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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
30

Електроенергетика, Управљање системима
Основне академске
Електромеханичко претварање енергије

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Митровић Н. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Банковић Г. Бојан

Спецификација предмета за књигу предмета

Настава се изводи путем предавања и вежбања. На предавањима се користе савремене методе 
извођења наставе. На аудиторним вежбама се решавају задаци који прате предавања и упућују 
студенте на самостално решавање проблема из инжењерске праксе. Део вежбања се изводи у 
лабораторији у циљу снимања статичких карактеристика електричних машина.

Литература
Милош Петровић “Електромеханичко претварање енергије”, Научна књигa , 1988

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Radenko Wolf, “Uvod u teoriju električnih strojeva”, Školska knjiga Zagreb, 1975
D. White, H. Woodson, “Electromechanical Energy Conversion”, John Willey&Sons, 1970
G. R. Slemon, A. Straughen, “Electric Machines”, Adison-Wesley publishing Company

Електротехника и рачунарство

Банковић Г. Бојан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевање основних принципа електромеханичког претварања енергије. Разумевање 
основних особина и начина рада ротационих машина и трансформатора.

Практична настава се одвија у лабораторији. Препознавање поједних врста машина. Основни 
делови и конструкција. Пуштање у рад појединих врста машина.  у лабораторији: Пуштање у 
рад. Механичке карактеристике електричних машина.

Стицање основних знања из области електромеханичког претварања енергије, електричних 
машина и електромоторних погона.

Садржај предмета

Основни закони и принципи електромеханичког претварања енергије. Магнетно и електрично 
коло електричних машина. Енергетски биланс опште машине. Једначина кретања. 
Електромагнетни моменат електричних машина. Примери једнопобудних и вишепобудних 
система. Принцип рада основних врста машина. Магнетна поља једносмерних и наизменичних 
машина. Магнетопобудне силе. Извођење намота електричних машина. Навојни сачиниоци. 
Електромоторне силе. Карактеристичне величине. Машине за једносмерну струју. Синхроне 
машине. Асинхроне машине. Енергетски трансформатори.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

1



6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 15
20 усмени испит 15
30
10

Електроенергетика
Основне академске
Електротехнички материјали

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Митић В. ВојиславНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Пауновић В. Весна

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације, рачунске и лабораторијске вежбе.

Литература

М. М. Ристић, Принципи науке о материјалима, САНУ Посебна издања, књига DCXVII, (1993).

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

 W.D.Callister, “Materials Science And Engineering an introduction, John Wiley&Sons Ltd, 2003

Д.Раковић, Физичке основе и карактеристике електротехничких материјала, Београд, (1997)

Eлектротехника и рачунарство

Пауновић В. Весна

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност за разумевање релација структура-својства-примена. Способност дизајнирања 
материјала са унапред задатим својствима, посебно у области енергетике

Рачунске и лабораторијске вежбе из одговарајућих области.

Стицање основних знања из материјала и технолошких процеса. Практична примена теоријских 
знања у технолошким процесима, посебно у области добијања електронских материјала за 
енергетику. Упознавање са најсавременијим достигнућима у области нових материјала, посебно 
за подручје савремене енергетике, алтернативних и нових извора енергије

Садржај предмета

Увод у науку о материјалима. Прогноза својстава материјала. Основе физике материјала. 
Структура, својство и технологија материјала .Електронска структура. Методе карактеризације 
материјала. Симетрија у чврстим телима у природи.Фрактали.Фазни дијаграми. Термодинамички 
процеси. Проводни материјали за енергетику. Полупроводнички материјали и 
технологије.Електронска керамика.Фероелектрочни материјали. Диелектрични материјали. 
Магнетни материјали. Интелегентни материјали за сензоре и претвараче. Примена 
електронских материјала у електронским компонентама за енергетику. 

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 25
10 усмени испит 25
30

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање за примену стечених теоријских знања у решавању линеарних електричних 
кола у временском и фреквенцијском домену и за даље праћење наставе из неких ужестручних 
предмета. Овладавање софтверима који се користе за анализу електричних кола.

Основни елементи електричних кола. Зависни извори. Примена теорије графова на анализу 
електричних кола. Одзиви у електричним колима. Сложенопериодични устаљени режим. 
Резонанција. Анализа елетричних кола у прелазном режиму применом интегро-
диференцијалних једначина. Анализа кола помоћу Лапласове и  Z-трансформације. Мреже са 
више приступних крајева. Параметри и везивање мрежа са два приступа. Анализа мрежа са 
расподељеним параметрима. Полифазна кола. Уравнотежена и неуравнотежена трофазна 
кола. Симетричне компоненте. Анализа кварова у трофазним мрежама. Анализа електричних 
кола помоћу рачунара.

