнута кола. Симетрични трофазни системи. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу; Лабораторијске вежбе су практична провера основних 
закона и принципа у колима наизменичних струја: Омов закон, Кирхофови закони, поправка фактора 
снаге, резонанција и антирезонанција 
Литература  
[1] Ј. Сурутка, "Основи електротехнике, 3 део, Електромагнетизам ", Научна књига, Београд 1982. 
[2] Ј. Сурутка, "Основи електротехнике, 4 део, Наизменичне електричне струје", Технички факултет, 

Чачак, 2000. 
[3] М. Ђекић, З. Ристановић, "Збирка решених задтака из основа електротехнике", ТФ, Чачак, 2001. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: Други облици наставе: 
1 

Студијски истраживачки рад: 
3 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи у виду предавања, рачунских и лабораторијских вежби. У предавањима се приме-
њује индуктивни метод. На основу низа једноставнијих примера изводе се закључци и формира знање. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
присуство на настави 5 писмени испит 30 
колоквијуми 10+10 усмени испит 20 
лабораторијске вежбе 15   
домаћи задаци 5+5   
Напомена:  
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Физика 2 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Радојко Љ. Симеуновић
Статус предмета: Oбавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за праћење и разумевање проблематике која се проучава у стручним 
предметима. Стечена знања треба да послуже као подлога за техничко – технолошке дисциплине и 
укључивање физике у директан процес индустријске производње. 
Исход предмета 
Суштинско разумевање фундаменталних закона у физици.   
Аналитички приступ решавања проблема и коришћење теоријских и експерименталних сазнања у 
пракси. 
Повећање општег фонда знања као предуслов за укључивање у светске интеграционе процесе у науци 
и техници. 
Садржај предмета 
Теоријска настава   
Електромагнетни таласи. Основна својства светлости. Квантна оптика. Таласна својства честица. 
Физика атома. Типови интеракција и структура чврстих тела. Електронска проводљивост чврстих 
тела. Електрична својства полупроводника. Физички основи ласера. Атомско језгро и елементарне 
честице. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Лабораторијке вежбе из геометријске оптике, таласне оптике, квантне оптике, атомских спектара, 
апсорпиције радиоактивног зрачења. 
Рачунске вежбе обухватају решавање рачунских задатака из физике прилагођених нивоу наставе на 
студијским програмима: Електротехничко и рачунарско инжењерство и Мехатроника.  
Литература  
[1] Ј. Јањић, И. Бикит, Н. Циндро, "Општи курс физике II део", Научна књига, Београд 1984. 
[2] Г. Димић, М. Митриновић, "Збирка задатака из физике (виши курс Д) ", Грађевинска књига, 

Београд, 1990. 
Број часова  активне наставе 
Предавања:  
2 

Вежбе: Други облици наставе: 
1 

Студијски истраживачки 
рад:    

Остали часови:  
 

1 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава: монолошко-дијалошка 
Практична настава: Експерименталне вежбе и рачунске вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
похађање наставе (пред+вежбе) 5 писмени испит 30 
одбрањене лабораторијске вежбе 15 усмени испит 35 
колоквијум-и 15 .  
Напомена:  
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Студијски програми: ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО, МЕХАТРОНИКА, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије, Основне академске студије 
Назив предмета: Увод у програмирање 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Владе Д. Урошевић
Статус предмета: Обавезан   
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Стицање основних и практичних знања из подручја програмирања као основе језгра рачунарства и 
оспособљавање за програмирање у програмском језику ПАСКАЛ. Упознавање са декомпозицијом 
корисничког захтева, алгоритамском, структурном, машинском, асемблерским и објектно 
орјентисаним приступом у његовом решавању, структурама података, програмерском логиком и  
контролом тока програма. 
Исходи предмета 
Студент зна да кориснички захтев измоделира и преведе у облик погодан за програмирање. Зна за 
основне типове и структуре података. Добро влада  контролом тока програма и наводи се да у 
решавању задатака и свакодневном животу примењује програмерску логику    
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Програмирање на машинском и симболичком машинском језику. Меморија и симболичко 
адресирање. Увод у више програмске језике. Синтаксне нотације (БНФ, ЕБНФ, синтаксни дијаграни) 
и семантика програмских језика.Псеудојезик. Типови података: статички (скаларни и структурирани) 
и динамички (са променљивом величином и структуром). Контролне структуре: секвенце, селекције, 
циклуси и скокови. Потпрограми (процедуре и функције) – интерни и независни, рекурзија. 
Улаз/излаз података. Структурирано програмирање: Процедурално наспрам објектно-оријентисаног 
програмирања. Објекат (подаци објекта, понашање објекта). Класе (атрибути, методи, поруке). 
Енкапсулација. Реализација, интерфејси. Наслеђивање (надређена и подређена класа, апстракција). 
Полиморфизам, композиција. 
Језик ПАСКАЛ. Структура ПАСКАЛ програма, основни типови, улазно/излазне наредбе, контролне 
структуре. Декомпозиција (процедуре, функције), променљиви и вредности аргументи, рекурзија. 
Сложени типови: записи, скупови, датотеке (бинарне и текстуалне), показивачи и механизам 
динамичке алокације и деалокације са примерима (рад са листама). 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе прате излагање на предавањима и уводе студенте у практичан рад са програмским језиком 
ПАСКАЛ. Вођена израда семинарског рада. 
Литература  
[1] Д . Урошевић, "Алгоритми у програмском језику Ц", Микрокњига, Београд, 1996. 
[2] М. Чабаркапа, "Основи програмирања у Паскалу",  Грађевинска књига, Београд, 1989 
 
Предавања:  
2 

Вежбе:  
1 

Други облици наставе: 
1 

Студијски истраживачки 
рад: 

Остали часови 
3 (кол) 

Методе извођења наставе 
аудиторна предавања уз коришћење PowerPoint презентације, израда практичних примера (задатака) 
у програмском језику ПАСКАЛ, вежбе на рачунару, консултације за израду и преглед семинарског 
рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  30 
практична настава/вежбе 5 усмени испит 20 
колоквијуми 30   
семинарски рад 10   
Напомена:  
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Индустријско инжењерство  
Наставник (Име, средње слово, презиме): Цариша Х. Бешић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема  
Циљ предмета 
Студенти ће кроз овај предмет изучавати процес индустријског инжењерства, као значајног ресурса 
организације који прати парадигму савременог пословања. Инжењеринг методом ће усагласити 
систематски прилаз усавршавању метода рада и повећања ефикасности. Метода се састоји из низа 
аналитичких поступака чија је ефикасност проверена помоћу којих аналитичар може да проучава и 
усавршава методе рада. Главни поступци инжењеринг методе обухватају карте рока процеса, анализу 
операција, студију покрета, методу узорковања, мерење рада, инжењеринг анализе вредности. 
Индустријско инжењерство је научно подручје које се бави истраживањем и усавршавањем 
производног система (статички део производње), затим истраживањем, пројектовањем и 
усавршавањем, припремањем, координирањем и праћењем одвијања технолошког и производног 
процеса (динамички део производње). 
Исход предмета 
Oспособљавање студената за решавање практичних проблема у организацијама уз употребу метода и 
техника индустријског инжењерства. Идентификовање потреба за индустријским инжењерством на 
основу микса основних знања из различитих научних дисциплина кроз њихову примену. 
Усавршавање комуникационих способности студената за сарадњу са окружењем. Овладавање 
информационим технологијама ради стицања знања из одговарајућег подручја. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Терминолошко одређење индустријског инжењерства. Организациона шема као облик организационе 
структуре. Ефикасност организације. Пројектовање организације. Фактори савремених комбинованих 
модела организационе структуре. Минтцбергов модел организационе структуре. Брусове типологије 
организационих структура. Ситуацијски фактори. Комбиновани типови организационе структуре. 
Организација развоја производа и модели убрзаног развоја производа уз подршку PC-a. Пројекција 
производног програма и производни капацитети. Методологија планирања пословно-производних 
ресурса у организацијама. Оперативно планирање и праћење производње. Техника мрежног 
планирања и системи производње. Утврђивање степена коришћења капацитета и метода тренутних 
запажања. Истраживање односа степена коришћења капацитета и квалитета одређивања нормираног 
времена израде. Однос истраживања степена коришћења капацитета и шкарта у производњи. 
Истраживање степена коришћења капацитета у индустрији. Линеарно програмирање у унапређењу 
производње. Вишекритеријумско линеарно програмирање и циљно програмирање. Програмирање у 
инжењерској економији. Конзумирање информационих технологија у пословно-производним 
функцијама пословних субјеката. Управљање физичким ресурсима предузећа. Имплементирање 
ТQM-a у организацијама.  
   
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Израда студије случаја на вежбама.  
Литература  
[1] М. Кларин, Ј.Цвијановић, "Инжењерска ергономија", Машински факултет и Економски институт 

у Београду,  Београд, 2005. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: Вежбе: 

 1 
Други облици наставе: 

 2 
Студијски истраживачки  
рад:  

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Презентације и дискусије. Одређен број примера и случајева коришћења метода и техника индустријског 
инжењерства у домену решавања практичних проблема у пословним субјектима. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
рачунски задаци 10 усмени испит 30 
семинар-и 20   
тест/колоквијум 30   
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Екологија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранка А. Јордовић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознати студенте са основним изворима загађивања животне средине и неопходним мерама које се 
користе за њену заштиту. 
Исход предмета  
Овладавање основним знањима о значају и изворима загађења животне средине као и мерама и 
стандардима за њену заштиту. 
Садржај предмета  
Теоријска настава 
Појам екологије. Савремене теорије и прописи о заштити животне средине. Биосфера и екосистем. 
Ваздух и аерозагађења. Озонски омотач, Ефекат „стаклене баште“, Смог. Последице утицаја 
загађеног ваздуха на здравље људи, животиња и биљака. Еколошки значај воде. Заштита воде од 
загађивања. Отпадне воде и њихово пречишћавање. Еколошки аспект земљишта. Храна и њено 
загађење. Пестициди, радиоактивне материје. Вештачка ђубрива. Отпадне материје. Бојни отрови. 
Бука. Урбана екологија. 
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе се одвијају на терену (посета јавним објектима и предузећима) уз део аудиторних вежби. 
Семинарски рад подразумева обраду и предлог решења конкретног еколошког проблема. 
Литература  
[1] М. Пантелић, Б. Јордовић, Г. Браун, Д. Брковић,  "Екологија и заштита животне средине", 

Технички факултет Чачак, 2007. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки  
рад: 1 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе семинарски рад. Провера знања се врши праћењем активности студената у току 
предавања и вежби, оценом вежби, семинарског рада, два колоквијума и завршног испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 7 писмени испит 33 
колоквијум-и 40 усмени испит  
семинар-и 20   
Напомена:  
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Математика 3 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Вера Д. Лазаревић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Овладати неопходним математичким знањима из функционалних редова, комплексне анализе и 
дискретне математике за потпуније усвајање проблематике из стручних предмета са овога смера. 
Стечена знања ће представљати теоријску основу за даље усавршавање студената. 
Исход предмета 
Стечена знања ће представљати теоријску основу за  једноставније решавање  интеграла функције 
реалне променљиве методама комплексне анализе, омогућиће примену теорије графова, теорије 
вероватноће и метода нумеричке анализе у  стручним предметима са овога смера, и дати основу за 
даље усавршавање студената. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Комплексна анализа. Појам отворене и затворене комплексне равни. Гранична вредност. Појам 
извода. Аналитичке функције. Коши-Риманови услови. Конформно пресликавање. Билинеарна 
трансформација. Интеграл комплексне функције. Коши-Гурсаове интегралне теореме. Кошијева 
основна интегрална формула. Изводи регуларне функције. Тејлоров и Лоранов ред. Кошијева теорема 
о остацима. Примена рачуна остатака на израчунавање одређених интеграла. 
2. Фуријеова трансформација.  
3. Лапласова трансформација. 
4. Елементи теорије вероватноће.  
5.Нумеричка анализа.  Општа теорија итеративних процеса. Лагранжеови  и Њутнови 
интерполациони полиноми. Нумерички методи у линеарној алгебри. Решавање нелинеарних 
једначина: метода сечице, метода тангенте и комбинована метода. Нумеричко диференцирање и 
интеграција. Њутн-Котесове и Гаусове формуле. Рунгеова оцена грешке. Нумеричко решавање 
диференцијалних једначина. Примене математичког алата у Нумеричкој анализи: MatLab, MatCad  и 
Matematica (уколико се за то стекну услови). 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рачунске вежбе прате теоријску наставу. 
Литература  
[1] А. Торгашев, Д. Ђурчић, М. Стевановић, "Предавања и вежбе из математике 2", Технички 

факултет у Чачку, Чачак, 2006. 
[2] В. Лазаревић, А. Шебековић, "Математика 2 – решени примери", Технички факултет у Чачку, 

Чачак, 2007. 
[3] Д. Цветковић, И. Лацковић, М. Меркле, З. Радосављевић, С. Симић, П. Васић, "Математика 1, 

Алгебра", Академска мисао, Београд, 2000. 
[4] Д. Тошић, "Увод у нумеричку анализу ", Научна књига, Београд, 1978. 
[5] Д. Тошић, М. Јовановић, Б. Малешевић, "Испитни задаци из математике 4", Академска мисао, 

Београд, 2000. 
Број часова активне наставе 
Предавања: 
4 

Вежбе: Други облици наставе:  
3 

Студијски истраживачки 
рад:  

Остали 
часови:  

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања и рачунске вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
колоквијум 20 писмени испит 20 
семинарски рад 10 усмени испит 50 
Напомена:  
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Електрична мерења  
Наставник (Име, средње слово, презиме): Љубиша Р. Голубовић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ:: 7 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање са основама мерења неелектричних величина, мерним средствима и мерним методама;  
Примена стечених теоријских знања на решавање практичних проблема у оквиру лабораторијских 
вежби;  
Упознавање са проблемима из праксе кроз семинарске и/или практичне радове. 
Исход предмета 
Стицање основних теоријских и практичних знања о мерним средствима,  мерним  методама и обради 
резултата мерења  неопходних за успешно решавање инжењерских проблема из области електричних 
мерења. 
Стицање искуства у лабораторијском  раду. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Метрологија. Међународни систем мерних јединица. Мерна средства. Динамичке карактеристике 
мерних средстава. Аналогна рачунска кола и синтеза мерних инструмената. Грешке при мерењу. 
Анализа грешака при мерењу применом методе најмањих квадрата. Електрични аналогни мерни 
инструменти. Мерни трансформатори. Електронски аналогни мерни инструменти. Дигитални мерни 
инструменти. Методе мерења параметара електричних кола. Мерни мостови. Мерни компензатори. 
Компензациони мерни инструменти. Мерење снаге и енергије при ниским и високим фреквенцијама. 
Мерење магнетних величина. Електронска осцилоскопија и спектроскопија. Мерење временских 
интервала и фреквенције. Мерење магнетних величина. Поузданост мерних средстава.  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Лабораторијске вежбе: Мерење  параметара електричних кола; Овера инструмената; Мерење снаге и 
енергије; Одређивање врсте и места квара на електричним водовима; Мерење на катодном 
осцилоскопу; Мерење максималне, средње и ефективне вредности сигнала; Примена софтверског 
пакета LabVIEW 
Литература 
[1] Љ. Р. Голубовић, "Електрична мерења", ТФ Чачак, ЕТФ Бања Лука, 2005. 
[2] Љ. Р. Голубовић, "Збирка задатака из електричних мерења", ТФ Чачак, ЕТФ Бања Лука, 2005. 
[3] М. Ђекић, А. Миловановић, "Електрична мерења - Лабораторијске вежбе", ТФ Чачак, 2000. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: Други облици наставе:  
0 2 

Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, лабораторијске вежбе и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 20 
практична настава-лаб. вежбе 15 усмени испит 40 
колоквијуми  20   
Напомена:  
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Теорија електричних кола 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Аленка М. Миловановић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Обезбедити стицање знања и увид у фундаменталне аспекте теорије елктричних кола. Анализа 
електричних кола, у временском и комплексном домену, која садрже линеарне, временски 
непроменљиве RLC елементе. 
Исход предмета 
Студенти који успешно савладају предвиђено градиво моћи ће: 

- да изврше анализу једноставнијих електричних кола првог и другог реда у временском 
домену и комплексном домену, 

- да реше једноставнија електрична кола у сложенопериодичном режиму рада, 
- да реше одређени број несиметрија у трофазним електричним мрежама, 
- да одреде непознате величине у електричним колима са расподељеним параметрима. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Елементи са једним приступом. Одзиви и екситације у електричним колима. Елементи са два 
приступа. Просопериодични режим у електричним колима. Сложенопериодични режим у 
електричним колима. Интегралне трансформације у анализи електричних кола. Трофазна електрична 
кола. Електричне мреже са два приступа. Електрични водови. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу. 
Литература  
[1] Д. Стојановић, "Теорија електричних кола", Технички факултет, Чачак, 2002. 
[2] Д. Ћаловић, "Решени проблеми из теорије електричних кола", Грађевинска књига, Београд, 1981. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Остали часови 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки  

рад: 2 
Методе извођења наставе 
Настава се изводи у виду предавања и рачунских вежби. 
Рачунске вежбе прате теоријску наставу и на основу урађених задатака употпуњује знање стечено на 
часовима теорије. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
колоквијуми 10+10 усмени испит 30 
домаћи задаци 5+5   
Напомена:  
 
 

 21



Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА, ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије, Интегрисане академске студије 
Назив предмета: Основе електронике 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Слободан Р.Ђукић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6  
Услов: Нема 
Циљ предмета  
Упознавање са основним појмовима из физике полупроводника. Детаљно упознавање са начином 
рада основних електронских компоненти као што су диоде, биполарни транзистори, ФЕТ 
транзистори и МОСФЕТ транзистори.  
Исход предмета  
Овладавање техником анализе и пројектовања простих електронских кола са основним електронским 
компонентама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Увод. Електрична својства материја. Носиоци наелектрисања у полупроводнику. Провођење струје у 
полупроводнику. ПН спој. ПН спој без спољашње поларизације. Директно поларисан ПН спој. 
Инверзно поларисан ПН спој. Капацитивност ПН споја. Напонски пробој ПН споја. Диода као 
елемент кола. Модел диоде. Анализа кола са диодама. Елементарне примене диоде. Рад диоде при 
истовременој побуди једносмерним и променљивим напоном. Ценерова диода. Биполарни 
транзистори ( БЈТ). Статичке карактеристике транзистора. Поларизација транзистора. Радна права и 
радна тачка транзистора.Поларизација транзистора са једном батеријом. Поларизација транзистора 
која обезбеђује температурну стабилност. Еквивалентно коло транзистора за мале сигнале. Степен са 
заједничким емитером. Режими рада транзистора. Поларизација са отпорницима малих отпорности. 
Струјна огледала. Транзистори са ефектом поља (ФЕТ транзистори). Статичке карактеристике ФЕТ 
транзистора. Поларизација ФЕТ транзистора. Режими рада ФЕТ транзистора. Еквивалентно коло 
ФЕТ транзистора за мале сигнале. МОСФЕТ транзистори. МОСФЕТ са уграђеним каналом. 
МОСФЕТ са индукованим каналом. Режими рада МОСФЕТ транзистора Поларизација МОСФЕТ 
транзистора. Радна права и радна тачка МОСФЕТ транзистора. Еквивалентно коло МОСФЕТ 
транзистора.   
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рачунске вежбе прате наставу и подразумевају висок степен самосталности студената у решавању 
задатака. 
Литература  
[1] С. Тешић, Д. Васиљевић, "Основи електронике", Грађевинска књига, Београд, 2000. 
[2] С. Ђукић,"Основи електронике –збирка решених проблема", Технички факултет Чачак, 2004. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: Студијски истраживачки 
рад:  

Остали часови 
 Други облици наставе:  

1 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, консултације. 
Ипит је писмени и усмени. Писмени део испита се може положити кроз колоквијуме. Писмени део 
испита је елиминаторан. Усмени део испита може бити и у писменој форми. 
Оцена испита се формира на основу успеха из лабораторијских вежби, колоквијума, писменог и 
усменог дела испита  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 40 
лабораторија 10 усмени испит 30 
домаћи задаци 5+5   
Напомена: Студент може писмени део испита полагати парцијално ( преко колоквијума) током 
семестра. 