Стицање основних теоријских знања из области анализе електричних кола и oвладавање 
софтверима за решавање кола.

Садржај предмета
Основни елементи електричних кола. Зависни извори. Примена теорије графова на анализу 
електричних кола. Одзиви у електричним колима. Сложенопериодични устаљени режим. 
Резонанција. Анализа елетричних кола у прелазном режиму применом интегро-
диференцијалних једначина. Анализа кола помоћу Лапласове и  Z-трансформације. Мреже са 
више приступних крајева. Параметри и везивање мрежа са два приступа. Анализа мрежа са 
расподељеним параметрима. Полифазна кола. Уравнотежена и неуравнотежена трофазна 
кола. Симетричне компоненте. Анализа кварова у трофазним мрежама. Анализа електричних 
кола помоћу рачунара.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе, практична настава на рачунарима, домаћи задаци, консултације. 

Литература
Рељин Б., "Теорија електричних кола I", Академска мисао, Београд, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Гмитровић M., Петковић Р., Tасић Д., Цветковић З., Maнчић Ж., Mилосављевић З., Jaвор В., 
"Teoрија електричних колa – Meтодичка збирка задатакa”, II издање, Електронски факултет у 
Нишу, Ниш, 1999.
Цветковић Злата, Вучковић Ана: Збирка задатакa из Електричних колa,  Електронски факултет у 
Нишу, Ниш, 2013.

Рељин Б., "Анализа трофазних електричних кола", Академска мисао, Београд, 2004. 
Рељин Б., "Теорија електричних кола II", Академска мисао, Београд, 2002. 

Електротехника и рачунарство

Цветковић Ж. Злата, Јавор Л. ВеснаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Живаљевић У. Драгана, Вучковић Н. Ана

Електроенергетика (ЕЕН)
Основне академске
Електрична кола у електроенергетици

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
Исход

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 3

Методи
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
40

Електроенергетика
Основне академске
Математика 3

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Стефановић В. ЛидијаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Стефановић В. Лидија

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања. Рачунске вежбе. Консултације.

Литература
dr Lidija Stefanović: Matematika III za studente elektroenergetike na Elektronskom fakultetu u Nišu . 
SKC Niš, Niš, 2012. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

dr Lidija Stefanović: Integrali: krivolinijski, dvojni, trojni, površinski za studente tehničkih fakulteta; I i II 
deo . SKC Niš, Niš, 2008.
Ljubiša M. Kocić: Funkcije više promenljivih . Elektronski fakultet u Nišu. Niš. 2008.

dr L. Stefanović, mr M. Matejić, dr S. Marinković: Diferencijalne jednačine za studente tehničkih 
fakulteta . SKC Niš, Niš, 2006.

dr L. Stefanović, mr B. Ranđelović, mr M. Matejić: Teorija redova za studente tehničkih fakulteta . SKC 
Niš, Niš, 2006.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за примену стеченог знања у струци.

Рачунске вежбе. Примена теорије на решавање задатака.

Стицање знања из неких области математике кроз теорију и њену примену.

Садржај предмета

Редови. Бројни и функционални редови. Fourieroви редови. Обичне диференцијалне једначине. 
Диференцијалне једначине првог реда. Линеарне диференцијалне једначине другог реда. Линеарне 
диференцне једначине другог реда. Реалне функције више реалних променљивих. Граничне вредности. 
Парцијални изводи и диференцијали. Екстремне вредности. Интеграли. Криволинијски, двојни, тројни, 
површински интеграли. Теорија поља. Просторни изводи. Циркулација и флукс. Врсте векторских поља. 
Комплексна анализа. Комплексне функције. Cauchy--Riemannови услови. Комплексна интеграција. Рачун 
остатака. Laplaceова трансформација. Дефиниција, особине и примена. Fourierова трансформација. 
Дефиниција, особине и примена. Дискретна  Fourierова трансформација (DFT). 

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
40

0

Електроенергетика
Основне академске
Основи електронике

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Петковић М. Предраг, Павловић Д. Властимир, Миловановић П. 
Драгиша, Радмановић Ђ. МиланНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Мирковић Д. Дејан, Димитријевић А. Марко, Ђорђевић Д. Срђан, 
Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Консултације.