 22



Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Енглески језик 1 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Весна Б. Ковачевић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Да се студенти оспособе за пасивну (разумевање стручне литературе) и активну употребу енглеског 
језика као језика струке (примена стечених знања из области струке изражена на енглеском језику),  и 
у писаној (писање апстракта и резимеа)  и усменој (презентација пројеката) форми. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената да се користе стручном литературом и да своје идеје као и нова сазнања 
изразе на енглеском језику и у писаној и у усменој комуникацији. 
Садржај предмета 
Теоријска наставa 
Цитирање и анализа стручних текстова преузетих из најсавременијих британских уџбеника из 
области струке као и из стручних часописа и журнала, дискусија о текстовима и писање апстракта и 
резимеа везаних за стручне текстове. 
Граматика – основна глаголска времена и у активу и пасиву, придеви, именице и њихове сложенице 
карактеристичне за језик струке, кондиционалне реченице (I и II), постављање питања, ред речи, итд.  
Превођење стручних текстова – основе из теорије превођења. 
Писање стручних текстова који имају краћу форму – апстракт, резиме, e-mail, меморандум, CV, 
молба за посао, и др. 
Основе комуникације на енглеском језику у ситуацијама везаним за струку. 
Презентација радова и пројеката на енглеском језику уз употребу аудио-визуелних средстава уз 
коришћење литературе доступне у библиотеци, на Интернету, уз сарадњу са професором из струке. 
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Граматичка вежбања 
Вежбе из професионалног писања. 
Припрема презентација - врста специфичног студијско-истраживачког рада који се на крају 
презентује на енглеском језику 1 који подразумева рад у групи као I употребу аудио-визуелних 
средстава. 
Литература  
[1] E.H.Glendinning, John MacEwan, "Oxford english for electronics" Oxford University Press, 1993 
[2] E.H.Glendinning, N. Glendinning, "Oxford english for electrical and mechanical engineering: answer 

book with teaching notes", Oxford University Press, 1995 
[3] K.Boeckner,P.C.Brown, "Oxford english for computing", Oxford University Press, 1993 
[4] Susan Lowe &Luise Pile ,  "Presenting", Delta Publishing, 2004, UK 
[5] Luise Pile, "E-mailing", Delta Publishing, 2004, UK 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки  
рад: 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Комуникативни и граматичко-преводилачки метод у комбинацији 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 30 
практична настава 10 усмени испит 40 
Напомена:  
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Сигнали и системи 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Радојка Р. Крнета
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета  
Стицање основних инжењерских знања о сигналима и системима. 
Исход предмета  
Основна знања о сигналима и системима и њиховим апстрактним математичким описима. 
Стицање вештина формулације инжењерских проблема анализе и синтезе сигнала и система 
математичким моделима и њихово решавање. 
Основна знања и вештине о употреби МАТLAB-а у решавању различитих проблема из анализе и 
синтезе сигнала и система. 
Разумевање представе сигнала и система у временском домену. 
Разумевање представе сигнала и система у комплексном домену. 
Разумевање представе сигнала и система у фреквенцијском домену. 
Стицање вештина за пројектовање филтара употребом МАТLAB-а. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам сигнала и система, класификација сигнала, операције над континуалним сигналима, операције 
над дискретним сигналима, математички модели основних дискретних сигнала. 
Класификација система, повезивање система, моделовање континуалних система диференцијалним 
једначинама, блок дијаграми континуалних система, моделовање дискретних система диференцним 
једначинама, блок дијаграми дискретних система, модел у простору стања. 
Представљање сигнала његовим фреквенцијским садржајем, Фуријеови редови, Парсевалова теорема, 
Фуријеова трансформација, Фуријеова трансформација дискретног сигнала, Дискретна Фуријеова 
трансформација. 
Описивање континуалног система у комплексном домену (Лапласова трансформација),описивање 
дискретног система у комплексном домену (Z-трансформација), функција преноса континуалног 
линеарног стационарног система и дискретног линеарног стационарног система. 
Фреквенцијски одзив континуалног линеарног стационарног система, Бодеови дијаграми, 
Фреквенцијски одзив дискретног линеарног стационарног система. 
Филтри (типови и особине, аналогни филтри, дигитални филтри). 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Теоретска предавања,  реализација примера на часовима вежби и израда домаћих задатака и пројекта 
у MATLAB-у. 
Литература:  
[1] Р. Крнета, М. Ацовић, А. Достанић, "Сигнали и системи са MATLAB примерима", Технички 

факултет у Чачку, Чачак, 2007. 
Број часова  активне наставе 
Предавања:  Вежбе:  
2 1 

Други облици наставе: 
 1 

Студијски истраживачки рад: 
Остали 
часови: 

Методе извођења наставе 
Реализација рачунских примера на часовима вежби; израда примера  у MATLAB-у на часовима 
лабораторијских вежби; израда домаћих задатака у MATLAB-у. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 35 
домаћи задаци 15 усмени испит  
колоквијум-и 3 х 15 = 45   
Напомена: 
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО. 
МЕХАТРОНИКА, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Софтверски алати 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Александар С. Пеулић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Савремено пројектовање електронских система, управљачких система, ситема даљинског управљања 
и мерења, пројектовање електричних инсталација и постројења подразумева коришћање различитих 
софтверских алата. Претходно моделирање и симулација различитих система утиче на смањење тро-
шкова пројектовања и реализације. Софтверски алати за моделирање, пројектовање и симулацију 
представљају комплексне апликације за чије коришћење је потребно знање из области коришћења ра-
чунарских апликација под познатим и најчешће коришћеним оперативним системом и потребна зна-
ња из области програмирања и области примене софверског алата. Циљ овог предмета је да студент: 

1. Стекне теоријска знања и да се упозна применом и карактеристикама различитих софверских 
алата уопште 

2. Да стекне знања и вештине у коришћењу софтверских алата за примену у електроници за 
дизајн и симулацију електронских склопова 

3. Да стекне знања и вештине у коришћењу софтверских алата за симулацију различитих типова 
процеса 

Исход предмета  
Након одслушаног предмета, очекује се да сваки студент треба да буде способан да: 

1. Самостално користи софтверски алат и да може да реализује дизајн електронског система од 
почетка до краја, Protel Design 

2. Да може самостално да користи софтверски алат за аквизицију података и управљање, 
LabView. 

3. Да може самостално да се упозна и обучи за рад са другим, сличним софтверским алатима 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основне карактеристике програмског пакета Protel 99 Design Explorer. Радно окружење и радна 
површина. Шематик едитор. Компоненте, Едитор компоненти. PCB Едитор, подножја електронских 
компоненти. Електронко повезивање шеме и плочице.Физичко повезивање шеме и плочице. Основне 
карактеристике програмског пакета LabView 8.0. Креирање нове апликације, хардверске компоненте 
за повезивање са програмским пакетом. Картице за аквизицију, аналогни, дигитални улази, аналогни, 
дигитлни излази. Тајмери и бројачи. Аквизиција, комуникација, процесирање сигнала. 
 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Лабораторијске вежбе: Protel 99 Design Explorer; LabView 8.0 
Литература  
[1] М. Верле, "Protel: од шеме до штампане плочице", Микрокњига, Београд, 2003. 
[2] B.Y. Jeffrey,"Lab VIEW: programming, data acqusition and analysis", Prentice Hall PTR, 2001 
Број часова  активне наставе 
Предавања: Вежбе: 
2 0 

Други облици наставе: 
2 

Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови: 

Методе извођења наставе  
Теоријска настава, лабораторијске вежбе, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
колоквијум-и 30 усмени испит 30 
семинар-и 30   
Напомена:  
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Електромагнетика 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Аленка М. Миловановић
Статус предмета: Oбавезан / изборни  у зависности од модула 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са темељним принципима и законима електромагнетике, особинама 
електромагнетских поља као и начинима за њихово одређивање. 
Исход предмета 
Студент је стекао основна теоријска знања из области електромагнетке на основу којих: 1) разуме 
основне процесе значајне у електротехници; 2) зна да изврши анализу електромагнетских поља и 
3)зна да решава конкретне једноставније проблеме везане за статичка, стационарна и временски 
променљива електромагнетска поља. Студент поседује основна знања о простирању равних 
униформних електромагнетских таласа. 
Стечена знања представљају основу за прећење одређених стручних предмета предмета на вишим 
годинама студија. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Максвелове једначине: Интегрални и локални облик. Подела проблема у погледу временске 
зависности. Комплексни вектори. Обртно поље. Електромагнетне особине средина. Једначина 
континуитета. Гранични услови. Закони преламања линија поља. Теорема ликова. Уземљивачи. 
Потенцијали електромагнетног поља. Ретардирани потенцијали. Таласна, Пуасонова и Лапласова 
једначина. Закони одржања. Поинтингова теорема. Енергија електростатичког поља. Електродни 
системи, потенцијални, коефицијенти електростатичке индукције, делимичне капацитивности. 
Кондензатор. Енергија стационарног магнентог поља. Сопствене и међусобне индуктивности. 
Униформни равни електромагнетни таласи. Водови. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу. 
Литература 
[1] Д. М. Величковић, "Електромагнетика", Св.1, ЕФ Ниш, Наука Београд, 1994.  
[2] Ј. Сурутка, "Електромагнетика",Академска мисао, Београд, 2006. 
[3] Б. Д. Поповић, "Зборник проблема из електромагнетике", Грађевинска књига Београд, 1981. 
[4] Д. М. Величковић и сарадници, "Збирка решених испитних задатака из електромагнетике", ЕФ 

Ниш, 2000. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови: Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе:  Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања, аудиторне вежбе и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 35 
домаћи задаци 30 усмени испит 30 
Напомена: Студент може писмени део испита полагати парцијално (преко колоквијума) током 
семестра. 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије  
Назив предмета: Електротехнички материјали 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Љубомир М. Вулићевић
Статус предмета: Oбавезан / изборни  у зависности од модула 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Овладавање основним знањима у вези материјала, да студенти упознају њихова структурне 
карактреристике, механичке топлотне, електричне и магнетне особине са становишта њихове 
примене у електротехници  
Исход предмета 
Могућност оптималног одабира материјала у инжењерској пракси  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Физичко-хемијски основи структуре материјала. Подела електротехничких материјала.Проводници 
првог и другог реда. Особине, врсте и примена проводних материјала. Mетали високе електричне 
проводности и њихове легуре. Метали ниске електричне проводности. Суперпроводни материјали. 
Проводни материјали специјалне намене. Полупроводници, енергетске зоне, Фермијева енергија, 
формирање п-н споја, врсте особине и примена полупроводничких материјала. Диелектрици, базне 
особине. Класификација пасивних диелектрика. Активни диелектрични материјали. Течни кристали. 
Оптичка влакна. Основни појмови магнетизма. Меки магнетни материјали. Магнетокерамика. 
Материјали за израду перманентних магнета.  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.Лабораторијске вежбе: структурне, механичке, термичке, 
електричне и магнетне особине материјала. 
[1] Д.Раковић, "Физичке основе и карактеристике електротехничких материјала", Академска мисао, 

Београд, 2000. 
[2] Д.Раковић, П. Осмокровић, Н. Арсић, "Електротехнички материјали:збирка задатака", Академска 

мисао, Београд, 2003 
[3] Р.Н.Марковић,"Познавање електротехничког материјала" Научна књига, Београд, 1973. 
Број часова  активне наставе 
Предавања:  
3 

Вежбе:
1 

Други облици наставе: 
1 

Студијски истраживачки 
рад: 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
лабораторијске вежбе 40 усмени испит  
Напомена 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Основи рачунарске технике 2 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Радојка Р. Крнета
Статус предмета: Oбавезан / изборни  у зависности од модула 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Стицање основних инжењерских знања о архитектури и организацији дигиталних рачунара 
Исход предмета  
Стечена основна знања о архитектури дигиталних рачунара: начину представљања података и 
наредби у рачунару, микроперацијама, структури оперативне меморије, процесора и управљачке 
јединице.  
Упознавање са моделом стека, функцијама процесора, структурама прекида 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Регистри. Оперативна меморија. Архитектура дигиталних рачунара.   Представљање података и 
наредби. Бројач наредби. Начини адресовања. Регистри података. Адресни регистри. Регистри опште 
намене. Микрооперације. Операциони и управљачки блокови. Магистрала. Структура операционе 
јединице. Скуп наредби. Стек. Дијаграм тока. Процесор. Функције процесора. Читање наредбе. 
Одређивање адресе операнда. Извршавање наредбе. Памћење резултата. Прекиди програма. Анализа 
прекида. Комуникација са рачунаром. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рачунске вежбе на којима се увежбавају практични примери који се односе на теоријску наставу. 
Литература:  
[1] Б. Лазић. "Логичко пројектовање рачунара", Наука, Београд , 1994. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
Остали 
часови: Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 2 
Методе извођења наставе 
Теоретска предавања и рачунске вежбе.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
домаћи задаци 15 усмени испит  
колоквијум-и  2 × 25 = 50  
Напомена: 
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије, Интегрисане академске студије 
Назив предмета: Програмски језици 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Владе Д. Урошевић 
Статус предмета: Oбавезан / изборни  у зависности од студијског програма и појединих модула
Број ЕСПБ: 5  
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Савладавање фундаменталних принципа програмирања кроз програмски језик C, који су 
неопходна основа за свако даље програмирање и пројектовање. Предмет представља улаз у свет 
програмирања, упознавајући студента са основним елементима програмских језика, њиховом 
синтаксом, типовима података и контролним структурама 
Исход предмета  
Након успешног завршетка овог предмета студенти ће имати теоријска и практична знања за рад са 
различитим управљачким структурама C језика, показивачима, динамичким алоцирањем меморије, 
функцијама, радом са датотекама, као и командама претпроцесора у програмском језику C. На овај 
начин студент је оспособљен за даље изучавање програмских језика и савремених техника 
програмирања, првенствено објектно-оријентисаних техника програмирања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Језик C. Детаљан опис основа језика, структура програма. Типови података: скаларни типови, 
дефинисање типа, низови типова. Улазно/излазна конверзија података. Оператори и излази, 
конверзије и поредак израчунавања. Управљачке структуре: секвенца, селекције, циклуси и 
скокови. Показивачи и низови: адресе и показивачи; адресна аритметика; динамичка додела 
меморије. Модулизација програма (функције), механизам преноса аргумената. Рекурзивне 
функције, показивачи на функције, аргументи главног програма, библиотечке функције. 
Видљивост и животни век променљивих. Дефинисање и употреба структура и унија. Дефиниција 
датотека и функције за рад са датотекама (отварање, затварање, улаз/излаз). Команде 
претпроцесора. 
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате излагање на предавањима и уводе студенте у практичан рад са 
програмским језиком C. Вежбе на рачунару кроз самосталну и вођену израду задатака у 
програмском језику C.  
Литература  
[1] B. Kernigan, D. Ritchie, "Programski jezik C", Savremena administracija, Beograd, 1989. 
[2] L. Kraus, "Programski jezik C", Akademska misao, Beograd, 2001. 
[3] В. Урошевић, О. Ристић,  " Програмски језик C, збирка задатака ", Висока школа струковних 

студија, Чачак 2008 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
1 

Остали 
часови Други облици наставе: 

1 
Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
- предавања уз коришћење PowerPoint презентације, израда практичних примера (задатака) у 
програмском језику C, вежбе на рачунару, консултације за израду и преглед семинарског рада. 
- провера знања: преглед семинарског рада; 2 колоквијума – у писменом облику; завршни испит – у 
писменом и усменом облику 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава-вежбе 5 усмени испит 20 
колоквијум-и 30   
семинарски рад 10   
Напомена:  
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Хидраулика и термотехника 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Снежана М. Драгићевић
Статус предмета: Oбавезан / изборни  у зависности од студијског програма  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање разноврсних теоријских и 
практичних проблема из области хидраулике и термотехнике. Упознавање са физичким својствима 
флуида, основним законитостима које описују мировање и кретање флуида и реалним проблемима 
струјања флуида, као и упознавање са основним термотехничким појмовима и методама конверзије 
енергије, принципима и ограничењима при топлотној трансформацији енергије са становишта 
практичне примене. 
Исход предмета 
Студенти стичу знања на основу којих су оспособљени да разумеју физичке појаве и законе 
мировања и струјања флуида, могу решавати проблеме везане за мировање и кретање флуида, 
разумеју начине трансформације топлотне енергије и могућности добијања рада. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Физичка својства флуида. Хидростатика - мировање флуида: хидростатички притисак, Ојлерове 
једанчине, Паскалов закон, сила притиска на равне и криве површине, Архимедов закон. Кинематика 
флуида: основни појмови, режими струјања флуида, Бернулијева једначина, губици енергије при 
струјању флуида. Истицање флуида кроз отворе. Закони идеалних и реалних гасова. Општа једначина 
гасног стања. Закони термодинамике. Енергетски биланси изотермске, изобарске, изохорске, 
адијабатске и политропске промене стања идеалних гасова. Реалан гас, водена пара. Кружни процеси. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
У оквиру аудирорних вежби студенти се оспособљавају да стечена теоријска знања примене у 
решавању конкретних проблема који се јављају при мировању и кретању флуида и код  
термодинамичких промена стања и процеса са идеалним и реалним гасом 
Литература  
[1] Д. Ранђић, "Термотехника", Технички факултет Чачак, 1994. 
[2] С. Драгићевић, "Термотехника", Збирка решених задатака, Технички факултет Чачак, 2006. 
[3] Б. Обровић, М. Шашић, "Хидраулика", Научна књига , Београд, 1996. 
[4] Б. Обровић, "Основи хидраулике, Збирка решених задатака", Научна књига, 1990. 
Број часова активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе:  Студијски истраживачки 
рад:  

Остали 
часови:  

Методе извођења наставе 
Предавања се реализују помоћу мултимедијалних презентација (анимација, симулација, јава аплета), 
али и на класичан начин. Аудиторне вежбе, домаћи задаци (4), колоквијуми (2). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 20 
домаћи задаци усмени испит 4 × 5 = 20 25 
колоквијуми - задаци   2 × 15 = 30 
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Машински елементи 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Звонимир С. Југовић 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Машински елементи су саставни делови свих машина и уређаја. Циљ овог предмета је упознавање 
студената са теоријским основама, применом, начином функционисања, прорчуном, конструкционим 
облицима, као и избором стандардних елемената према задатим условима.  У оквиру ове дисциплине, 
студенти ће се детаљније упознати са кинематичким параметрима, а веома мало са динамиком, свих 
машинских елемената. Предмет Машински елементи обухвата изучавање реалних конструкционих 
решења уз коришћење теоријских знања и изведених решења.  
Исход предмета  
Изучавањем овог предмета стичу се основна знања за конструисање, прорачун и проверу, избор из 
стандардних фамилија и компоновање машинских елемената у сложене машинске структуре, уз 
испуњење услова везаних за производњу и експлоатацију. 
Садржај предмета 
Теоријска настава   
Увод. Стандардизација машинских делова. Толеранције машинских делова и склопова.  Основе 
прорачуна машинских делова. Навојни спојеви. Еластични спојеви. Зупчасти преносници. Фрикциони 
преносници. Каишни преносници. Ланчани парови. Вратила и осовине и Спојеви вратила и обртних 
делова. Котрљајни лежаји. Клизна лежишта. Спојнице и кочнице. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају 
упутства за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти. 
Графички радови се раде из  навојних спојева, кајишних преносника, зупчастих преносника и 
вратила.  
Литература  
[1] В. Николић, "Машински елементи, теорија, прорачун, примери", Машински факултет у 