Литература
В. Литовски, et. al., Практикум лабораторијских вежби из Електронике, Електронски факултет 
Ниш, 2006.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

T.Schubert, E.Kim, Active Non-Linear Electronics, Wiley, New York, 1996.
Power point презентација за предмет.

М.Радмановић, Основи електронике, Електронски факултет, Ниш, у штампи, 2013.

В. Павловић, и остали, Лабораторијски практикум из предмета Основи електронике, 
Електронски факултет у Нишу, 2012.

Електротехника и рачунарство

Мирковић Д. Дејан, Димитријевић А. Марко, Ђорђевић Д. Срђан, 
Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о основама електронике. Овладавање техникама реализације и примене 
основних електронских кола.

Основни појачавачки степени; Примена операционог појачавача; Негативна повратна спрега; 
Осцилатори; Појачавачи снаге; Исправљачи и регулатори напона.

Усвајање основних знања из електронике, појачавачке технике, осцилатора простопериодичних 
сигнала и извора напона напајања.

Садржај предмета
Диоде и диодна кола. Биполарни транзистор, радна права и радна тачка. Модел биполарног 
транзистора. MOSFET транзистор, радна права и радна тачка. Модел MOSFET транзистора. 
Основни појачавачки степени са биполарним и MOSFET транзистором. Вишестепени 
појачавачи. Појачавач са директном спрегом. Диференцијални и операциони појачавач. 
Примена операционих појачавача. Негативна повратна спрега. Осцилатори. Појачавачи великих 
сигнала. Извори напона напајања.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 2 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
40

0

Симић М. Милан, Миљковић С. Горан, Динчић Р. Милан, Јоцић В. 
Александар, Лукић Р. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Обученост и способност студената за решавање практичних проблема из области мерења 
електричних величина, на основу доброг познавања метода и техника мерења, са правилном 
употребом савремених инструмената и опреме за мерење електричних величине. Поред тога, 
важан сегмент је и обученост студената за каснију примену стечених знања из техника мерења 
у инжењерским професијама из области електротехнике и рачунарства. 

Рачунске, лабораторијске и демонстрационе вежбе: oспособљавање студената за решавање 
рачунских задатака из области мерења електричних величина, као и за практичну примену 
метода мерења и мерних инструмената кроз ангажовање на лабораторијским и 
демонстрационим вежбама. Према Практикуму за рад на лабораторијским вежбама студенти 
подносе одговарајући извештај о свакој урађеној лабораторијској вежби.  

Едукација и упознавање студената са основним теоријским и практичним знањима из области 
метрологије и мерења електричних величина.

Садржај предмета
Основи теорије мерења - метрологије. Електричне величине и јединице мерења. Стандарди 
јединица мера ампера, ома и волта МКСА система (еталони и нормативи). Структурне шеме 
процеса мерења електричних величина. Методе мерења електричних величина. Обрада 
резултата мерења и мерна несигурност. Метролошке карактеристике електричних мерних 
средстава. Аналогни и дигитални мерни инструменти. Инструмент са кретним калемом. 
Проширење мерног опсега амперметра, волтметра и ом-метра. Мерни конвертори електричних 
величина. Осцилоскопи.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања (теоријска настава) са графичком презентацијом материјала у виду слајдова.       
Рачунске вежбе са решавањем задатака из области електричних мерења.
Практична настава у облику лабораторијских и демонстрационих вежби.
Свакодневне консултације студената код наставника или сарадника. 
Самостални рад студената у виду израде домаћих задатака.

Литература
Б. Димитријевић, “Електрична мерења“, наменски уџбеник, Научна књига, Београд.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Tumanski, “Principles of Electrical Measurements”, Taylor & Francis Group, 2006.  
Материјал за предавања на сајту факултета: Предавања MEV.ppt и Предавања MEV.pdf 
(www.elfak.ni.ac.rs).

П. Правица, И. Багарић, “Метрологија електричних величина - општи део“, Наука, Београд.

Б. Димитријевић, Д. Денић, Г. Ђорђевић, “Електрична мерења - Збирка задатака са Практикумом 
за рад на лабораторијским вежбама“, Електронски факултет, Ниш.

Електротехника и рачунарство

Денић Б. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Симић М. Милан, Миљковић С. Горан, Динчић Р. Милан

Електроенергетика (EEН), Управљање системима (УПС), Електронске 
компоненте и микросистеми (ЕКМ) 
Основне академске
Метрологија електричних величина

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 30
усмени испит 20

50

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће бити обучени да самостално раде на пословима пројектовања, планирања, 
анализе и оптимизације дистрибутивних и индустријских мрежа средњих величина са нагласком 
на комјутерским апликацијама.

Практична настава:Аудиторне вежбе из: карактеристика потрошње, основних прорачуна 
дистрибутивних мрежа, поузданости, техничко-економских аспеката, компензације реактивне 
снаге и регулације напона. 

Циљ предмета је да се студенти упознају са концепцијама, технологијама, планирањем и 
експлоатацијом дистрибутивних и индустријских мрежа. Поред тога, неопходно је студенте 
упознати са аспектима економичности рада мрежа, са квалитетом испоруке електричне енергије 
и граничним термичким режимима. 

Садржај предмета

Теоријска настава 
Карактеристике потрошње електричне енергије. Конфигурације дистрибутивних мрежа. 
Конфигурације индустријских мрежа. Прогноза потрошње електричне енергије и снаге. 
Прорачун токова снага и напонских прилика у дистрибутивним мрежама. Реконфигурација 
дистрибутивних 
мрежа. Губици електричне енергије. Поузданост и сигурност дистрибутивних мрежа. Техничко 
економски аспекти дистрибутивних мрежа. Термички аспекти оптерећивања елемената мреже. 
Показатељи квалитета електричне енергије. Компензација реактивне снаге. Регулација напона. 
Дистрибуирана производња електричне енергије. 

 
Лабораторијске вежбе: Вежбе мерења електричних величина; Демонстрација софтвера за 
пројектовање осветљења; Припрема за израду пројекта електричних инсталација

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања и рачунске вежбе изводе се на табли. На предавањима се користе савремене 
методе извођења наставе. На аудиторним вежбама се решавају задаци који прате предавања и 
упућују студенте на самостално решавање проблема из инжењерске праксе. Консултације.

Литература
 Никола Рајаковић, Драган Тасић: Дистрибутивне и индустријске мреже, 
Академска мисао, Београд 2008. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

.Никола Рајаковић, Драган Тасић, Небојша Арсенијевић, Миодраг Стојановић: Збирка задатака 
из дистрибутивних и индустријских мрежа, Академска мисао, Београд 2005. 

Електротехника и рачунарство
Електроенергетика

Коруновић Лидија, Јањић Д. АлександарНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Вучковић Драган
 

Основне академске
Дистрибутивне и индустријске мреже

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 

1
2
3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
усмени испит 30

30
30

Електроенергетика
Основне академске
Техничка механика

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Павловић Г. РаткоНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Павловић Г. Ратко

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

Литература
Р. Павловић: “Статика”, “Кинематика”, Машински факултет, Ниш, 2012, 2013.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Д. Стокић, Р. Павловић: “Збирка задатака из Механике II”, Машински факултет, Ниш, 1996.; 
Драгутин Дебељковић - Динамика Објеката и Процеса, Машински Факултет, Београд, 1989.

Д. Рашковић: “Збирка задатака из Отпорности материјала”, Научна књига, Београд, 1975.

П. Козић: “Отпорност материјала”, Машински факултет, Ниш, 2003.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања из основа техничке механике, статичка и динамичка анализа 
механичких система, као и прављење и анализа математичких модела механичких и 
електромеханичких система.

Стицање знања из основа техничке механике. Статичка и динамичка анализа механичких 
система. Прављење математичких модела механичких и електромеханичких система.

Садржај предмета

Равнотежа раванског и просторног система сила. Тежишта линија површина и тела. Моменти 
инерције равних површина. Анализа основних врста напрезања.  Статички неодређени носачи. 
Брзина и убрзање тачке. Динамика тачке и и основни закони динамике тачке и тела. 
Математички модели неких конкретних електромеханичких система.

Л. Русов: “Динамика”, Научна књига, Београд, 1977

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20

20 усмени испит 15
40

0

Динчић Р. Милан, Миленковић В. Владета

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност употребе мерних уређаја и система у електроенергетици. Пројектовањер мерне 
инструментације за контролу и надгледање електроенергетских система. 

Лабораторијске вежбе са макетама и мерним инструментима које илуструју основне мерне 
методе

Стицање знања из мерних метода и мерне инструментације из области електроенергетике

Садржај предмета

Основе електронских мерних инструмената, мерење периоде, фреквенције и фазе. Аналогно 
дигитални конвертори. Изолација и уземљење у мерним системима. Мерење великих струја и 
напона. Мерни трансформатори. Мерење снаге и енергије. Мерење у трофазним системима. 
Мерење квалитета електричне енергије, виртуелни инструменти у енергетици. Мерење 
неелектричних величина, температуре, силе, положаја, угаоне брзине и момената силе. 