Крагујевцу, 2004.  
[2] З. Југовић, "Машински елементи - практикум за израду графичких радова", Технички факултет, 

Чачак, 1992. 
[3] З. Југовић, С. Драгићевић, "Машински елементи - збирка решених задатака", Технички факултет, 

Чачак, 1996, друго допуњено издање. 
[4] З. Југовић, "Машински елементи - таблице", Технички факултет, Чачак, 1996. 
[5] З. Југовић, М. Поповић,. "Машински елементи – Тестови знања", Технички факултет, Чачак,2006. 
Број часова  активне наставе 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад:    

Остали 
часови:  Предавања:  

2 
Вежбе: 

 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, израда графичких радова, колоквијуми и завршни тест. 
У оквиру предавања студент се упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и 
израду практичних примера. На вежбама се решавају практични примери, дају упутства за израду 
графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти. 
Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума (у току семестра) и завршног теста (току 
испитног рока). Студенти који се не квалификују за завршни тест могу да полажу поправне 
колоквијуме. Такође се могу поправљати оцене из свих активности кроз поновно обављање истих. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
колоквијум-и 20 усмени испит  
графички радови 20   
Напомена: 
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Студијски програми : ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета:  Телекомуникације 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Михајло Ч. Стефановић
Статус предмета: Oбавезан  
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Овладавање основним знањима неопходним за разумевање принципа телекомуникација 
Исход предмета  
Теоријска знања; Овладавање употребом одговарајућих програмских симулација  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Пренос информација. Дигитализација сигнала. Основи модулационих техника. Пренос сигнала са 
проширеним спектром. Мултиплексни пренос сигнала. Основи компресије сигнала. Запис 
информација. Основи технике кодовања. Бежични комуникациони системи. Сателитске 
комуникације. Системи за глобално позиционирање (GPS). 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу 
Литература 
[1] Илија Стојановић: “Основи телекомуникација”, Грађевинска књига, Београд, 1977. 
[2] З. М. Урошевић, М. Д. Савић: “Телекомуникације - елементи теорије, анализе и обраде сигнала: 

збирка решених задатака”, Наука, Београд, 2000 
[3] J. G. Proakis: “Digital Communications”, McGraw-Hill, 1989. 
[4] S.Haykin, M. Moher: “An Introduction to Digital and Analog Communications”, John Wiley, 2007. 
Број часова  активне наставе 
Предавања:  
2 

Вежбе:  
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки  
рад: 

Остали 
часови: 

Методе извођења наставе 
Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
присуство на предавањима 5 писмени испит (и колоквијуми) 20 
присуство на вежбама 5 усмени испит 20 
колоквијуми 25   
семинарски рад 20   
домаћи задатак 5   
Напомена:  
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА,  ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије, Интегрисане академске студије 
Назив предмета: Енглески језик 2 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Весна Б. Ковачевић
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Оспособљавање за стручну писану и усмену комуникацију на енглеском језику 
Исход предмета  
Писање абстракта и резимеа и презентација на енглеском језику (писани и усмени део испита) 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Примери и рад на кратким писаним формама у области језика струке као што су апстракти, резимеи, 
меморандуми, CV, молбе за посао и др. Лексичке и граматичке структуре везане за стручно и 
професионално писање. 
Упутства  за успешно држање презентације која је везана за струку, а изводи се на енглеском језику 
уз употребу аудио визуелних средстава. Фразе и изрази, језик презентација, употреба наведених 
средстава.  
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Писање резиме и абстракта, е-маил, и др. коришћење речника и CD са вежбањима за стручно писање. 
Припреме за презентацију, коришћење Интернета у ту сврху и начини како добијене информације 
касније искористити и применити. 
Литература  
[1] E.H.Glendinning, John MacEwan, "Oxford english for electronics" Oxford University Press, 1993 
[2] E.H.Glendinning, N. Glendinning, "Oxford english for electrical and mechanical engineering: answer 

book with teaching notes", Oxford University Press, 1995 
[3] K.Boeckner,P.C.Brown, "Oxford english for computing", Oxford University Press, 1993 
[4] Susan Lowe &Luise Pile ,  "Presenting", Delta Publishing, 2004, UK 
[5] Luise Pile, "E-mailing", Delta Publishing, 2004, UK 
Број часова  активне наставе 
Предавања: Вежбе: 

1 
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

2  

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Комуникативни приступ 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 30 
практична настава 10 усмени испит 40 
Напомена: 
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Студијски програми : ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Електричне машине 1 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мирослав М. Бјекић
Статус предмета: Oбавезан / изборни  у зависности од студијског програма и појединих модула 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема  
Циљ предмета 
Циљ предмета је обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из 
области Електричних машина. Циљ је упознати студенте са магнетним колима и начинима њиховог 
решавања, трансформаторима (енергетским и специјалним),.као и научити студенте основним 
појмовима из области Електричних машина (конструкција, навоји, основни појмови, принципи рада 
основних типова, подела…) 
Исход предмета  
Студенти су након одслушаног предмета оспособљени у решавању магнетних кола једносмерне, 
наизменичне струје и са сталним магнетима. Разумеју конструкцију енергетских и специјалних 
трансформатора, њихове радне карактеристике. Оспособљени су да изврше његов елементарни 
прорачун. Знају основне типове електричних машина, принцип њиховог рада, и владају основним 
појмовима из области Електричних машина. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Магнетна кола: увод у магнетна кола, методе за решавање магнетних кола, 
начини побуђивања, губици у магнетним колима, Енергетски трансформатори: основни појмови, 
представљање трансформатора (идеални, савршени и реални трансформатор, векторски дијаграм 
трансформатора, еквивалента шема једнофазног и трофазног трансформатора), огледи, вишефазни 
трансформатор (спреге трофазних трансгорматора, особине појединих спрега), прорачун броја 
навојака трансформатора, паралелан рад, систем релативних јединица, Специјални 
трансформатори: аутотрансформатор, регулациони трансформатор, претварачи броја фаза, скотова 
спрега, тронамотајни трансформатор, мерни трансформатори (напонски и струјни), трансформатор за 
заваривање, Основе електричних машина: Основни појмови (статор, ротор, индукт индуктор, 
намотаји (проводник, навојак, навојна секција, навој фазе, намот), полови, фазе, електрични и 
механички угао), основни делови и принцип рада основних типова електричних машина (машина ЈС, 
асинхрона машина, синхрона машина, реверзибилност рада). 
Лабораторијске вежбе: Упознавање са деловима магнетних кола, Посматрање криве хистерезисног 
циклуса и израда криве магнећења магнетног кола, Посматрање струје магнећења и приближно 
срачунавање прве, треће и пете хармоничне компоненте, Побуђивање магнетног кола и мерење 
губитака у њему, Делови ТР, Одређивање хомологних крајева једнофазног трансформатора, 
Одређивање преносног односа трансформатора, Испитивање спрежне групе трофазних транс-
форматора, Оглед кратког споја и празног хода трофазног трансформатора, Испитивање загревања 
трансформатора методом рекуперације, Упознавање са основним деловима електричних машина 
Литература  
[1] Ђ. Калић: "Трансформатори", Завод за уџбенике и наставна средства, 1991. 
[2] Б. Митраковић, "Трансформатори", Научна књига, Београд, 1987. 
[3] С. Јанда, М. Бјекић, "Лабораторијски практикум из електричних машина I", ТФ Чачак, 1995. 
Број часова  активне наставе 
Предавања:  Вежбе:  

1 
Други облици наставе: 
 1 

Студијски истраживачки  рад: 
2 

Остали 
часови: 

Методе извођења наставе:  
Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Похађање наставе 5   
Активност у настави 5 писмени испит  25 
Лабораторијске вежбе 10 усмени испит  25 
Колоквијуми 20   
Домаћи задаци, пројекат 10   
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Студијски програми : ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Основе инжењерске механике 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Драган М. Голубовић
Статус предмета: Oбавезан / изборни  у зависности од  модула 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање са моделирањем и прорачунима у техничкој пракси: статички пренос спољашњих  и 
унутрашњих оптерећења тела (силе и моменти); статичка напрезања елемената (напони и деформа-
ције); коришћење рачунара у инжењерској механици. 
Исход предмета  
Усвајање основних знања из инжењерске механике и то: моделирање, преноса и трансформасција 
оптерећења (силе, спрегови, моменти, спољашња и унутрашња опртерећења), напрезање еластичних тела 
(напонско и деформационо стање). Усвајање механике као основе техничких знања. Основно знање 
коришћења рачунара у механичким прорачунима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Статика: Механичка моделирања реалних система: круто тело, силе, моменти, спрегови. Систем сучељних 
сила: резултаната, статичка равнотежа. Призвољни систем сила и спрегова: главни вектор, главни момент, 
статичка равнотежа. Трење клизања и котрљања. Унутрашња оптерећења носача: цртање статичких 
дијаграма. Примена рачунатра у статици: одређивање сила веза, цртање статичких дијаграма, одређивање 
тежишта. 
Отпорност матеиријала: Основне хипотезе о механичким особинама елестичних материјала. Геометријске 
карактеристике пресека: површина, моменти  и елипса инерције. Дефиниција напрезања материјала: напони, 
деформације, Хуков закон. Аксијално напрезање: напони, деформације, Хуков закон, димензинисање, 
напрезање у равни. Напрезање при смицању. Напрезање при увијању: напони деформације, димензионисање 
вратила. Напрезање при савијању греда: нормални и тангенцијални напони, деформације-угиби, 
димензионисање носача. Извијање: Ојлеров, Омега и Тетмајеров поступак. Примена методе коначних 
елемената за идентификацију напрезања и деформација еластичних носача. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства 
за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти. Ради се четири  
графичка задатка из области: равнотежа крутих тела, статички дијаграми греда, напрезање греда при 
савијању, напрезање греда при увијању. 
Литература 
[1] Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, "Техничка механика-општи курс", Грађевинска књига, 1982. 
[2] Д.Голубовић, М. Којић, Р. Савић "Методичка збирка задатака из механике: статика",  Научна књига, 

Београд, 1989.  
[3] К. Премовић , Д. Голубовић, Љ. Милићевић, "Отпорност материјала: збирка задатака", Технички 

факултет Чачак. 1996. 
Број часова  активне наставе 
Предавања:  
2 

Вежбе:  
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки  
рад: 

Остали 
часови: 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, израда графичких радова, колоквијуми и завршни тест. У оквиру предавања студент се 
упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и израду практичних примера. На 
вежбама се решавају практични примери, дају упутства за израду графичких радова, пружа помоћ у 
изради графичких радова и прегледају исти. Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума (у току 
семестра) и завршног теста (току испитног рока). Студенти који се не квалификују за завршни тест могу 
да полажу поправне колоквијуме. Такође се могу поправљати оцене из свих активности кроз поновно 
обављање истих. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит (и колоквијуми) 50 
практична настава 5 усмени испит 20 
семинар-и 20   
Напомена: Писмени део испита се може пологати парцијално у току семестра преко колоквијума 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Линеарна електроника 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Слободан Р.  Ђукић
Статус предмета: Oбавезан / изборни  у зависности од модула 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета  
Упознавање са основним карактеристикама појачавача. Упознавање са карактеристикама појачавача 
са негативном и позитивном повратном спрегом, као и стабилисаних извора напајања. Упознавање са 
интегрисаним напонским регулаторима. 
Исход предмета  
Овладавање техником анализе и пројектовања простих електронских кола са различитим врстама 
појачавача. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Дифренцијални појачавачи. Диференцијални појачавачи са БЈТ транзисторима. Дифренцијални 
појачавачи са активним оптерећењем. Диференцијални појачавачи са ФЕТ тзранзисторима. Офсет 
напон, офсет струја и струја поларизације. Појачавачи снаге. Биланс снаге у појачавачу. Изобличења 
сигнала у излазном појачавачком степену. Излазни степен са једним транзистором. Излазни степен са 
више транзистора. Коефицијен корисног дејства излазног степена. Струјна заштита транзистора у 
излазном степену. Топлотна заштита трнзистора у излазном степену. Операциони попјачавачи. 
Идеални оперециони појачавач. Линеарна кола са идеалним операционим појачавачем. Реалан 
операциони појачавач. Улазни и излазни офсет напон. Улазна струја поларизације и злазна струја 
офсета. Практични савети за конструкцију појачавача са операционим појачавачима. Негативна 
повратна спрега. Конфигурације негативне повратне спреге. Реализација кола са негативном повратном 
спрегом. Осцилатори. Баркхаузенов услов осциловања. Осцилатори са фазним помераје. Осцилатор са 
Виновим мостом. Колпицов осцилатор. Хатрлејев осцилатор. Осцилатор са кристалом кварца. 
Пројектовање осцилатора. Једносмерни извори за напајање. Усмерачи. Филтри за усмераче. 
Стабилизатори напона. Линеарни регулатори. Интегрисани напонски регулатори. Прекидачки 
регулатори. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рачунске вежбе прате наставу и подразумевају висок степен самосталности студената у решавању 
задатака. 
Литература  
[1] С. Ђукић, "Линеарна електроника", Технички факултет Чачак, 2006, 
[2] A. R. Hambley, "Electronics-a top down approach to computer aided cicuit design", Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, New Jersey, 1994, 
[3] С. Ђукић, "Основи електронике- збирка решених проблема", Технички факултет Чачак, 2004. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе:  Студијски истраживачки 
рад:  

Остали часови: 

Методе извођења наставе 
Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, консултације. 
Ипит је писмени и усмени. Писмени део испита се може положити кроз колоквијуме. Писмени део 
испита је елиминаторан. Усмени део испита може бити и у писменој форми. 
Оцена испита се формира на основу успеха из лабораторијских вежби, колоквијума, писменог и 
усменог дела испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
домаћи задаци 10+10 усмени испит 40 
колоквијум-и    
Напомена: Писмени део испита се може пологати парцијално у току семестра преко колоквијума 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Дигитална електроника 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Предраг Б. Петровић
Статус предмета: Oбавезан / изборни  у зависности од модула 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Предмет је конципиран тако да студената упозна са основама технологије интегрисаних кола на којој 
је базиран развој савремених дигиталних кола, основним принципима обраде у таквим колима, 
ограничењима и ризицима који се јављају током њихове примене у пракси. Поред теоријског знања 
из ове области, студент кроз изабране пројектне задатке треба да овлада основним вештинама 
потребним за инжењера рачунарске технике, посебно у погледу развоја сложених система за 
процесирање и обраду како дигиталних, тако и аналогних сигнала, спрезања таквих дигиталних 
система управљања са постојећим индустријским окружењем. 
Исход предмета  
Разумевање принципа рада основних структура комбинационих и секвенцијалних дигиталних кола. 
Овладавањем техникама за анализу и синтезу кола дигиталне лектронике. 
Оспособљавање за пројектовање нових и експлоатцију постојећих система. 
Усвајање и примена принципа за аналогно/дигиталну и дигитално/аналогну конверзију сигнала. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Бројни системи, типови сигнала, основна кола за уобличавање сигнала; Компараторска кола; 
Бистабилна кола; Комбинациона кола; Секвенцијалне мреже; Програмабилна логичка кола; 
Меморијска кола; Аритметичка кола; Д/А конвертори; А/Д конвертори; Савремена дигитална кола 
базирана на примени принципа квантне физике. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе су аудиторне, током којих наставник преко примера из праксе и примера из збирки задатака 
студенте упознаје са наставним јединицама које су претходно обрађене на теоријској настави. 
Литература  
[1] Д. Живковић, М. Поповић, "Импулсна и дигитална електроника", НАУКА, Београд 1997. 
[2] С. Тешић, Д. Васиљевић, "Збирка задатака из дигиталне eлектронике", Научна књига, Београд, 

1988. 
[3] И. Поповић, "Дигитална електроника-збирка задатака", Академска мисао, Београд, 2006. 
 

Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
Остали 
часови: Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 2 
Методе извођења наставе 
Наставно градиво студентима ће бити презентирано путем презентација у Microsoft PowerPoint-u , 
видео материјала и директно на табли. Наставни материјал је садржан у уџбеницима и 
приручницима. Предавања и вежбе су базиране на примерима из литературе и праксе. Провера знања 
се врши путем тестова у току семестра и презентације и одбране семинарског рада и завршног 
испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 40 
практична настава 5 усмени испит 30 
колоквијум-и 10   
семинар-и 10   
Напомена: 
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Студијски програм: ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО,  МЕХАТРОНИКА, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије, Основне академске студије 
Назив предмета: Објектно орјентисано програмирање 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Владе Д. Урошевић
Статус предмета: Oбавезан / изборни  у зависности од студијског програма и појединих модула 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање са објектно оријентисаним концептом програмирања укључујући енкапсулацију, 
апстракцију, полиморфизам и наслеђивање. Оспособљавање студената за програмирање у 
програмском језику C++. 
Исходи предмета 
Студент је оспособљен за разумевање објектно оријентисаних техника програмирања и зна да 
користи све предности C++ језика  као ООЈ. У потпуности влада показивачима  и функцијама као 
основом за динамичко алоцирање меморије. Студент разуме концепте генерализације/специја-
лизације, изведене класе и вишеструко наслеђивање.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Концепти објектно-орјентисаног софтвера. Елементи језика C++ наслеђени од језика C. Класе и 
објекти. Апстракција и инстанца. Дефиниција класе. Функције чланице. Право приступа. Статички 
чланови. Пријатељи. Структуре и уније. Угнежђивање класа. Конструктори и деструктори. 
Преклапање оператора. Оператори у језику C++. Бинарни и унарни оператори. Специјални 
оператори. Наслеђивање. Концепт релације генерализације/специјализације. Изведене класе и 
наслеђивање. Заштићени чланови. Начини извођења. Полиморфизам. Виртуелне функције чланице. 
Динамичко везивање. Вишеструко наслеђивање.  
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате излагање на предавањима и уводе студенте у практичан рад са програмским 
језиком C++. Вежбе на рачунару кроз самосталну и вођену израду задатака у програмском језику 
C++.  
Литература  
[1] Overland B.;  C++ jasnim jezikom, Mikro knjiga, 2002 
[2] В. Урошевић, О. Ристић,  "Програмски језик C, збирка задатака", Технички факултет Чачак, 

Чачак 2008 
[3] B. Kernigan, D. Ritchie, "Programski jezik C", Savremena administracija, Beograd, 1989. 
 