Спецификација предмета за књигу предмета

 Излагање наставе са слајд презентацијом и дијалог са студентима.
 Појединачне или групне консултације код наставника или сарадника.
 Демонстрација средстава мерења.
 Практичне лабораторијске вежбе.

Литература
Б. Бего, Мјерења у електротехници, Графис 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. G. Webster: Instrumentation and Sensors Handbook,  CRC Press  
W. Nawrocki, „Measurement systems and sensors“, Artech House, 2005.

S. Tumanski „ Pricniples of Electrical Measurement“, Taylor&Francis, 2006.

Багарић И. "Метрологија електричних величина - Мерења и Мерни инструменти" Наука Београд 
1996.

Електротехника и рачунарство

Живановић Б. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Динчић Р. Милан

Електроенергетика
Основне академске
Мерења у електроенергетици

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
20 усмени испит 20
30

Данковић Б. Никола, Миловановић Б. Мирослав, Спасић Д. Миодраг

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

На крају курса студенти ће поседовати одговарајућа знања о методима моделирања различитих 
динамичких система из технике и живота и њиховој симулацији на рачунару.

Упознавање са програмским окружењем Мatlab; Упознавање са Simulink-ом; Модели дати 
диференцијалним једначинама, модели у простору стања, модели дати улазно-излазном 
једначином и функцијом преноса; Моделирање и симулација механичких система; Моделирање 
и симулација електричних система; Моделирање и симулација електро-механичких система; 
Моделирање и симулација система у аутомобилској индустрији; Моделирање и симулација 
термичких система; Моделирање и симулација хидрауличких система

Моделирање и симулација динамичких система су данас незаобилазни како у обичном животу 
тако и у свим гранама технике и модерне индустрије. Циљ курса је оспособљавање студената 
за моделирање динамичких система, симулацију динамичких система на рачунару, моделирање 
и симулацију различитих динамичких система из технике и живота.

Садржај предмета

Појам модела динамичког система. Класификација модела. Принципи формирања 
математичких модела. Врсте математичких модела. Примери математичких модела. 
Формирање математичких модела механичких, хидрауличких, термичких, хемијских и 
технолошких процеса.  Математичко моделирање поремећаја. Моделирање индустријских 
система. Моделирање у аутомобилској индустрији. Графичке технике моделирања. Бонд 
графови и њихова примена. Технике валидизације и верификације модела. Методи  симулације. 
Формирање симулационих модела. Средства за симулацију. Математичка подлога дигиталне 
симулације. Симулација система са расподељеним параметрима. Симулација система са 
дисконтинуитетима. Грешке при симулацији и методи за њихово превазилажење. Примена 
симулације у идентификацији, пројектовању и оптимизацији САУ.  Симулација у реалном 
времену. Симулација сложених система.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

Литература
Д. Антић, Б. Данковић, “Моделирање и симулација динамичких система”, Електронски факултет 
у Нишу, 2001.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Д. Антић, “Приручник за моделирање и симулација динамичких система”, Електронски факултет 
у Нишу, 2006.

Електротехника и рачунарство

Антић С. Драган, Милојковић Т. МаркоНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Милојковић Т. Марко

Електроенергетика
Основне академске
Моделирање и симулација динамичких система

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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7 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

Костић З. Војкан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овладавање методама за избор трансформатора у зависности од захтева постројења 
(корисника); способност за пројектовање и анализу трансформатора у различитим режимима 
рада; надгледање, испитивање и одржавање. Основна знања у вези машина за једносмерну 
струју.

Рачунске вежбе су из области трансформатора и МЈС и обухватају примере практичних 
прорачуна и ситуација. У лабораторијским условима изводи се практична настава која обухвата: 
Опште одлике енергетских трансформатора, Групе спрега трофазних трансформатора, Оглед 
празног хода и кратког споја трофазног трансформатора, Паралелан рад трансформатора, 
Снимање карактеристика мотора једносмерне струје са независном побудом директном 
методом помоћу механичке кочнице

Основна знања о трансформаторима и електричним машинама једносмерне струје, њиховој 
примени у електричној мрежи и индустрији.