Предавања:  
2 

Вежбе:  Други облици наставе: 
1 

Студијски истраживачки рад: 
Остали часови 
3 (кол) 

1 
Методе извођења наставе 
- реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе. Предавања и дискусије уз 
коришћење PowerPoint презентације, израда практичних примера (задатака) у програмском језику C, 
вежбе на рачунару, консултације за израду и преглед семинарског рада. 
- провера знања: преглед семинарског рада; 2 колоквијума – у писменом облику; завршни испит – у 
писменом и усменом облику. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит (или колоквијуми) 30 
практична настава/вежбе 5 усмени испит 20 
колоквијуми  30   
семинар-и/писани радови, задаци 10   
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Архитектура рачунара 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Синиша С. Ранђић
Статус предмета: Oбавезан / изборни  у зависности од модула 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање са начином рада класичног von Neumann – вог рачунара, врстама операција и типовима и 
структуром података које оне обрађују; упознавање са хијерархијом меморијског подсистема 
рачунара и принципима управљањем; упознавање са принципима реализације улазно/излазних 
операција и преносом података унутар рачунара и између рачунара и окружења; упознавање са оним 
аспектима архитектуре рачунара који су неопходни за прихватање знања из других области 
рачунарске технике као што су рачунарске мреже и оперативни системи. 
Исход предмета 
Студент може да опише класичну von Neumann – ову машину и њене основне функционалне 
јединице; објасни како се извршавају инструкције и како се оне представљају и на машинском нивоу 
и у контексту асемблерских језика; објасни различите инструкцијске формате; пише једноставне 
машинске програме; идентификује главне меморијске технологије; опише принципе меморијске 
хијерархије и управљања меморијом; опише улогу „кеш“ и виртуелне меморије; објасни како се 
прекиди користе за управљање улазом/излазом и преносом података; идентификује различите типове 
магистрала у рачунарском систему.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Основна организација von Neumann – ове машине.  
Контролна јединица; дохватање, декодовање и извршавање инструкција.  
Скупови и типови инструкција (манипулација подацима, управљачке инструкције, улазно/излазне 
инструкције). Формати инструкција. Начини адресирања. Улазно/излазне операције и прекиди. 
Позиви потпрограма и механизам повратка из потпрограма. Машинско програмирање.  
Меморијски системи и њихове технологије. Меморијска хијерархија. Организација оперативне 
меморије. „Кеш“ меморије. Виртуелна меморија.  
Програмирани улаз/излаз. Улаз/излаз управљан прекидима. Магистрале и арбитрација. Директан 
приступ меморији.  
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Практична примена и провера стечених знања кроз рад са конкретним архитектурама рачунара и 
њиховим симулаторима.  
Литература  
[1] W. Stallings, "Организација и архитектура рачунара ", Страна: 792, Универзитетски уџбеник, 

CET, Београд 
Број часова активне наставе 
Предавања:  
2 

Вежбе:  
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 

Остали часови: 

Методе извођења наставе 
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 20 
практична настава 15 усмени испит 20 
колоквијум-и 30   
семинар-и, домаћи задаци 10   
Напомена: 
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО , 
МЕХАТРОНИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Аутоматско управљање 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Љубиша Р. Голубовић, Предраг Б. Петровић
Статус предмета: Oбавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање са методама и техникама анлизе и пројектовања система аутоматског управљања. 
Овладавање рачунарским програмима који се најчешће користе у општој теорији и пракси при 
решавању конкретних инжењерских проблема у индустрији. 
Исход предмета 
Студенти су након одслушаног предмета оспособљени да разумеју  понашање и структуру линеарних 
система аутоматског управљања и да стечена знања користе у решавању конкретних проблема. 
Стечена знања такође представљају и основу за прећење одређених стручних предмета. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Математички модели физичких система. Функција преноса и структурни блок дијаграми. 
Карактеристичне функције система управљања. Компоненте и управљачки системи. Концепт 
стабилности и алгебарски критеријуми. Анализа и синтеза система у временском подручју. Линеарни 
закони управљања. Геометријско место корена. Фреквентне методе анализе и синтезе система. 
Никвист-ов критеријум стабилности. Анализа и синтеза система у простору стања.     
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу. 
Литература 
[1] Д. Стојановић, "Увод у системе аутоматског управљања", ТФ Чачак, 2003. 
[2] Б. Ковачевић, Ж. Ђуровић, "Системи аутоматског управљања-Зборник решених задатака", ЕТФ 

Београд, Наука, 1995. 
[3] Љ.Голубовић, "Електрична мерења неелектричних величина", ТФ Чачак, 2005. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, аудиторне вежбе и консултације.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 5 писмени испит  
Домаћи задаци 20 усмени испит 30 
Колоквијуми  45   
Напомена:  
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Електричне машине 2 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мирослав М. Бјекић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из 
области Електромеханичког претварања енергије, машина једносмерне струје и асинхроних машина. 
Циљ је упознати студенте са принципа електромеханичког претварања енергије (5 принципа), 
конструкцијом, принципом рада, начинима побуђивања и карактеристикама машина једносмерне 
струје. Еквивалентном шемом асинхроног мотора и начином одређивања њенох параметара. 
Исход предмета  
Студенти су након одслушаног предмета оспособљени да разумеју конструкцију машина једносмерне 
струје и асинхроних машина. Оспособљени су да изврше њихов елементарни прорачун. Знају њихове 
принципе рада, конструкционе делове и радне карактеристике. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Електромеханичко претварање енергије: начини електромеханичког претварања енергије, електро-
магнетна сила и индукована електромоторна сила, енергетски биланс електромеханичког претварања 
енергије, општи облик једначина за електромагнентне моменте и силе, магнетни систем са једноструком 
побудом: релуктантни момент, магнетни системи са вишеструком побудом, услови развијања корисног 
момента код електричних машина. Машине једносмерне струје: основни појмови (главни конструкциони 
делови, принцип рада, начини побуђивања), намотаји индукта (паралелни и редни намотај, таблица и 
шема намотавања, специјални навоји), главне формуле, магнетна поља индуктора и индукта, комутација, 
енергетски односи, карактеристике генератора ЈС, карактеристике мотора ЈС. Асинхроне машине: 
индукована ЕМС у навојима машине за наизменичну струју, Лебланова теорема, Теслино обртно магнето 
поље, магнетна поља расипања, главна реактанса машине наизменичне струје, основни појмови асинхроне 
машине (конструкција, принцип рада, примена), еквивалентна шема АМ и њене модификације, Клосов 
образац (тачан, упрошћен и линеаризован), лабораториски огледи са асинхроним мотором, енергетски 
биланс АМ. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Лабораторијске вежбе: Демонстрација модела електромеханичког претварања енергије, Упознавање са 
деловима машина једносмерне струје, Дефинисање дом. задатка: намотавање индукта машине 
једносмерне струје, Мерење електричних отпора појединих навоја, њихова идентификација и побуђивање 
генератора са сложеном побудом, Снимање криве магнећења машине за једносмерну струју (криве 
празног хода), Снимање спољне карактеристике генератора са паралелном и адитивном побудом, 
Упознавање са деловима асинхроне машине, Мерење електричних отпора појединих навоја и њихова 
идентификација, Оглед празног хода и кратког споја АМ са намотаним ротором, Мерење клизања 
асинхроне машине.  
Литература  
[1] М. Петровић, "Електромеханичко претварање енергије", Научна књига, Београд. 
[2] Б. Митраковић, Н. Николић, "Асинхроне машине", Научна књига, Београд, 1986. 
[3] С. Јанда, М. Бјекић, "Лабораторијски практикум из електричних машина II", ТФ Чачак, 1995. 
Број часова  активне наставе 
Предавања:  Вежбе:  

3 
Други облици наставе:  
1 

Студијски истраживачки рад: 
2 

Остали 
часови: 

Методе извођења наставе 
Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
похађање наставе 5   
активност у настави 5 писмени испит  25 
лабораторијске вежбе 10 усмени испит  25 
колоквијуми 20   
домаћи задаци, пројекат 10   
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Електричне машине 3 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Јерослав М. Живанић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студент научи о синхроним генераторима који служе за производњу електричне 
енергије и да научи употребу електричне енергије за погон синхроних мотора. Студент ће 
проучавати: хидрогенераторе и турбогенераторе, њихове радне карактеристике, еквивалентне шеме, 
векторске дијаграме електричних сила, као и одређивање снаге генератора и конструкцију, 
карактеристике и пуштање у рад синхроних мотора.  
Исход предмета 
Студент је стекао знања о електричним машинама које производе електричну енергију, синхроним 
генераторима типа хидрогенератор и турбогенератор, њиховим радним карактеристикама и 
векторским дијаграмима.Такође је стекао знања о употреби електричне енергије за погон синхроног 
високонапонског мотора, његовим карактеристикама као и упуштање у рад, односно синхронизацију 
на мрежу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Основни елементи конструкције; 
Облик поља ротора; 
Индуковани напон на крајевима генератора; 
Векторски дијаграми електричних сила синхроних генератора и синхроних мотора; 
Радне карактеристике синхроних генератора; 
Промена напона синхроних генератора; 
Пуштање у рад синхроних мотора. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу. 
Посета најмање једној хидроелектрани и једној термоелектрани. 
Литература 
[1] Б. Митраковић, "Синхроне машине", Научна књига, Београд, 1983. 
[2] Ј.М.Живанић, Д.Белошевац, М.Добричић, "Збирка задатака из синхроних машина", Технички 

факултет, Чачак, 2007. 
Број часова активне наставе 
Предавања:  
2 

Вежбе:  
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад:  

Остали 
часови:  

Методе извођења наставе 
Предавања, аудиторне вежбе и консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
домаћи задаци 25 усмени испит 30 
колоквијуми/семинарски рад 40   
Напомена:  
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Елементи и модели електроенергетских система 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Андрија Т. Сарић  
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Основни циљ предмета је оспособљавање студената за формирање, прорачунавање и примену модела 
основних елемената у ЕЕС-у. Овим се студенти припремају за формирање укупног модела ЕЕС-а, 
који се касније користи у другим областима: анализа, планирање, експлоатација и друге. 
Исход предмета  
На крају курса студенти су у могућности да:  

 Детектују типове елемената у ЕЕС-и и потребне параметре за њихово моделовање.  
 Изврше механички прорачун надземних водова.  
 Моделују основним (типичним) моделима водове, трансформаторе, синхроне генераторе, 

потрошаче и друге.  
 Изврше елементарне прорачуне токова снага, падова напона и губитака у појединим 

елементима.  
 Повежу поједине моделе у сложеније топологије ЕЕС-а.  

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Преносне и дистрибутивне мреже као део ЕЕС-а. Механички прорачун надземних водова. Критична 
температура и критични угиб. Монтажне криве. Прорачун електричних параметара надземних 
водова. Прорачун симетричних простопериодичних и устаљених режима водова. Феранти ефекат. 
Енергетски трансформатори као елементи ЕЕС-а. Синхроне машине са ваљкастим ротором (турбо 
агрегат) и ротором са истакнутим половима (хидро агрегат). Прорачун стационарних стања 
коришћењем заменске шеме водова са сконцентрисаним параметрима. Моделовање потрошача.  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових 
софтверских пакета.  
Литература  
[1] М. Ђурић, "Eлементи електроенергетских система", Електротехнички факултет, Београд, 1997.  
[2] В. Стрезоски и Д. Поповић, "Прорачуни стационарних режима електроенергетских система", 

Факултет техничких наука у Новом Саду, Нови Сад, 1994.  
[3] М. Ђурић, "Збирка решених проблема из елемената електроенергетских система", 

Електротехнички факултет, Београд, 1997.  
[4] Г. Швенда, "Основи електроенергетике – математички модели и прорачуни", Факултет 

техничких наука и Stylos, Нови Сад, 2008.  
Број часова активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
Остали 
часови: Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 2 
Методе извођења наставе 
Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint 
презентација, решавање нумеричких примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и 
вежбе базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са 
извођачима наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања 
врши се путем колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
похађање наставе (предавања + 
вежбе) 5 + 5 = 10 писмени испит 25 

два колоквијума 2 × 20 = 40 усмени испит 25 
Напомена:  

 43



Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Енергетска електроника 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Предраг Б. Петровић
Статус предмета: Обавезан / изборни у зависности од студијског програма 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Предмет је конципиран тако да студената упозна са основним принципима трансформације 
електричне енергије која се обавља у колима енергетске електронике, типовима кола, колима за 
њихово управљање и анализом у устаљеном радном режиму, ограничењима и ризицима који се 
јављају током њихове примене у пракси, као и начинима да се они превазиђу. Поред теоријског знања 
из ове области, студент кроз изабране примере треба да овлада основним вештинама потребним за 
инжењера електроенергетике, посебно у погледу развоја сложених система за процесирање и обраду 
енергетских (напонских и струјних) сигнала, спрезања таквих кола са дигиталним системима за 
управљање и са постојећим индустријским окружењем. 
Исход предмета  
Разумевање принципа рада основних типова кола енергетске електронике. 
Овладавањем техникама за анализу и синтезу енергетских кола како у континуалном тако и у 
дисконтинуалном режиму рада, за устаљено стање. 
Оспособљавање за пројектовање и симулирање рада претварача за различите типове могућих 
оптерећења. 
Усвајање и примена принципа који се користе у савременим апликацијама са становишта понуђене 
снаге на излазу претварача и запремине тако реализованог кола које се може реализовати и у техници 
интегрисаних кола. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Примена кола енергетске електронике, класификација са становишта типа трансформисаног 
електричног сигнала, Енергетски прекидачи и њихова примена; DC/DC претварачи у континуалном и 
дисконтинуалном режиму рада, Магнетне компоненте; Кола са трансформаторима; фазна контрола и 
њена примена код исправљачких кола; Инверторска кола; Основна кола и принципи управљања 
енергетским колима, Регулатори. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе су аудиторне, током којих наставник преко примера из праксе и примера из збирки задатака 
студенте упознаје са наставним јединицама које су претходно обрађене на теоријској настави. 
Литература  
[1] П. Петровић, "Енергетски претварачи и кола за њихово управљање", Наука, Београд, 1997. 
[2] Б. Докић, П. Петровић, Б. Блануша, "Енергетска електроника-збирка  решених задатака", 

Академска мисао Београд, ЕТФ Бања Лука, 2006. 
[3] Б. Докић, "Енергетска електроника-претварачи и регулатори", ЕТФ Бања Лука, 2000. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови: 

Методе извођења наставе 
Наставно градиво студентима ће бити презентирано путем презентација у Microsoft PowerPoint-u , 
Аcrobat Reader-u, видео материјала и директно на табли. Наставни материјал је садржан у 
уџбеницима, скриптама и приручницима. Предавања и вежбе су базиране на примерима из 
литературе и праксе. Провера знања се врши путем тестова у току семестра и презентације и одбране 
семинарског рада и завршног испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 40 
практична настава 5 усмени испит 30 
колоквијум-и 10   
семинар-и 10   
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Техника високог напона  
Наставник (Име, средње слово, презиме): Саша М. Стојковић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са свим врстама пренапона, заштитним средствима од пренапона и 
концепцијама пренапонске заштите објеката и електроенергетских постројења. Студенти се упознају 
са координацијом изолације надземних водова и трансформаторских станица, а такође и са заштитом 
уобичајених објеката од удара грома. 
Исход предмета  
Упознавање са различитим врстама пренапона и пренапонским појавама, 
Способност моделовања брзих електромагнетних прелазних процеса, 
Способност избора уређаја и пројектовање пренапонске заштите електроенергетских објеката и 
постројења, 
Познавање концепција и способност пројектовања заштите уобичајених објеката од удара грома. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Атмосферски пренапони, Настанак и особине атмосферских пражњења, Методи прорачуна процеса 
на водовима, Атмосферска пражњења у надземне водове, Одводници пренапона, Заштита објеката од 
удара грома, Спољашња и унутрашња громобранска инсталација, Унутрашњи пренапони, 
Привремени и склопни пренапони, Координација изолације. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу. 
Литература  
[1] М.С.Савић, З. Стојковић, "Техника високог напона - Атмосферски пренапони", Електротехнички 

факултет, Београд, 1996. год. 
[2] С. Стојковић, "Рачунарска анализа електроенергетских система програмом ATP (Alternative 

Transients Program)", помоћни уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2007.  
[3] С. Стојковић, "Техника високог напона - збирка решених задатака, Технички факултет Чачак, 

Чачак 2008. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

Остали 
часови: Вежбе: Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 2 2 
Методе извођења наставе 
Теоријска објашњења студенти добијају на предавањима. На вежбама се решавају задаци који 
представљају примере моделовања брзих електромагнетних појава и избора заштите од пренапона. 
Рачунарским симулацијама програмом ATP-EMTP (Alternative Transients Program – ElectroMagnetic 
Transients Program) приказује се моделовање прелазних процеса и избор пренапонске заштите помоћу 
рачунара. Провера знања врши се путем шест колоквијума у току семестра и завршног писменог 
испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 6 писмени испит 34 
колоквијуми 4×15=60 усмени испит  
Напомена:  
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА, 
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
Врста и ниво студија: Основне академске студије, Интегрисане академске студије 
Назив предмета: Организација рачунарских система 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Синиша С. Ранђић
Статус предмета: Oбавезан / изборни  у зависности од студијског програма  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање са организацијом класичног von Neumann – овог рачунара, његовим функционалним 
јединицама и њиховим карактеристикама; идентификовање односа између хардвера и софтвера 
рачунара; разумевање потребе повезивања рачунара у рачунарске мреже као методе дељења 
рачунарских ресурса и оптимизације њиховог коришћења; идентификовање критеријума за избор 
рачунара у контексту њихове примене.  
Исход предмета 
Студент зна да објасни основну организацију рачунара, функционалност његових јединица и њихове 
карактеристике; зна да демонстрира разумевање принцип преноса информација међу функционалним 
јединицама рачунара; зна да прикаже интеракцију између функционалних јединица рачунара у 
оквиру обраде података. зна да објасни концепт повезивања рачунара у рачунарске мреже; зна да 
разуме и примени критеријуме за избор рачунара сходно њиховој конкретној примени.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Преглед и историја рачунарства. Основне функционалне јединице рачунара.  
Процесор: основни делови; пренос и обрада података; програмско управљање.  
Организација меморије: меморијска хијерархија; главна меморија; секундарна меморија; виртуелна 
меморија; управљање меморијом. 
Организација улаза/излаза: периферијски уређаји; интерфејси; синхрони и асинхрони пренос 
података; начини преноса података између рачунара и периферијских уређаја (програмирани 
улаз/излаз, директан приступ меморији, улазно/излазни процесори); систем прекидања.  
Рачунарске мреже: увод у рачунарске мреже; типови рачунарских мрежа; технике повезивања 
рачунара; комуникациони медијуми. 
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Практична примена и провера стечених знања кроз рад са персоналним рачунарима. Упознавање са 
практичним аспектима повезивања рачунара са периферијским уређајима. Стицање практичних 
искустава у повезивању рачунара у рачунарске мреже.  
Литература  
[1] W. Stallings, "Организација и архитектура рачунара", Страна: 792, Универзитетски уџбеник, CET, 

Београд, 2006 
Број часова активне наставе 
Предавања:  
2 

Вежбе:  
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 

Остали часови: 

Методе извођења наставе 
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 20 
практична настава 15 усмени испит 20 
колоквијум-и 30   
семинар-и, домаћи задаци 10   
Напомена:  
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Оперативни системи 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Синиша С. Ранђић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање са начином на који оперативни систем дефинише апстракцију помоћу које програмер 
управља рачунаром; упознавање са основним појмовима пројектовања и имплементације 
оперативних система; упознавање са компонентама оперативних система, синхронизацијом рада, 
међусобним искључењем и имплементацијом концепта процеса; упознавање са проблемима и 
приступима управљањеу процесором, меморијом, улазно/излазним уређајима и датотекама.  
Исход предмета 
Студент може да опише карактеристике и функције савремених оперативних система; може да опише 
како се рачунарски ресурси користе од стране апликативног софтвера и како њима управља 
системски софтвер; да разуме разлику између кернела и корисничког режима рада оперативног 
система; може да дискутује мане и предности коришћења система прекидања; може да опише 
различита стања процеса и одговарајуће структуре података; опише и упореди различите приступе 
решавања проблема међусобног искључења; опише различите методе синхронизације извршавања 
процеса; опише концепт виртуелне меморије и њену реализацију у хардверу и софтверу; објасни 
различите начине додељивања меморије процесима; идентификује разлику између физичких и 
виртуелних уређаја које опслужује оперативни систем.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Улога и намена оперативних система. Историјски развој оперативних система. Функционалност 
типичног оперативног система. Питања пројектовања оперативних система.  
Апстракције, процеси и ресурси. Организација уређаја. Улога и имплементација прекида.  
Концепт мултипроцесности. Стања процеса. Структуре података у мултипроцесном окружењу. 
Диспечеризација и промена стања. Конкурентно извршавање процеса. Међусобно искључење 
процеса. Deadlock: узроци, стања и начин превазилажења. Модели и механизми синхронизације 
процеса.  
Физичка меморија и хардвер за управљање меморијом. Страничење и сегментација. Проблеми замене 
страница у меморији. „Кеширање“.  
Карактеристике серијских и паралелних уређаја. Управљање улазно/излазним уређајима. 
Програмирани улаз/излаз. Директан приступ меморији.  
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Практична примена и провера стечених знања кроз рад са савременим оперативним системима. 
Литература  
[1] W. Stallings, "Оперативни системи: Принципи унутрашње организације и дизајна", Страна: 850, 