Садржај предмета

Конструкција и принцип рада трансформатора. Магнетско коло. Једнофазни трансформатори. 
Еквивалентно коло. Параметри. Губици снаге и степен искоришћења. Огледи празног хода и 
кратког споја. Групе спрега. Паралелан рад трансформатора. Аутотрансформатори. Специјални 
трансформатори. Топлотни проблеми. Несиметрични режими рада. Прелазни процеси. Основе 
пројектовања трансформатора. Одржавање и испитивање. Једносмерне машине. Основни 
принципи рада и једначине. Подела. Еквивалентне шеме. Моторни и генераторски режим рада. 
Једначина баланса снага и губици.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања су подржана слајдовима, симулација и приказима трансформатора и машина. 
Нумеричке вежбе изводе се на примерима који упућују студенте на самостално решавање 
инжењерских проблема. Лабораторијске вежбе изводе се сагласно Упутству и уз помоћ 
сарадника. Студенти самостално обрађују резултате и израђују извештај о урађеним вежбама. 

Литература
Ђ. Калић, Р. Радосављевић, "Трансформатори", Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 2001.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ђ. Вукић, Ж. Милкић, З. Стајић, „Трансформатори – збирка задатака“, ЕТФ Приштина, 1998.

A.E. Fitzgerald, Charles Kingsley, JR., Stephen D. Umans, Electric Machinery, McGraw-Hill, 6th 
edition, 2003

Ђ. Калић, Р. Радосављевић, "Машине за једносмерну струју", ЕТФ Београд, 1996.
Б. Митраковић, "Трансформатори", Научна књига, Београд, 1987

Електротехника и рачунарство

Петронијевић П. МилутинНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Костић З. Војкан

Електроенергетика
Основне академске
Трансформатори и машине једносмерне струје

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 30
5 усмени испит 20

30
15

Електроенергетика
Основне академске
Електричне инсталације и осветљење

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Јањић Д. АлександарНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Вучковић Драган

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања и рачунске вежбе изводе се на табли; Лабораторијске вежбе изводе се на реалним 
моделима, студенти раде самостално уз надзор асистента; Консултације

Литература
П. Д. Ранчић „Електричне инсталације у зградама“ ауторизована скрипта

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Институт за стандардизацију Србије „Збирка стандарда и прописа“

М. Костић „Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација“ Академска мисао Београд, 
2005

Електротехника и рачунарство

 

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће бити обучени да раде на пословима израде пројектне документације електричних 
инсталација ниског напона и осветљења унутрашњег простора, као и  верификације изведених 
електричних инсталација

Мерење отпорности изолације. Мерење великих струја струјним клештима. Аутоматско 
искључење напајања у ТН и ТТ системима заштите. Мерење отпорности уземљивача. Мерење 
специфичног отпора земљишта. Испитивање галванске непрекидности заштитног проводника.

Циљ предмета је да студенти стекну основна знања везана за: пројектовање, извођење и 
верификацију електричних инсталација ниског напона, основе фотометрије, начине производње 
светлости као и основне критеријуме за пројектовање и верификацију унутрашњег и спољашњег 
осветљења

Садржај предмета
Уводна разматрања, разврставање и дефинисање основних појмова. Техничка и 
електротехничка регулатива. Техничка документација. Опште карактеристике електричних 
инсталација у зградама, класификације и општи прорачуни. Основне електроинсталационе 
компоненте, уређаји и опрема. Избор, распоред и повезивање опреме. Мере заштите у 
електричним инсталацијама. Основне и интегралне фотометријске карактеристике светлости 
(Дефинисање величина, јединице, шематске илустрације). Ламберт-ов закон и дифузност 
површина. Тачкасти светлосни извори и зрачење светлости са површина. Рефлексионе 
карактеристике материјала. Основни прорачуни 
фотометријских величина. Закон о конзервацији светлосног флукса. Електрични светлосни 
извори и светиљке. Светлотехничке карактеристике произведене светлости (електричне, 
фотометријске, физичке). Основни критеријуми за оцену и пројектовање унутрашњег и 
спољашњег осветљења. Светлотехничка регулатива и табеле препорука. Пројектовање и начин 
пројектног исказивања. Верификација пројектованих карактеристика на изведеним уређајима 
осветљења. Светлотехничка и фотометријска мерења.  Поступци и начин верификације 
својстава, карактеристика и квалитета инсталација. Електричне инсталације „интелигентних“ 
објеката.  Лабораторијске вежбе: Вежбе мерења електричних величина; Демонстрација 
софтвера за пројектовање осветљења; Припрема за израду пројекта електричних инсталација

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезан
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
3 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит 10
5 усмени испит 20

50

Електроенергетика
Основне академске
Електромагнетика

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Алексић