Универзитетски уџбеник, CET, Београд, 2007 
Број часова активне наставе 
Предавања:  
2 

Вежбе:  
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 

Остали часови: 

Методе извођења наставе 
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 20 
практична настава 15 усмени испит 20 
колоквијум-и 30   
семинар-и, домаћи задаци 10   
Напомена:  
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Софтверско инжењерство 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Данијела М. Милошевић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  Нема 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за примену техника из области софтверског инжењерства и развоја 
софтвера, укљујучући УМЛ моделирање, дизајнирање и имплементацију система, дизајнирање 
квалитетних корисничких интерфејса, процену ваљаности дизајна, верификацију, валидацију и 
тестирање софтвера, као и технике за одржавање софтвера у циљу развоја квалитетних софтверских 
производа. 
Исход предмета  
Након успешног завршетка овог предмета студенти ће имати теоријска и практична знања о 
формализацији захтева система у складу са потребама корисника, примени принципа пројектовања 
дистрибуираних система, пројектовању објектно-оријентисаних система применом УМЛ дијаграма, 
као и техникама и алатима за тестирање софтвера.   
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Увод у софтверско инжењерство и његово место као инжењерска дисциплина. Модели софтверског 
процеса. Управљање софтверским пројектом. Анализа захтева и спецификације. Објектно-
оријентисана анализа и израда дијаграма класа помоћу УМЛ дијаграма. Дизајнирање система и 
имплементација.  Дизајнирање архитектуре система. Технике побољшања дизајна. Процена и провера 
ваљаности дизајна. Случајеви коришћења и кориснички оријентисана пројектна решења. 
Дизајнирање корисничког интерфејса. Поновна употреба софтвера. Верификација и валидација. 
Тестирање софтвера. Аутоматизовани алати за тестирање. Испорука и одржавање система. Технике и 
алати за одржавање. Будућност софтверског инжењерства. 
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате излагање на предавањима и уводе студенте у практичан рад са  CASE 
алатима који се раде на лабораторијским вежбама. 
Литература  
[1] S.L. Fliger, Dž. M. Atli, "Softversko inženjerstvo – teorija i praksa", CET, Beograd, 2006. 
[2] S.R.Schach, "Object-oriented & classical software Engineering", McGraw-Hill Higher Education, 2007. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: 
1 

Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
- презентације и дискусија; рачунарске вежбе; консултације; самостална израда обавезних задатака; 
- провера знања: вођена и самостална израда семинарског задатка; 2 колоквијума – у писменом 
облику; завршни испит – у усменом облику 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
колоквијум-и 30 усмени испит 30 
пројекат 30   
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Дигитална обрада сигнала 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Радојка Р. Крнета
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Стицање теоретских знања,  и вештина решавања практичних примера и програмирања у MATLAB-у  
у областима дискретизације сигнала, спектралне анализе сигнала, Брзе Фуријеове трансформације, 
пројектовања дигиталних филтара са бесконачним и коначним импулсним одзивом  
Исход предмета  
Студенти су оспособљени да разумеју, анализирају и пројектују алгоритме за дигиталну обраду 
сигнала, да изаберу адекватну структуру кола како би задовољили спецификације типичних система 
за дигиталну обраду сигнала, да софтверски имплементирају алгоритме за дигиталну обраду сигнала  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Дискретизација континуалног сигнала. Спектар дискретизованог сигнала и ефекат преклапања 
спектралних компоненти. Теорема одмеравања и реконструкција аналогног сигнала. 
2. Дискретна Фуријеова трансформација (DFT). Основи спектралне анализе сигнала.  
3. Брза Фуријеова трансформација (FFT). 
4. Пројектовање дигиталних филтара. Континуално – дигиталне трансформације 
5. Пројектовање филтара са бесконачним импулсним одзивом (IIR): пројектовање аналогних филтара, 
пресликавања аналогних филтара у дискретни домен. 
6. Пројектовање филтара са коначним импулсним одзивом (FIR): метод прозорских функција, 
пројектовање засновано на фреквенцијском одмеравања. 
7. Структуре за реализацију дискретних система са коначним и бесконачним импулсним одзивом. 
8. Утицај коначне дужине дигиталне речи на карактеристике система: квантовање коефицијената, 
квантовање производа, нелинеарни ефекти. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Реализација рачунских примера на часовима вежби; израда примера  у MATLAB-у на часовима 
лабораторијских вежби; израда домаћих задатака у MATLAB-у. 
Литература:  
[1] Р. Крнета, М. Ацовић, А. Достанић, "Сигнали и ситеми са MATLAB примерима", Технички 

факултет у Чачку, Чачак, 2007. 
[2] М. Поповић: "Дигитална обрада сигнала", Академска мисао, Београд, 2003. 
[3] Љ. Милић, З. Добросављевић, "Увод у дигиталну обраду сигнала", Електротехнички факултет, 

Београд, 2004. 
[4] A. Oppenheim, R. Schafer, "Discrete-Time Signal Processing", Prentice Hall, 1999. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
Остали 
часови: Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 1 1 
Методе извођења наставе 
Теоретска предавања за целу студијску групу,  реализација примера на часовима вежби на табли и на 
рачунару, израда домаћих задатака и пројекта у MATLAB-у. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
домаћи задаци 15 усмени испит  
колоквијум-и 2 × 25 = 50   
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Рачунарске телекомуникације и мреже 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Михајло Ч. Стефановић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Стицање теоријског и практичног знања о стандардним методама и техникама преноса података 
путем рачунара и њиховој примени у реализацији савремених комуникационих сервиса у мрежном 
окружењу. 
Исход предмета  
Познавање актуелних техника успостављања комуникације између рачунара или других процесорско 
контролисаних уређаја на различитим нивоима референтног комуникационог модела. Познавање 
практичних реализација различитих комуникационих протокола и сервиса у савременим рачунарским 
комуникацијама заснованим на жичаним и бежичним мрежама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни појмови о преносу и размени порука. Мрежна опрема. Модеми, концентратори, мултиплексери, 
чеони процесори. Кодови за поуздан пренос и складиштење података. Циклични, конволуциони и блок 
кодови. Алгоритми за компресију података. Увод у слојевиту архитектуру мреже. Анализа и архитектура 
OSI модела. Типови порука. Типови комутације. Физички слој везе. Анализа доступних медија. Аналогни 
телефонски канал. Пренос по оптичком влакну. Радио-канал. Стандарди интерфејса. Комуницирање кроз 
медијум са вишеструким приступом. Медијуми са вишеструким приступом. Поступци вишеструког 
приступа, релевантне препоруке. Слој дигиталне везе. Релевантне препоруке. Ускопојасни и 
широкопојасни ISDN канали. Архитектура АТМ система. Пренос и комутација у АТМ-у. Механизам 
контроле протока и загушења. Механизам откривања и исправљања грешака. Тајност и аутентичност у 
рачунарским телекомуникацијама. Дефиниција тајности и аутентичности. Систем јавних кључева. Неке 
елементарне методе шифровања. RSA поступак, Полиг-Хелманов (Polling-Hellman) поступак. DES 
стандард. Интернет РРР протокол. IР комуникације. Транспортни слој размене података. Услуге и 
протоколи транспортног слоја. Комуникациони системи засновани на LAN мрежама. Бежичне рачунарске 
мреже. Слој апликација у телекомуникационим сервисима. Савремени телекомуникациони сервиси и 
Интернет. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рачунске вежбе: Решавање практичних проблема  који се односе на пренос података између рачунара на 
различитим комуникационим нивоима. Лабораторијске вежбе: практичан рад са софтверским алатима за 
анализу рада комуникационих услуга и протокола на различитим комуникационим нивоима. 
Литература:  
[1] З. М. Урошевић, Увод у рачунарске телекомуникације и мреже, транспортни део, Технички 

факултет Чачак, 2004. 
[2] D.E. Comer, Повезивање мрежа TCP/IP, Том 1, принципи, протоколи и архитектура,Том 1, 

принципи, протоколи и архитектура, CET, Београд, 2001 
[3] A. Tanenbaum, Computer Networks, 4th edition, Prentice Hall, 2002. 
[4]  V.Stallins, Data & Computer Communications, 8th edition, Prentice Hall, 2006. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
Остали 
часови: Други облици наставе: 

1 
Студијски истраживачки 
рад: 1 

Методе извођења наставе 
Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Присуство на предавањима 5 писмени испит 20 
Присуство на вежбама 5 усмени испит 20 
одбрањене лабораторијске вежбе 10   
колоквијум 40   
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Електромоторни погони 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мирослав М. Бјекић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета:  
Обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из области 
Електромоторних једносмерних и наизменичних погона. У општем делу студенти се упознају са 
структуром електропогона, механиком погона (торзијом, моментом инерције и његовим свођењем), 
врстама оптерећења, радној тачки и стабилношћу погона). Код једносмерних погона, циљ предмета је 
упознати студенте са математичким моделом и статичким карактеристикама мотора са независном и 
редном побудом као и начинима кочења. Код наизменичних погона студенти се упознају са 
еквивалентним шемама асинхроног мотора, механичким карактеристикама при константном флуксу, 
константном напону и променљивој учестаности. Начинима несиметричног, једнофазног и струјног 
напајања. Начинима кочења и погонима са синхроним моторима. 
Исход предмета:  
Студенти су након одслушаног предмета оспособљени да разумеју принципе статичког моделовања 
једносмерних и наизменичних погона. Оспособљени су да врше његов статички прорачун: Код 
једносмерних погона да изврше анализу утицаја напона, отпорности и побуде на статичке карактеристике. 
Код наизменичних погона да знају прилагођење механичке карактеристике променом напона, додавањем 
отпорности у коло ротора и променом фреквенције. Да знају применити регенеративно, динамичко и 
противструјно кочење у електричним једносмерним и наизменичним погонима  
Садржај предмета:  
Теоријска настава 
Статика. Једначине кретања у устањеном стању. Механичке карактеристике.Квадранти. Активно и 
реактивно оптерећење Радна тачка и стабилност. Математички модел једносмерног погона.  Статичке 
карактеристике мотора са независном побудом, Статичке карактеристике редног мотора. Кочење 
једносмерног погона. Регенеративно кочење. Динамичко кочење. Противструјно кочење. Наизменични 
погон. Еквивалентна шема асинхроног мотора. Енергетски биланс. Механичке карактеристике при 
константном флуксу, при константном напону, при променљиввој учестаности, са уважавањем струје 
магнећења, статорских отпорности, напона, отпорности   и расипања. Струјне карактеристике при 
константном напону, при променљивој учестаности и са уважаваљем струје магнећења. Несиметрично 
напајање. Једнофазно напајање. Струјно напајање. Кочење. Општа ратматрања. Генераторско кочење. 
Противструјно кочење. Кочење једносмерном струјом. Погони са синхроним моторима. Опште погонске 
особине. Стандардни синхрони мотори. Синхрони релуктантни мотори. Синхрони мотори са 
перманентним магнетима. Избор мотора за електрични погон. Теорија загревањаелектричних машина као 
основа за избор електромотора. Врсте типичних оптерећења у електричним погонима. Утицај околине на 
избор електромотора. Вишемоторни погони. Принципи заштите електромоторног погона. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рачунске и лабораторијске вежбе прате садржај предавања. 
Литература  
[1] Б. Јурковић, "Електромоторни погони", Школска књига Загреб,1987. 
[2] В. Вучковић, "Електрични погони", Академска мисао, Београд, 2002. 
[3] Д. Сретеновић, М. Бјекић, М. Добричић, "Збирка решених задатака из електромоторних погона", 

Висока школа техничких струковних студија, Чачак, 2007. 
Број часова  активне наставе 
Предавања:  
2 

Вежбе: 
 2 

Други облици наставе:  
1 

Студијски истраживачки рад: 
Остали 
часови: 

Методе извођења наставе: Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Похађање наставе 5   
Активност у настави 5 писмени испит  25 
Лабораторијске вежбе 10 усмени испит  25 
Колоквијуми 20   
Домаћи задаци, пројекат 10   
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Aнализа електроенергетских система 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Андрија Т. Сарић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Основни циљ предмета јесте да студенти сагледају важност и математичке алате који се користе за 
поједине (основне) анализе ЕЕС-а (токове снага, кратке спојеве и стабилност). Ови резултате су улазни 
подаци за планирање, експлоатација, регулација и управљање ЕЕС-има, што указује на њихов значај. 
Пошто се анализирају системи великих димензија, циљ је и сагледати потребу за ефикасним рачунарским 
техникама. Пошто се овакве анализе раде са готовим програмским пакетима циљ је сагледати и њихову 
примену.  
Исход предмета  
На крају курса студенти су у могућности да:  

1. Разумеју важност појединих анализа у ЕЕС-има, којима се може значајно смањити потребни број мерења. 
1. Моделују поједине елементе ЕЕС-а, припреме улазне податке за поједине прорачуне, открију 

евентуално лоше податке и изврше поједине симулације.  
2. Користе готове програмске пакете за дате прорачуне.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Веза анализе ЕЕС-а са осталим областима (планирање, експлоатација и управљање). Систем релативних 
јединица. Тополошки модел, граф модела и основне једначине мреже.  
Прорачун токова снага. Једначине инјектирања. Матрица адмитанси независних чворова. Критеријуми 
конвергенције. Методе прорачуна: Гаусова, Гаус-Заједелова, Њутнова, Њутн-Рапсонова, распрегнуте 
методе и једносмерни модел. Третман регулационих трансформатора.  
Кратки спојеви и прекиди проводника. Улога симетричних компоненти у прорачуну. Прорачун 
параметара елемената за директни, инверзни и нулти редослед. Временски дијаграм струје кратког споја. 
Прорачун: 1) једнофазних кратких спојева, 2) двофазних кратких спојева, 3) двофазних кратких спојева, 4) 
трофазних кратких спојева, 5) прекида једног проводника и 6) симултаног прекида два проводника.  
Стабилност електроенергетских система. Модел синхроне машине. Једначина њихања. Транзијентна и 
динамичка стабилност. Метод једнаких површина. Прорачун у сложеним мрежама.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских 
пакета.  
Литература  
[1] М. С. Ћаловић и А. Т. Сарић, "Основи анализе електроенергетских мрежа и система", Академска 

мисао и Технички факултет у Чачку, 2004.  
[2] Н. Рајаковић, "Анализа електроенергетских система", I део, Академска мисао, Београд, 2002.  
[3] Н. Рајаковић, М. Ћаловић, П. Стефанов и А. Савић, "100 решених задатака из анализе 

електроенергетских система", Академска мисао, Београд, 2002.   
[4] В. Стрезоски и Д. С. Поповић, "Прорачуни стационарних режима електроенергетских система", 

Факултет Техничких наука у Новом Саду, Нови Сад, 1994.   
Број часова  активне наставе Остали часови: 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
2 2 
Методе извођења наставе 
Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint пре-
зентација, решавање нумеричких примера на табли и рачунарским методама применом готових софтвер-
ских пакета. Предавања и вежбе базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе 
су и консултације са извођачима наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. 
Провера знања врши се путем колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
похађање наставе (пред. + вежбе) 5 + 5 = 10 писмени испит 25 
два колоквијума 2 × 20 = 40 усмени испит 25 
Напомена: 

 52



Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Елементи разводних постројења 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Владица Р. Мијаиловић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са функционалним целинама и елементима,  тренутним и савременим 
концепцијама ВН-постројења, поступцима пројектовања и избора елемената постројења, избора 
конфигурације постројења у зависности од улоге и места у систему и методологијом провере 
одабраних решења са становишта поузданости за дату улогу постројења. 
Исход предмета  
Студент способан да израчуна интензитет термичких и механичких напрезања елемената постројења 
за квар на критичном месту и за критичну конфигурацију система,  да на основу тога одабере врсту 
опреме и изабере све елементе главних, високонапонских, кола и да провери прихватљивост 
добијеног решења са становишта жељене (захтеване) поузданости. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Струје кратких спојева. Трофазни кратки спој на крајевима генератора. Трофазни кратки спој у 
радијалним шемама. Карактеристичне вредности струја кратких спојева. Критични услови за проверу 
опреме. Топлотни прорачун. Прорачун сила које делују на елементе постројења. Сабирнице и 
неизоловани проводници. Енергетски каблови. Прекидачи. Растављачи. Раставне склопке. 
Високонапонски осигурачи. Уклопке и одвајачи. Струјни трансформатори. Напонски 
трансформатори. Комбиновани мерни трансформатори. Оптички мерни уређаји. Енергетски 
трансформатори.  Електричне шеме постројења. Симболи и елементи шема. Једнополне и трополне 
шеме. Командни и сигнални уређаји. Диспозиције постројења. SF6-постројења. Хибридна постројења. 
Уземљење и уземљивачи.  Поузданост електроенергетских постројења. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе су аудиторне. Свака област је покривена одговарајућим бројем рачунских задатака. 
Предвиђена је посета једном ВН-постројењу. 
Литература  
[1] Ј.Нахман, В.Мијаиловић, "Разводна постројења", Академска мисао, Београд, 2005. 
[2] Ј.Нахман, Д.Саламон, В.Мијаиловић, "Високонапонска постројења- збирка решених задатака", 

Академска мисао, Београд, 2001. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови: Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
3 2 
Методе извођења наставе 
Комбинација излагања на табли и видео-презентација. Вежбе се изводе на табли. Посета једном ВН-
постројењу 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 60 
колоквијум 15 усмени испит  
пројектни задатак 15   
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Електричне инсталације и осветљење 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Момчило Д. Вујичић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Да се студенти упознају и стекну основна теоријска знања из електричних инсталација и осветљења: 
врсте, материјали, опрема, прописи, стандарди, прорачун, управљање, заштита, уземљивачи, 
компезација, фотометрија, извори светлости, светиљке, специјалне инсталације и осветљење. 
Исход предмета 
Да се студенти оспособе за даље усавршавање и самостално продубљивање знања из области које 
захтевају предзнање из електричних инсталација и осветљења; примена знања пројектовања 
електричних инсталација и осветљења у пракси. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Светлост као физичка и чулна појава. Светлосна својства тела. Фотометријске величине и јединице. 
Закони фотометрије. Фотометријска мерења и инструменти. Фотометријски дијаграми. 
Спектрометрија. калориметрија.  Електрични извори светлости. Квалитет светлости. Квантитет 
светлости. Засењавање. Светлосна инерција Светиљке. Фактори квалитета осветљења. Фотометријски 
прорачуни. Осветљење индустријских простора, коловозне површине, путева, тунела, рефлекторско 
осветљење, спортских површина и декоративно. Врсте електричних инсталација. Напонски нивои. 
Инсталациони материјал и опрема. Прописи и стандарди. Прорачун пресека проводника и пад 
електричног напона. Мерење утрошка електричне енергије и одређивање једновремено максималних 
оптеређења. Пројектовање електричних инсталација. Кључна места инсталација (прикљућно, 
разводно, мерно место). Аутоматско управљање у инсталацијама. Пријемници електричне енергије и 
електричне компоненте. Заштита од опасног напона додира. Селектривност заштите. Уземљивачи. 
Компензација реактивне енергије. Громобранске инсталације. Индустријске инсталације. Електричне 
инсталације у болницама. Рудничке инсталације. Подводне инсталације. Инсталације у железничким 
вагонима. Сигналне инсталације. Специјалне електричне инсталације. Телекомуникационе 
инсталације. Систем кабловске телевизије. Инсталације у  рачунским центрима. Електричне микро 
инсталације. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад  
аудиторне вежбе (израда рачунских задатака из области које се изучавају), 
лабораторијске вежбе (демонстрација дела градива),  
израда два пројекта (електрична инсталација и осветљење стамбеног објекта, осветљење улице). 
Литература  
[1] М. Костић, "Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација", Академска мисао, 

Електротехнички факултет, Београд, 2005.  
[2] М.С. Јовановић, "Електричне инсталације I: опште  инсталације " ЕТФ, Београд, 1996. 
[3] М.С. Јовановић,"Електричне инсталације II: специјалне инсталације", Београд, Наука 1994.  
[4] М.С. Јовановић, М.Б. Костић, "Електричне инсталације: збирка задатака", ЕТФ, Научна књига, 

Београд,1985. 
Број часова  активне наставе 

Студијски истраживачки 
рад:   

Остали 
часови Предавања:  

2 
Вежбе: 
1 

Други облици наставе: 
1 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације, писмени испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 40 
практична настава 20 усмени испит  
колоквијум-и 10   
семинар-и 20   
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Дистрибутивне и индустријске мреже 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Андрија Т.Сарић  
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Основни циљ предмета је да студенти сагледају основне аспекте планирања (компоненте и конфигурације) 
и експлоатације ових типова мрежа. Поред тога, циљ је и стицање знања из области градње 
дистрибутивних и индустријских мрежа, уз задовољење захтева које постављају потрошачи и власници 
мрежа у погледу квалитета електричне енергије, као и регулаторне агенције. Дистрибутивне и 
индустријске мреже се јако разликују у зависности од типа и карактеристика потрошње, тако да је други 
циљ предмета генерализација методолошких поступака за њихову анализу, експлоатацију, одржавање и 
управљање.  
Исход предмета  
На крају курса студенти су у могућности да:  

- Сагледају основне карактеристике и функције елемената у дистрибутивним и индустријским 
мрежама.  

- Изврше основне аналитичке прорачуне мрежа (токове снага, напоне, губитке и фактор снаге).  
- Моделују поједине физичке ефекте који се јављају у појединим експлоатационим условима.  
- Користе поједине програмске пакете за планирање и диспечерско управљање у мрежама.  
- Закључе о квалитету испоручене електричне енергије на бази извршених мерења.  
- Познају методе заштите од опасних напона (корака и додира).  

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Карактеристике потрошње електричне енергије. Упрошћене и детаљне методе прорачуна (модели 
елемената, токови снага, напонска стања и губици). Регулација напона. Компензација реактивне снаге. 
Средства за компензацију која се користе у дистрибутивним и индустријским мрежама. Teрмички аспекти 
оптерећивања елемената мреже. Принципска решења мрежа различитих напонских нивоа (градске, 
приградске и сеоске мреже). Реконфигурација и рестаурација погона после кварадистрибутивних мрежа. 
Квалитет електричне енергије. Начини уземљења звездишта. Обновљиви извори електричне енергије.  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских 
пакета.  
Литература  
[1] Н. Рајаковић, Д. Тасић и Г. Савановић, "Дистрибутивне и индустријске мреже", Електротехнички 

факултет Београд и Академска мисао, Београд, 2004.  
[2] Н. Рајаковић, Д. Тасић, Н. Арсенијевић и Д. Стојановић, "Збирка задатака из дистрибутивних и 

индустријских мрежа", Академска мисао, Београд, 2005.  
[3] Д. Поповић, Д. Бекут, В. Тресканица, "Специјализовани ДМС алгоритми", ДМС група, Нови Сад, 2004.  
[4] М. Танасковић, Т. Бојковић, Д. Перић и В. Шиљкут, "Зборник решених проблема из дистрибуције и 

продаје електричне енергије", Академски клуб, Београд, 2006. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 2 2 

Остали 
часови: 

Методе извођења наставе 
Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint 
презентација, решавање нумеричких примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и 
вежбе базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са 
извођачима наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши 
се путем колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
похађање наставе (пред. + вежбе) 5 + 5 = 10 писмени испит 25 
два колоквијума 2 × 20 = 40 усмени испит 25 
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Високонапонска расклопна опрема 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Саша М. Стојковић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема  
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти упознају са принципом рада и конструкцијама високонапонских 
расклопних апарата. Такође, треба да науче како се прекидачи одржавају и како се врши њихов 
избор. Студенти се упознају и са напрезањима друге врсте опреме, која су иста као код расклопних 
апарата. 
Исход предмета  
После положеног испита студенти треба да буду способни да распознају расклопне апарате, да 
познају принципе њиховог рада, да могу да их одаберу у пројектима и да имају представу о њиховом 
одржавању. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Дефиниције и подела расклопних апарата, 2. Напрезања расклопних апарата, 3. Основе теорије 
електричних контаката, 4. Основе теорије електричног лука, 5. Основе теорије прекидања струје, 6. 
Основне технике прекидања струје, 7. Расклопни апарати средњег и високог напона, 8. Одржавање 
расклопних апарата, 9. Избор расклопних апарата 
Теоријска настава (15×2=30 часова) изводи се применом видео-бима (презентације), као и класичне 
аудиторне наставе. На предавањима се објашњавају основни појмови. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
На вежбама (15×2=30 часова) раде се задаци, који треба да омогуће боље разумевање градива и 
оспособе студенте да имају функционално знање. 
Литература  
[1] М. Савић, "Високонапонски расклопни апарати", Академска мисао, Београд, 2004, 
[2] К. Мештровић, "Склопни апарати средњег и високог напона", GRAPHIS, Загреб, 2007.  
[3] С. Стојковић, "Рачунарска анализа електроенергетских система програмом ATP (Alternative 

Transients Program)", помоћни уџбеник, Технички факултет, Чачак. 2007. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови: Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 2 2 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи помоћу видео бима (презентације) и аудиторно. Вежбе се изводе тако што се 
задаци раде на табли, а известан број примера ради се у рачунарској учионици применом програма 
АTP-EMTP (Alternative Transients Program). Рачунарским примерима илуструју се напонска 
напрезања прекидача. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
колоквијум-и 60 усмени испит 30 
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Пројектовање помоћу рачунара у енергетици 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Саша М. Стојковић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са моделовањем и симулацијама помоћу рачунара. Такође, студенти треба да 
се упознају и са применом пачунара и програмских алата у техничким прорачунима и изради 
графичке документације пројекта. 
Исход предмета  
Студенти стичу теоријска и практична знања из области симулација појава у електроенергетским 
системима.  Оспособљени су  да користе рачунар за техничке прорачуне и израду документације 
пројекта. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Увод, 2. Моделовање и симулације, 3. Примена програмских алата у техничким прорачунима 
(ATP-EMTP (Alternative Transients Program), Excel), 4. Израда графичке документације пројекта 
(Engineering Base, AutoCAD). 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе се изводе после завршетка презентације програмског алата. Оне се изводе у рачунарској 
учионици. Вежбе се састоје од практичног увежбавања коришћења програмског алата. 
Литература  
[1] З. Стојковић, "Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици – програмски алати", 

Електротехнички факултет и Академска мисао, Београд, 2002. 
[2] С. Стојковић, "Рачунарска анализа електроенергетских система програмом ATP (Alternative 

Transients Program)", помоћни уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2007.  
[3] C.D. Frye, "Excel 2007 Korak po korak", CET Computer Equipment and Trade, 2007. 
[4] J. T. Roberts: "Увод у AutoCAD 2002", SOHO GRAPH – Крушевац, 2003. 
Број часова  активне наставе 

Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови: Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 

2 0 2 
Методе извођења наставе 
На предавањима (15 недеља по 2 часа) студенти се упознају са принципима моделовања и израде 
техничке документације помоћу рачунара. Рад са сваким од програма демонстрира се извођењем 
вежби наведених у литератури. Теоријска предавања и демонстрација програма изводе се помоћу 
видео бима.  
Вежбе се изводе после завршетка презентације програмског алата. Оне се изводе у рачунарској 
учионици. Предвиђено је да највише два студента раде за једним рачунаром. Вежбе се састоје од 
практичног увежбавања коришћења програмског алата.. После презентације рада програма, студенти 
вежбе изводе самостално. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 8 писмени испит  
колоквијум-и 60 усмени испит 32 
Напомена:  
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Студијски програм: ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Врста и ниво студија: Основне академске студије, Интегрисане академске студије 
Назив предмета: Базе података 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Данијела М. Милошевић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Стицање основних и примењених знања из подручја база података, укључујући теме из теорије база 
података, као и практичан рад на развоју и имплементацији Ораклових база података. 
Исход предмета  
Након успешног завршетка овог предмета студенти ће имати теоријска и практична знања неопходна 
за пројектовање и имплементацију база података, као и за манипулацију и администрацију над 
подацима у бази.  
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Увод у базе података. Информација и податак. Моделовање БП. Ентитети, везе и атрибути; модел 
објекти-везе; ЕР-дијагами. Моделовање и документовање пословних правила. Јединствени 
идентификатори. Нормализација: прва, друга и трећа нормална форма. Релационе базе података: 
пресликавање концептуалних шема (ERD) у релационе шеме; интегритет ентитета, интегритет колона 
и референцијални интегритет. Системи за управљање релационим базама података (RDBMS). 
Окружење за рад са Оракловим базама података. SQL: креирање, коришћење и одржавање табела; 
типови података; ограничења; упити, селекција, пројекција, сортирање; унутрашње и спољашње 
спајање табела; оператори поређења; једноредне и групне функције; конверзија података; подупити. 
Трансакције. Администрација базе података и корисника. 
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате излагање на предавањима и уводе студенте у практичан рад са  ORACLE 
базама података. 
На лабораторијским вежбама студенти раде са Oracle Application Express окружењем за рад са базама 
података. 
Литература  
[1] Б. Лазаревић и др., "Базе података", ФОН, Београд, 2003.  
[2] П. Могин, И. Луковић, М. Говедарица, "ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА БАЗЕ ПОДАТАКА", 

Факултет техничких наука, Нови Сад, 2000 
[3] P. Rob, C. Coronel, "Datаbase Systems: Desing, Implementation, and Management", Cambridge : 

Course Technology, 2002. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
2 2 1 
Методе извођења наставе 
- презентације и дискусија; рачунарске вежбе; консултације; самостална израда обавезних задатака; 
- провера знања: вођена и самостална израда семинарског задатка; 2 колоквијума – у писменом 
облику; завршни испит – у усменом облику 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
колоквијум-и 30 усмени испит 30 
Семинарски рад 30   
Напомена: 
 
 
 
 
 

 58



 
Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Увод у информационе системе 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Радослав М. Вуловић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ овог предмета је да студенти овладају знањем о могућности примене савремених 
информационих система у пословним системима. Сазнања им омогућавају да боље разумеју процес 
развоја, увођења и одржавања пословних информационих система. 
Исход предмета  
Студенти треба да буду оспособљени за рад у тиму који се бави проблемима примене пословних 
информационих система. Способни су да прате и уоче основне тенденције у развоју информационих 
система и да их благовремено и адекватно примене у пословној пракси. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Историјат ИС, Основни концепти информационих система,  Развој информационих система, 
Релационе базе података, Увод СQЛ упитни језик, Увод моделирање процеса и података,  Основе 
географских информациних система, Рад са софтвером за географске информационе системе, 
Информациони системи у менаџменту, Информациони токови и информациони процеси у пословном 
систему, Увод у управљање подацима. 
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе прате излагање на предавањима. 
Литература  
[1] А.Вељовић, Моделирање информационих система, Мегатренд, Београд, 2004. 
[2] Ђ. Надрљански, Информациони системи, ИЦИМ плус, Крушевац, 2006. 
[3] Комплет књига за ECDL (модули од 1 до 7), Компјутер библиотека, 2007. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
2 2 0 
Методе извођења наставе 
Предавања, интерактивност, вежбе, контролни тестови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
колоквијум-и 20 усмени испит  
Семинарски рад 40   
Напомена: 
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Дигитални системи управљања 
Наставник (Име, средње слово, презиме):: Предраг Б. Петровић
Статус предмета: Oбавезан / изборни  у зависности од студијског програма и појединих модула 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета  
Студенти треба да стекну потребна знања из теорије дигиталних  система аутоматског управљања 
ради решавања конкретних примера дигиталног управљања  из праксе, дијагностике стања и 
одржавања конкретних управљачких механизама. 
Исход предмета  
Овладавање теоријским знањима о процесима одмеравања, алгебри функција преноса дигиталних 
система, моделовању дигиталних система помоћу диференцних једначина и у простору стања, 
поступцима синтезе конвенционалних дигиталних регулатора и компензатора. 
Стицање способности за пројектовање и подешавање параметара конкретних дигиталних система 
управљања. 
Стицање вештина за употребу  MATLAB-а у синтези и анализи дигиталних система управљања 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основна структура дигиталног система управљања. Компоненте система. Процеси одмеравања и 
задршке. Особине комплексног лика и фреквенцијског спектра дигиталног сигнала. Кола задршке. Z -
трансформација и модификована з-трансформација. Функција дискретног преноса. Дигитални 
системи управљања сложенијих структура: са више кола повратне спреге, са транспортним 
кашњењима и процесима одмеравања различитих брзина. Диференцна једначина система. Кретање 
система у дискретном простору стања.Решење диференцне једначине. Нумеричке методе 
интеграције.Особине контролабилности и опсервабилности.Технике анализе стабилности: алгебарски 
и графоаналитички критеријуми. Пројектовање дигиталних регулатора. Специфуикација квалитета 
понашања система: астатизми, тачност рада у стационарном стању и квалитет прелазног процеса. 
Избор периоде одмеравања. Компензација система: каскадна, паралелна, преносна и компензација у 
односу на мерљиви спољни поремећај. Пројектовање диференцијалног и интегралног компензатора 
методом геометријског места корена. Пројектовање конвенционалних позиционих и инкременталних 
P, PI и PID дигиталних регулатора. Подешавање параметара регулатора. Мултиваријабилни 
дигитални системи управљања. Принцип оптималности. Линеарни оптимални регулатор са 
повратном спрегом по стању. Пројетовање методом подешавања полова и естимација стања. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Теоретска предавања,  реализација примера на часовима вежби (MATLAB , CONTROL SYSTEM 
TOOLBOX и SIMULINK) и израда домаћих задатака и пројекта у MATLAB-у 
Литература:  
[1] М. Р. Стојић, "Дигитални ситеми управљања", Академска мисао, Београд, 2004. 
[2] Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, "Дигитални сигнали и системи: преглед теорије и решени задаци", 

Академска мисао, Београд, 2004. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови: Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 2 2 

Методе извођења наставе 
Теоретска предавања,  реализација примера на часовима вежби на табли и на рачунару, израда 
домаћих задатака и пројекта у MATLAB-у  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
домаћи задаци 20 писмени испит 30 
колоквијум-и 2 × 15 = 30 усмени испит  
пројекат 20   
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Савремени комуникациони системи 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Вера В. Марковић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ:5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Курс треба да пружи студентима фундаментална знања у области савремених комуникационих 
система, укључујући технолошке аспекте, архитектуру најважнијих система, сервисе итд.  
Исход предмета  
Усвајање знања везаних за принципе реализације и функционисања модерних комуникационих 
система. Основа на којој се могу градити детаљнија знања у циљу решавања конкретних проблема у 
пракси.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Класификација комуникационих система. Фреквенцијски опсези и правна регулатива. 
Карактеристике бежичних комуникационих система. Параметри антена. Антене у савременим 
комуникационим системима. Простирање ЕМ таласа у реалним условима. Фиксни земаљски 
комуникациони системи. Сателитски системи. GPS системи. Мобилни комуникациони системи. 
Целуларни приступ. GSM системи: сервиси и архитектура. GPRS системи. Системи треће генерације. 
Широкопојасне телекомуникације. Трендови развоја.       
  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Решавање конкретних проблема у вези са темама које покрива курс. Коришћење рачунара за 
одређене прорачуне или симулације.       
Литература  
[1] V. Marković, B. Milovanović, N. Dončov, Z. Stanković, "Mikrotalasni komunikacioni sistemi", Skripta, 

Elektronski fakultet u Nišu, 2007 
[2] M. Khader, W. Barnes, "Telecommunications  Systems and Technology", Prentice Hall, 2000.  
[3] J. Schiller, "Mobile Communications", Addison-Wesley, 2000. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 2 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, аудиторне вежбе и вежбе на рачунару. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

семинарски рад  20 комбиновани испит (теоријска 
питања и задаци) 

50 

колоквијум-и 30   
Напомена: 
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије, Интегрисане академске студије 
Назив предмета: Интернет програмирање 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Борислав С. Ђорђевић, Велимир Ђ. Дедић  
Статус предмета: Изборни/oбавезан у зависности од студијског програма 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је образовање и оспособљавање студента за савладавање теорије и примене 
програмирања у Интернет окружењу. Упознавање са основним методама комуникација и технологија 
на Интернет-у. Студент се оспособљава за израду поптуно функционалних и интерактивних Web 
презентација повезаних на припадајуће базе података, помоћу савремених технологија и скрипт 
језика. Упознавање са Web серверима и одговарајућим технологијама и платформама (PHP, ASP, 
ASP.NET,…). Методологија креирања Интернет апликација и пројеката. 
Исход предмета  
Студент је оспособљен за развој и имплементацију статичких и динамичких Web страна повезаних са 
базом података. Стицање знања у области интернет програмирања и рада са Web сервером. Након 
савладавања предмета студент стиче интегрисано теоријско и апликативно знање у области Интернет 
програмирања и познаје различите технологије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основе Web-а и стандарди. HTML – XHTML хипертекстуални маркерски језик. Основни појмови. 
Основна правила и синтакса XHTML језика. Декларација DOCTYPE. Основна структура XHTML 
докумената. XHTML атрибути: class-, id-, title-, lang и style атрибути. Форматирање текста. Прављење 
везе и сидра. Коришћење слика. Листе. XHTML табеле, једноставне  и напредне табеле. XHTML 
оквири-фрејмови. XHTML форме, прављење форми.  CSS Технологије. Увод. Стилови. Основни 
појмови. Форматирање. XHTML+CSS. XML језик. Основни појмови. Структура XML документа.  
PHP језик. Основни појмови. Основни алати за развој PHP програма: PHP интерпретер, текст 
процесор, Web-читач, сервер и сервер базе података.  Развој програма у PHP окружењу. Променљиве 
и константе. Контрола тока програма. Функције. Рад са датотекама. Форме. Рад са базама података. 
MYSQL и PHPMyAdmin. Основе SQL-a. Уклањање грешака. Публиковање динамичких апликација.  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе на рачунару. Израда задатака у Apache +PhP+MySQL окружењу. 
Рад са Web сервером и самостално креирање динамичких Web страна применом базе података.  
Литература  
[1] M.Брковић, Д.Милошевић, "Практикум за развој Web апликација", Технички факултет, Чачак, 

2004. 
[2] C. Bates, "WEB programming, Building Internet Application", John Wiley & Sons, Third Ed., 2006. 
[3] S.Prudkov,"Dreamweaver CS3-Kako da kreirate Web prezentacije", Computer Biblioteka, Čačak, 2008. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови: 
 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 2 1 1 

Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе на рачунару. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 20 
практична настава 5 усмени испит 30 
колоквијум-и 30   
семинар-и 10   
Напомена: 
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Студијски програм: ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  
Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије, Основне академске студије 
Назив предмета: WEB  технологије 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Борислав С. Ђорђевић, Велимир Ђ. Дедић
Статус предмета: Изборни/oбавезан у зависности од студијског програма 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је образовање и оспособљавање студента за рад са теоријским поставкама Web 
технологија и апликативна примена Web технологија у циљу развоја комплетних и функционалних 
пројеката. Клијентско и серверско програмирање. Упознавање са вишеслојним Web апликацијама и 
Web сервисима  различитих намена. Примена база података за Web апликације.  
Исход предмета  
Студент је оспособљен за развој и имплементацију клијентских и серверских скрипта, као  
динамичких Web апликација повезаних са базом података. Стицање знања у области Web 
програмирања и рада са Web сервером. Након савладавања предмета студент стиче интегрисано 
теоријско и апликативно знање у области савремених Web технологија. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Комуникациони протоколи. HTTP протокол – захтев/одговор. Клијент-сервер архитектура, Статички 
и динамички садржаји. XHTML хипертекстуални маркерски језик. Основни појмови. Основна 
правила и синтакса XHTML језика. CSS Технологије. XHTML+CSS. XML језик. Основни појмови. 
Структура XML документа.  Клијентско програмирање. JavaScript, ActiveX, Java apleti. Серверско 
програмирање. Основни алати за развој PHP програма. Развој програма у PHP окружењу. 
Променљиве и константе. Контрола тока програма. Функције. Рад са базама података. ASP, CGI, Java 
Servlet, Уклањање грешака. Публиковање динамичких апликација.  
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе на рачунару. Израда задатака клијент-сервер окружењу. 
Рад са Web сервером и самостално креирање динамичких Web страна применом базе података.  
Литература  
[1] M.Брковић, Д.Милошевић, "Практикум за развој Web апликација", Технички факултет, Чачак, 

Универзитет у Крагујевцу, 2004 
[2] A. Moller, M. Schwartzbach, "An Introduction to XML i WEB Technologies", Addison Wesley, Person 

Education Limited, 2006. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

Остали часови 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 2 1 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе на рачунару, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања писмени испит 5 20 
практична настава 5 усмени испит 30 
колоквијум-и 30   
семинар-и 10   
Напомена: 
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Студијски програми : ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Микроконтролерски системи 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Александар С. Пеулић
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ овог предмета је да студентима пружи основна знања из области савремених 
микроконтролерксих ситема. Савремени електронски уређаји, посебно уређаји које можемо да 
назовемо интелигентни, базирани су на неком од многобројних микрокоролера различите фамилије. 
Примена, пројектовање и одржавање таквих електронских склопова захтева познавање архитектуре и 
принципа рада савремених микроконтролера. Брза експанзија и свакодневни развој и продукција 
новијих и савременијих микроконтролерских уређаја захтева перманентну едукацију и усавршавање. 
Овај предмет се ослања на знања из области основа рачунарске технике и програмирања. Планирани 
циљеви које овај предмет треба да оствари су: 
1. Упознавање са архитектуром микроконтролерских система 
2. Савладавање асемблерског програмирања микроконтролера  
3. Програмирање микроконтролера у вишем програмском језику, C 
4. Пројектовање периферије микроконтролерског система 
Исход предмета  
Након одслушаног предмета, очекује се да сваки студент треба да буде способан да: 

1. Процени који микроконтролер и каквих перформанси може да користи за конкретну примену 
2. Да буде способан да напише програм, да тестира програм и изпрограмира микркоконтролер 

тестираним програмом 
3. Да може да пројектује једноставније микроконтролерске системе да изврши повезивање и 

процесирање улазних уређаја и да оствари комуникацију са другим деловима система 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Архитектура савремених микроконторлерских система 
Регистри опште намене, меморија, улазно излазни портови 
Асемблерске инструкције и програм 
Микроконтролерски системи мале снаге, TI MSP 430fxxx 
Microchip PIC familija mikrokontrolera, PIC 18F4xxx 
ARM 7 core 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Microchip PIC развојни систем, MPlab 
ARM 7 развојни систем, KEIL 
FET140 развојни систем, IAR Embeded Workbench 
Литература  
[1] M. Verle, "PIC Mikrokontoleri", Mikro knjiga, Beograd, 2007. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
2 2   

Остали часови 

Методе извођења наставе  
Теоријска настава, вежбе, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
колоквијум-и 30 усмени испит 30 
семинар-и 30   
Напомена: 
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
МЕХАТРОНИКА  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Пројектовање дигиталних система 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Синиша С. Ранђић, Предраг Б. Петровић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета: Упознавање са савременим приступима пројектовања дигиталних кола и система; 
упознавање са савременим методологијама пројектовања на принципима ASIC (Application Specific 
Integrated Circuit) и SoC (System on Chip); упознавање са језицима за описивање хардвера (VHDL, 
SystemC); упознавање са алатима за моделирање хардвера (ModelSim).  
Исход предмета 
Студент може да објасни принципе пројектовања савремених дигиталних кола и система; познаје 
методологију пројектовања дигиталних кола и система; познаје језике за описивање хардвера и може 
да пише моделе једноставних дигиталних система коришћењем VHDL језика; може да користи алате 
за симулацију програмских модела дигиталних кола (ModelSim).  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Увод у пројектовање дигиталних система. 
Технологије дигиталних кола. Могућности интеграције и будући трендови. 
Технике пројектовања. ASIC и SoC пројектовање. 
Карактеристике дигиталних кола. Прекидачке карактеристике. Кашњење, оптеретни фактори. 
Логичке структуре. Комбинационе и секвенцијалне мреже. 
Стратегије при пројектовању. Развоћење сигнала такта. Пројектовање за мале снаге. Физички 
размештај кола.  
Пројектовање подсистема. Аритметички блокови. 
Технике тестирања кола. Принципи тестирана током фабрикације. Принципи пројектовања са аспекта 
тестирања. Технике самотестирања.  
Алати за пројектовање. Језици за описивање хардвера. VHDL. SystemC.  

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Израда практичних задатака коришћењем алата за пројектовање. Моделирање кола коришћењем 
VHDL и SystemC језика.  
Литература  
[1] П.Вранеш, С.Ранђић, Д.Симић, П.Марковић, "Увод у пројектовање ВЛСИ кола", Институт 

„Михајло Пупин“, Наука, Београд, 1995. 
[2] Zwolinski Mark, "Digital System Design with VHDL", 2th Edition, PEARSON, Prentice Hall, 2004. 
Број часова активне наставе Остали часови: 
Предавања:  Вежбе:  Други облици 

наставе: 
Студијски истраживачки 
рад: 2 2 

Методе извођења наставе 
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 20 
практична настава 15 усмени испит 20 
колоквијум-и 30   
семинар-и, домаћи задаци 10   
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Експлоатација електроенергетских система 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Владица Р. Мијаиловић  
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Основни циљ предмета је да студенти сагледају основне аспекте експлоатације електроенергетских 
система (ЕЕС-а), односно проблеме и алгоритме којима се они оптимизирају. Поред тога, циљ је и 
оспособљавање студената за решавање појединих практичних проблема, вођење ЕЕС-а кроз диспечерско 
управљање и доношење одлука о оптимизацији погона. Пошто је већина проблема у експлоатацији ЕЕС-а 
математички врло сложена, један од циљева је и обучавање студената за коришћење готових програмских 
пакета за управљање ЕЕС-има (EMS – Energy Management System).  
Исход предмета  
На крају курса студенти су у могућности да:  
1. Сагледају основне техничко-економске карактеристике најважнијих елемената ЕЕС-а: производне 

јединице (хидро и термо електране), преносна мрежа (водови и трансформатори) и потрошачка 
подручја.  

2. Изврше формулацију и решавање основних аналитичких функција експлоатације ЕЕС-а.  
3. Моделују поједине физичке ефекте који се јављају у појединим експлоатационим условима.  
4. Користе поједине програмске пакете за диспечерско управљање у реалним производно-преносним 

мрежама.  
5. Донесу одговарајуће закључке на бази добијених резултата, у циљу оптимизације експлоатације ЕЕС-а. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Енергетско-експлоатационе карактеристике електроенергетског система (потрошачи, хидро и 
термоелектране, водови и трансформатори). Аналитичке функције везане за период припреме погона. 
Сигурност ЕЕС-а. Статичка естимација стања. Економски аспекти експлоатације ЕЕС (оптимална 
расподела оптерећења у чисто термо и мешовитим хидро-термо системима). Тржиште електричне енергије 
и експлоатација ЕЕС-а. Основни проблеми експлоатације дерегулисаних ЕЕС-а. Услуге преноса на 
слободном тржишту електричне енергије. Показатељи и норме квалитета испоруке електричне енергије. 
Тарифни системи.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских 
пакета.  
Литература  
[1] М. С. Ћаловић, А. Т. Сарић,  П. Ч. Стефанов, "Експлоатација електро-енергетских система у условима 

слободног тржишта", Технички факултет, Чачак, 2005.  
[2] М. С. Ћаловић, А. Т. Сарић, "Збирка решених задатака из експлоатација електро-енергетских 

система", Друго допуњено и проширено издање, Технички факултет, Чачак, 2006.  
[3] Д. Поповић, Д. Бекут, В. Тресканица, "Специјализовани ДМС алгоритми", ДМС група, Нови Сад, 2004.  
[4] Г. Швенда, "Основи електроенергетике–математички модели и прорачуни", Факултет техничких 

наука и Stylos, Нови Сад, 2008.  
Број часова  активне наставе Остали 

часови: Предавања: Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 2 

Методе извођења наставе 
Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint 
презентација, решавање нумеричких примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и 
вежбе базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са 
извођачима наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши 
се путем колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Похађање наставе (пред. + вежбе) 5 + 5 = 10 писмени испит 25 
Два колоквијума 2 × 20 = 40 усмени испит 25 
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Релејна заштита 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Саша М. Стојковић
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са релејним заштитним уређајима и концепцијама релејне заштите 
електроенергетских мрежа. Студенти се упознају са заштитним уређајима и системима релејне 
заштите водова, трансформатора, генератора, мотора и сабирница. Циљ је да науче принципе рада 
заштите, као и да пројектују заштитне системе. 
Исход предмета  
На крају курса студенти треба да буду способни да бирају и подешавају уређаје релејне заштите. 
Такође, треба да буду упознати са концепцијама и пројектовањем заштите електроенергетских 
постројења. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Уводни део (Улога релејне заштите. Заштитни релејни уређаји. Основни захтеви),  
Заштитни релеји (Струјни релеји. Напонски релеји. Релеји снаге. Дистантни релеји. Фреквентни 
релеји. Временски релеји. Статички заштитни релеји. Микропроцесорски релеји),  
Заштита електричних мрежа (Кварови и ненормална погонска стања, прекострујна, усмерена, 
дистантна, диференцијална, земљоспојна заштита, АПУ и заштита од преоптерећења), 
Заштита трансформатора (диференцијална, Бухолц, земљоспојна, прекострујна и од преоптер.),  
Заштита сабирница (диференцијална, прекострујна, дистантна из суседних постројења),  
Заштита генератора (краткоспојна, земљоспојна, диференцијална, од преоптерећења итд.),  
Заштита мотора (заштита од кратких спојева, земљоспојева статорског намота, од преоптерећења, 
поднапонска заштита, од обрнутог редоследа фаза и од једнофазног рада. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
На вежбама се решавају задаци који представљају нумеричке примере практичног подешавања 
заштитних уређаја. У рачунарској учионици Техничког факултета изводи се више рачунарских 
симулација којима се приказују избор и подешавање заштите помоћу програма за прелазне процесе у 
електроенергетском систему под називом ATP-EMTP (Alternative Transients Program - ElectroMagnetic 
Transients Program). 
Литература  
[1] Д. Бекут, "Релејна заштита", Факултет техничких наука, Нови Сад, 1999. 
[2] С. Стојковић, "Збирка задатака из релејне заштите", Технички факултет, Чачак, 2003. 
[3] М. Ђурић, " Релејна заштита ", Беопрес, Београд, 2008.  
Број часова  активне наставе Остали 

часови: Предавања: Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 2 

Методе извођења наставе 
Теоријска објашњења студенти добијају на предавањима. На вежбама се решавају нумерички задаци 
који представљају примере практичног подешавања заштитних уређаја. Рачунарским симулацијама 
програмом ATP-EMTP  приказује се избор и подешавање релејне заштите помоћу рачунара.  
Провера знања врши се путем 4 колоквијума и завршног писменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 8 писмени испит 32 
колоквијум-и 60 усмени испит  
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Електране 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Владица Р. Мијаиловић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са принципима рада и карактеристикама појединих типова електрана, 
условима и начинима њиховог прикључивања на ЕЕС. 
Исход предмета  
Познавање могућих начина добијања електричне енергије из конвенционалних и алтернативних 
извора. Познавање савремених типова електрана и принципа њиховог функционисања. 
Познавање израде плана укључивања електрана на мрежу за дату структуру ЕЕС-а и дати дијаграм 
оптерећења. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод.Хидроелектране. Врсте хидрауличких турбина. Типови хидроелектрана. Реверзибилне и 
пумпно-акумулационе ХЕ. Степен искоришћења ХЕ. Једнополне шеме ХЕ. Технолошка шема ХЕ. 
Помоћна опрема и системи у ХЕ. Термоелектране. Основни појмови. Технолошка шема ТЕ. Парне 
турбине. Типови топлотних шема ТЕ. Синхрони генератор у ТЕ. Сопствена потрошња ТЕ. 
Карактеристични радни режими ТЕ. Нуклеарне електране. Остали извори електричне енергије.  
Економски показатељи електрана. Регулација брзине и снаге агрегата у електранама.  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе су аудиторне. Свака област је покривена одговарајућим бројем рачунских задатака. 
Литература  
[1] М.Ђурић, А.Чукарић, Ж.Ђуришић, "Електране", ЕТФ, Београд, 2004. 
[2] М.Ћаловић, А.Сарић, П.Стефанов, "Експлоатација ЕЕС-а- збирка решених задатака", ТФ Чачак, 

2005. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови: Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 2 2  

Методе извођења наставе 
Комбинација излагања на табли и видео-презентација. Вежбе се изводе на табли. Колоквијум се 
полаже писменим путем у трајању од 90 минута. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
активност у току вежби 10   
положен колоквијум 30   
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Поузданост дистрибутивних система 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Владица Р. Мијаиловић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са савремених методама моделовања радијалних мрежа и потрошача, 
методама за прорачун трошкова и штета и поступцима спровођења прорачуна поузданости на нивоу 
дистрибутивних система. 
Исход предмета  
Студент способан да спроведене комплетан прорачун поузданости датог решења дистрибутивне 
мреже уз уважавање трошкова и штета код испоручиоца и/или потрошача електричне енергије, 
заменљивости опреме исте намене и постојања/непостојања резервне опреме. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Необновљиви системи. Карактеристичне функције и показатељи. Карактеристичне расподеле 
вероватноћа. Обновљиви системи. Мреже. Елементарне мрежне структуре. Сложене мреже. 
Водови.Постројења. Метода са селективним претраживањем. Метода са минималним 
пресецима.Модели потрошње. Категорије потрошача. Карактеристични дијаграми оптерећења. 
Штете због прекида у напајању електричном енергијом.Прорачуни трошкова и штета. Штете које 
трпи испоручилац електричне енергије. Штете које трпе потрошачи.Планирање резервне опреме. 
Мреже са радијалним напајањем. Мреже са двостраним напајањем. Заједничка и појединачна 
набавка. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе су аудиторне. Свака област је покривена одговарајућим бројем рачунских задатака. 
Литература  
[1] Ј.Нахман, В.Мијаиловић, "Одабрана поглавља из високонапонских постројења", Академска 

мисао, Београд, 2002. 
[2] Ј.Нахман, В.Мијаиловић, "Разводна постројења", Академска мисао, Београд, 2005. 
[3] Ј.Нахман, "Методе анализе поузданости ЕЕС-а", Научна књига Београд, 1995. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови: Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 2 2 

Методе извођења наставе 
Комбинација излагања на табли и видео-презентација. Вежбе се изводе на табли. Колоквијум се 
полаже писменим путем у трајању од 90 минута. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
активност у току вежби 10   
колоквијум 30   
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Специјалне електричне машине 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Јерослав М. Живанић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студент научи о електричним микромашинама које се налазе у широкој употреби 
у апаратима за домаћинство, уређајима у занатству (брусилице, бушилице), војној индустрији, 
аутомобилској индустрији, итд. То су електрични мотори колекторског типа, као и универзални 
мотори. 
Исход предмета 
Студент је стекао знања из теорије и конструкције електричних колекторских микромотора и 
универзалних мотора.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Подела и врсте микромашина; 
Теорија универзалних мотора; 
Утицај комутације код универзалних мотора; 
Утицај геометрије магнетног кола на снагу универзалних мотора; 
Прорачун универзалних мотора; 
Динамички модел универзалног мотора. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу. 
Литература 
[1] Ј.М. Живанић, "Комутација код универзалних мотора", Технички факултет у Чачку, Чачак, 1999. 
[2] Ј.М. Живанић, Д.М. Ђекић, М. Софијанић, "Теорија, прорачун и конструкција универзалног 

мотора", Технички факултет у Чачку, Чачак, 2001. 
[3] Ј. Живанић, М.Ђекић, "Прилози теорији и конструкцији универзалних мотора", Технички 

факултет у Чачку, Чачак, 2000.  
Број часова активне наставе Остали 

часови:  Предавања:  Вежбе:  Други облици 
наставе:  

Студијски 
истраживачки рад:  2 2 

Методе извођења наставе: 
предавања, аудиторне вежбе и консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
домаћи задаци 25 усмени испит 30 
колоквијуми/Пројектни задатак 40   
Напомена:  
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Технологије електротехничких материјала  
Наставник (Име, средње слово, презиме): Љубомир М. Вулићевић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Суштинско разумевање корелације карактеристике-структуре-састав-технологије. Активно знање и 
суштинско разумевање физичко-хемијских основа базних технолошких операција у оквиру 
одговарајућих технологија. При томе се студенти детаљно упознавају са одабраним класичним и 
савременим технологијама добијања различитих материјала, структура и компоненти које се користе 
у електроинжењерској пракси. 
Исход предмета  
Разумевање појединих операција и процеса у оквиру развоја различитих технологија, као и 
способност њихове примене у електроинжењерској пракси. Детаљно познавање одабраних основних 
и напредних технологија добијања електротехничких материјала 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод: технологије добијања и инжењеринг материјала у електротехници. Класичне технологије 
добијања материјала.Технологије добијања метала. Производња жице, каблова и металних 
проводника. Технологије добијања и прераде пластике. Добијање и прерада термопласта. Добијање и 
прерада дуропласта за примену у електротехници. Добијање електротехничких материјала из 
прашкастих система. Методе синтезе прахова. Хемијска, електрохемијска, ласерска и плазма метода 
добијања неорганских прахова. Технологије добијања металних прахова. Методе обликовања 
прахова. Синтеровање и топло пресовање. Изостатско топло пресовање. Технологије добијања 
електронске керамике. Технологије добијања неорганских диелектричних и феримагнетних 
материјала. Производња материјала са површинским спојем. Производња полупроводничких 
материјала. Основне технологије добијања базних полупроводничких структура и компоненти. 
Технологије добијања оптичких влакана и каблова. Јонски процеси и њихово коришћење у 
технологијама добијања танких филмова. X-ray процеси, ласерски процеси, ултразвучни процеси, 
радијациони процеси, ласерски процеси, ултразвучни извори и процеси и њихово коришћење у 
различитим напредним технологијама електротехничких материјала. Електроерозиони процеси. 
Методе површинске обраде материјала. Технологије спајања, заваривање, лемљење и друге.  
технологије добијања суперпарамагнетних диспезија. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу. 
Литература 
[1] С.Крстић, Д.Раковић, Љ. Турковић, "Савремени материјали и технологије", Гроскњига Београд, 

1997 
[2]  Љ.Вулићевић, "Технологија материјала:  керамика и стакло", Технички Факултет Чачак, Чачак, 

1994 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе:
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Предавања , аудиторне вежбе и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
семинар-и 40 усмени испит 50 
Напомена: 
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Рачунарске симулације и анимације 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Владе Д. Урошевић
Статус предмета: Изборни/Обавезни  у зависности од студијског програма 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање са процесом  и техникама моделирања. Оспособљављање за  самостално моделирање  
процеса или функција  у оквиру наставе природних и  техничких наука. 
Исходи предмета: Студент  зна да моделира  проблем из реалног окружења. Користећи неки од  
софтверских  алата   симулира  неки од проблема у оквиру наставе природних  техничких наука. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Увод у моделирање, симулацију и анимацију. Планирање анализе и вођење експеримента. Коректно 
тумачење резултата. Алати за мониторисање и мерење у рачунарским системима 
Примене виртуелне стварности у симулацији, експерименту, образовању,  и забави.  
Теме: интеракција човек-машина; принципи креирања корисничког интерфејса; историјски преглед 
виртуелне стварности; виртуелна окружења - парадигме; примене; фактори људске перцепције и 
технологије; улазни и излазни уређаји; 3D рачунарска графика у реалном времену; креирање сцена 
виртуелне стварности, симулација, алати за имплементацију:  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Извођење експерименталних вежби из области техничких наука 
Литература 
[1] E. Nesimi, "LabVIEW for electric cicuits, machines, drives and laboratories", Prentice Hall, 2002 
[2] А. Clark, " Learning by doing", John Wiley  and Sons, 2005 
 Остали часови 

3 (кол) Предавања:  Вежбе:  Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
2 1 
Методе извођења наставе 
Демонстрација,  менторски и индивидуални индивидуализовани рад, презентације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  40 
практична настава/вежбе 5 усмени испит 30 
пројектни задатак 20   
Напомена: Студент може писмени део испита полагати парцијално ( преко колоквијума) током 
семестра. 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Управљачки рачунарски системи 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Александар С. Пеулић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ овог предмета је да студентима пружи основна знања из области управљачких система који су у 
савременим системима управљања базирани на примени рачунара и рачунарских компоненти. 
Савремене управљачке апликације су засноване на дигиталним информацијама и подразумевају 
обраду различитих улазно излазних података, процесирање и генерисање управљачке акције. 
Управљачки систем представља целину која се састоји из сензора и мерних претварача, појачавача и 
кондиционера сигнала, преносног медијума, централног процесора, рачунара и излазних урађаја. Овај 
предмет се ослања на знања из области процесирања сигнала, система и теорије управљања, мерних 
претварача. Планирани циљеви су: 

5. Усвајање нових теоријских знања из области система управљања, компонетни система 
управљања, улазно излазних уређаја, мерних претварача, праограмских пакета за обраду и 
генерисање управљања 

6. Упознавање са карактеристикама различитих индустријских процеса, различитим методама 
управљања и контроле процеса 

7. Стицање основних вештина у коришћењу различите опреме за имплементацију у 
управљачким системима 

Исход предмета  
Након одслушаног предмета, очекује се да сваки студент треба да буде способан да: 

1. Анализира систем којим се управља 
2. Да препозна компоненте система 
3. Да препозна методу управљања 
4. Да може самостално да пројектује једноставан, реални управљачки рачунарски систем 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
АД конверзија. ДА конверзија. Рачунар у систему управљања. Апликативни софтвер у систему 
рачунарског управљања. Хардверске компоненте у систему рачунарског управљања. Програмабилни 
логички контролери у систему рачунарског управљања. Примена Микроконтролерских система у 
процесима управљања. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе:АД конверзија; ДА конверзија; Претвараци температуре, притиска, помераја, 
убрзања, силе; Компоненте управљачког рачунарског система; Архитектура микроконтролерских 
система. 
Практична настава:АД конверзија, картице за аквизицију; Програмабилни логички конттролер, 
DL105, Schneider; Микроконтролерски развојни системи, Microchip PIC18F4xxx. 
Литература  
[1] М. Р. Стојић, "Дигитални системи управљања", Научна књига, Београд, 1994. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови: Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
1 

Студијски истраживачки 
рад: 2 1 

Методе извођења наставе  
Теоријска настава, вежбе, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
колоквијум-и 30 усмени испит 30 
семинар-и 30   
Напомена: 
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, 
 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Савремене софтверске архитектуре 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Борислав С. Ђорђевић, Велимир Ђ. Дедић
Статус предмета: Обавезан/Изборни у зависности од студијског програма 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета  
Овладавање савременим архитектурама софтвера и вештинама њихове примене у пракси. 
Исход предмета 
Оспособљеност студената да израђују савремене софтверске пројекте, како у техничком смислу, тако 
и у погледу свакодневног рада у некој софтверској фирми.  
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Софтверске архитектуре. Примери софтверских архитектура. Трослојна, н-слојна и архитектура 
апликација прилагођена Интернету. Стандардизација софтверских архитектура. Савремени 
фрејмворци. Дизајн средњег слоја. Фрејмворци за интеграцију. Фрејмворци за перзистенцију модела 
и повезивање са слојем података. Web кориснички интерфејс. Фрејмворци за креирање Web 
корисничког интерфејса. Студијски пример. 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад.  
Рад са алатима и фрејмворцима. Практичан пројекат. 
Литература  
[1] Ian Gorton, "Essential Software Architecture", Springer - Verlag, 2006. 
Број часова активне наставе 

Студијски 
истраживачки рад: 

Остали часови: 
Предавања:  Вежбе:  Други облици наставе: 
2 1 1 
Методе извођења наставе: 
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада. 
Вежбе: у лабораторији, студенти сами раде на својим пројектима под руководством асистента. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 20 
практична настава 15 усмени испит 20 
колоквијум-и 30   
семинар-и, домаћи задаци 10   
Напомена: 
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Студијски програми: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСTВО, 
МЕХАТРОНИКА 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Сензори 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Небојша С. Митровић
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Стицање основних знања из области сензора, тј. њихових физичких принципа и примена. Упознавање  
са практичним применама сензора кроз семинарске радове и лабораторијске вежбе. 
Исход предмета  
Стечена знања омогућавају студенту да: разуме основне физичке принципе рада сензора, разуме и 
тумачи техничке карактеристике сензора, способност примене сензора у мерном ланцу уз 
регистрацију мерених величина и обраду података помоћу рачунара. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Мерење и теорија експеримента. Регистрација података. Обрада резултата мерења. Грешке при мерењу. 
Гаусова функција расподеле. Презентација резултата мерења. Методе линеаризације.Класификација 
сензора. Физички основи рада сензора. Структура сензора. Техничке карактеристике сензора. Статичка 
карактеристика. Динамичке карактеристике. Системи нултог, првог и другог реда. Функција преноса. 
Отпорнички сензори (потенциометарски претварачи, мерне траке, отпорни термометри и термистори). 
Капацитивни сензори (плочасти, угаони, цилиндрични; прости и диференцијални капацитивни 
претварачи). Индуктивни сензори (сензори са променњивим зазором и променњивом магнетном 
пермеабилношћу; прости и диференцијални индуктивни сензори; индукциони сензори). Оптоелектронски 
сензори (фотоотпорници и фотодиоде, оптичка влакна, пирометри, стробоскоп, термовизијски системи). 
Магнетни сензори (сензор на бази Холовог ефекта; магнетоотпорни и магнетоимпедансни сензори). 
Сензори са самогенерацијом (термопарови, пиезоелектрични сензори). Дигитални сензори (дигитали-
зација аналогне величине, кодови, А/Д и Д/А конвертори). 
Интегрисана технологија претварача. Микросензори. Интелигентни сензори. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу. Лабораторијске вежбе: Одређивање временске константе 
термопара, Одређивање параметара НТЦ термистора. 
Литература 
[1] Н. Митровић, "Сензори - физички принципи и примене", WUS Аустрија, ТФ Чачак 2005. 
[2] R. S. Muller et al,  "Microsensors", IEEE PRESS 1990. 
Број часова  активне наставе Остали часови  
Предавања:  Вежбе: Други облици наставе:  Студијски истраживачки 

рад:  2  1 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, лабораторијске вежбе, рачунске вежбе, консултације. На предавањима се излаже 
теоријски део градива праћен примерима који илуструју примену теорије на решавање задатака. 
Лабораторијске вежбе обухватају експерименте из области које су дате планом и програмом. На 
аудиторним вежбама се раде карактеристични задаци из градива са предавања. Делови градива који 
се могу објединити у логичке целине се могу полагати током семестра преко коловијума. Део градива 
се обрађује у облику семинарског рада. Завршни испит се састоји из писменог и усменог дела испита. 
Писмени део испита је елиминаторан. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
одбрањене лабораторијске вежбе 12 писмени део испита 30 
присуство на аудиторним вежбама 5 усмени део испита 30 
присуство на предавањима 3   
семинарски рад 20   
Напомена: 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Управљање на даљину 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Александар С. Пеулић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ овог предмета је да студентима пружи основна знања из области даљинског управљања. 
Савремене управљачке апликације су засноване на дигиталним информацијама и укључују мрежне 
комуникације, дистрибуиране рачунарске системе и одлучивање на врло високом нивоу. Рачунарска 
мрежа која повезује сензоре и актуаторе са управљачким рачунаром мора да буде тако пројектована 
да улазно-излазни сигнали морају да стигну до управљчког рачунара у променљивом времену и не 
обавезно по реду. Овај предмет се ослања на знања из области процесирања сигнала, система и 
теорије управљања. Планирани циљеви су: 

1. Усвајање нових теоријских знања из области даљинског управљања и њихово коришћење у 
савременим управљачким алгоритмима 

2. Савладавање алата за симулацију система даљинског управљања, Мatlab, LabView 
3. Стицање вештина у коришћењу савремене управљачке и комуникационе опреме, као што је 

National Instruments развојна и управљачка опрема. 
Исход предмета  
Након одслушаног предмета, очекује се да сваки студент треба да буде способан да: 

1. Анализира различите мрежно-управљачке системе и да предвиди методе практичне 
реализације 

2. Да буде способан да изврши естимацију стања система, да пројектује и прати путању сигнала 
у систему дањинског управљања. 

3. Примени стечена теоријска знања и реализује једноставније реалне системе дањинског 
управљања. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Алгоритни система даљинског управљања 
МАП пројекат, Field bus пројекат 
Клијент-сервер организација, ограничења у системима даљинског управљања 
Комникације у системима даљинског управљања, CAN, TTCAN, TTP 
Индустријски Етернет, брзи Етернет, Half duplex  Full duplex, Етернет у реалном времену 
Бежичне мреже, MAC протоколи у бежичним сензорским мрежама, сигурност у бежичним 
сензорксим мрежама, Profibus 
Примери система даљинског управљања, даљинско управљање у фабрикама, медицинске апликације, 
примена у екологији. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе прате теоријску наставу. 
Литература  
[1] З. Урошевић, "Увод у рачунарске телокомуникације и мреже", Технички факултет, Чачак, 2004. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови: Предавања: 
2 

Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
2  

Методе извођења наставе  
Теоријска настава,  вежбе, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
колоквијум-и 30 усмени испит 30 
семинар-и 30   
Напомена: 
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Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе  (Модул Електроенергетика)   
 
Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСВО 
Врста и ниво студија: Основне академске студије  
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: Момчило  Д. Вујичић
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема 
Циљ  
Стручна пракса треба да олакша студенту прелазак са академског школовања на професионални рад. 
Циљ стручне праксе је да се студент кроз практичан рад приближи својој практичној делатности. 
Студент тиме добија прилику да знања и способности које је добио проучавањем теорије, већином у 
одвојеним дисциплинама, примени у пракси. При том би требало да стекне увид у техничка, 
организацијска, економска и социјална дешавања и њихову узајамну повезаност у предузећима, 
односно институцијама. 
Очекивани исходи  
Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање 
конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. 
Упознавање студента са делатношћу изабраног предузећа или институције, начином пословања, 
управљањем и местом и улогом инжењера у њиховим организационим структурама 
Садржај стручне праксе  
Сваки кандидат посебно бира предузеће или институцију у којој ће обавити стручну праксу. У 
договору са руководиоцем или задуженом особом у предузећу, а у складу са потребама струке за коју 
се студент оспособљава дефинише се садржај стручне праксе. Програм стручне праксе треба да буде 
у складу са постављеним образовним циљевима који су дефинисани студијским програмом. 
Број часова, ако је специфицирано   3 
Методе извођења  
По упису у одговарајући семестар, у коме је предвиђена реализација стручне праксе, студент се 
пријављује руководиоцу стручне праксе за обављање праксе. У свом захтеву он наводи област из које 
жели да обави стручну праксу. Уз захтев подноси и пријаву за обављање стручне праксе. 
Стручна пракса траје најмање 45 сати. 
Распоред се врши по договору руководиоца стручне праксе и ментора у институцији у којој се 
реализује стручна пракса.  
Стручна пракса се може реализовати континуирано у току сваке седмице семестра у коме је 
предвиђена или у блоку, према уговору са институцијом , а у складу са планом реализације стручне 
праксе. 
Студент пише дневник стручне праксе у коме описује активности и послове које је обављао за време 
стручне праксе.  
Руководилац стручне праксе прегледа и оверава дневник праксе студентима, односно врши проверу 
знања студента кроз одбрану семинарског рада или на други начин ако је то предвиђено студијским 
програмом. 
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Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе (Модул Рачунарско инжењерство)   
 
Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСВО 
Врста и ниво студија: Основне академске студије  
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: Синиша С. Ранђић
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ  
Стручна пракса има циљ да унапреди способност студента за успешну примену стручних и научних 
сазнања и метода у датим практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању 
теорије и праксе. Као повратно дејство контакта са професионалном праксом очекују се подстицаји за 
овладавање струком и мотивисаност да се након дипломирања обављају слични послови у пракси. 
Очекивани исходи  
Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање 
конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. 
Упознавање студента са делатношћу изабраног предузећа или институције, начином пословања, 
управљањем и местом и улогом инжењера у њиховим организационим структурама 
Садржај стручне праксе  
Сваки кандидат посебно бира предузеће или институцију у којој ће обавити стручну праксу. У 
договору са руководиоцем или задуженом особом у предузећу, а у складу са потребама струке за коју 
се студент оспособљава дефинише се садржај стручне праксе. Програм стручне праксе треба да буде 
у складу са постављеним образовним циљевима који су дефинисани студијским програмом. 
Број часова, ако је специфицирано   3 
Методе извођења  
По упису у одговарајући семестар, у коме је предвиђена реализација стручне праксе, студент се 
пријављује руководиоцу стручне праксе за обављање праксе. У свом захтеву он наводи област из које 
жели да обави стручну праксу. Уз захтев подноси и пријаву за обављање стручне праксе. 
Стручна пракса траје најмање 45 сати. 
Распоред се врши по договору руководиоца стручне праксе и ментора у институцији у којој се 
реализује стручна пракса.  
Стручна пракса се може реализовати континуирано у току сваке седмице семестра у коме је 
предвиђена или у блоку, према уговору са институцијом , а у складу са планом реализације стручне 
праксе. 
Студент пише дневник стручне праксе у коме описује активности и послове које је обављао за време 
стручне праксе.  
Руководилац стручне праксе прегледа и оверава дневник праксе студентима, односно врши проверу 
знања студента кроз одбрану семинарског рада или на други начин ако је то предвиђено студијским 
програмом. 
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Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада  (модул Електроенергетика) 
 
Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСВО 
Врста и ниво студија: Основне академске студије  
Број ЕСПБ: 14  
Услов: Право на полагање завршног испита студент стиче после положених свих испита 
предвиђених студијским програмом. 
Циљеви завршног рада:  
Израдом Завршног рада студенти стичу искуство за писање радова у оквиру којих  је потребно 
описати проблематику, спроведене методе и поступке и резултате до којих се дошло. Стицање знања 
о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других активности које су 
спроведене у оквиру задате теме Завршног рада.  
Очекивани исходи:  
Завршним испитом проверава се са стручног аспекта оспособљеност кандидата за самостално 
коришћење и примену стечених знања током студија. Проверава се оспособљеност студената за 
систематски приступ решавању задатих проблема. Студенти стиче искуство које може применити у 
пракси приликом решавања проблема из области њихове струке. Припремом резултата за јавну 
одбрану, јавном одбраном и одговорима на примедбе и питања комисије, студент стиче неопходно 
искуство о начину на који у пракси треба презентовати  резултате рада. 
Општи садржаји: 
Руководилац - ментор завршног рада задаје тему из области коју покрива програм наставног 
предмета, а који кандидат може у року од три месеца, на основу стеченог знања, студија литературе, 
практичним или експериманталним радом, успешно обрадити. 
  
Методе извођења:  
Студент може узети завршни рад из свих уже стручних предмета положених са оценом 8 и вишом. 
Правилником о полагању завршног испита на основним и дипломским академским - мастер 
студијама на Техничком факултету у Чачку је дефинисан поступак пријављивања, израде и одбране 
Завршног рада 

Оцена  (максимални број поена 100) 
Завршни рад и усмену одбрану комисија оцењује јединственом оценом 
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Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада  (Рачунарско инжењерство) 
 
Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСВО 
Врста и ниво студија: Основне академске студије  
Број ЕСПБ: 8  
Услов: Право на полагање завршног испита студент стиче после положених свих испита 
предвиђених студијским програмом. 
Циљеви завршног рада:  
Развијање способности да резултате самосталног рада припреме у погодној форми, да их јавно 
презентују, као и да се оспособе да одговарају на примедбе и питања у вези задате теме у оквуру 
одбране Завршног рада. 
Очекивани исходи:  
Завршним испитом проверава се са стручног аспекта оспособљеност кандидата за самостално 
коришћење и примену стечених знања током студија. Проверава се оспособљеност студената за 
систематски приступ решавању задатих проблема. Студенти стиче искуство које може применити у 
пракси приликом решавања проблема из области њихове струке. Припремом резултата за јавну 
одбрану, јавном одбраном и одговорима на примедбе и питања комисије, студент стиче неопходно 
искуство о начину на који у пракси треба презентовати  резултате рада. 
Општи садржаји: 
Руководилац - ментор завршног рада задаје тему из области коју покрива програм наставног 
предмета, а који кандидат може у року од три месеца, на основу стеченог знања, студија литературе, 
практичним или експериманталним радом, успешно обрадити. 
  
Методе извођења:  
Студент може узети завршни рад из свих уже стручних предмета положених са оценом 8 и вишом. 
Правилником о полагању завршног испита на основним и дипломским академским - мастер 
студијама на Техничком факултету у Чачку је дефинисан поступак пријављивања, израде и одбране 
Завршног рада 

Оцена  (максимални број поена 100) 
Завршни рад и усмену одбрану комисија оцењује јединственом оценом 
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	Стицање основних теоријских и практичних знања о мерним средствима,  мерним  методама и обради резултата мерења  неопходних за успешно решавање инжењерских проблема из области електричних мерења. 

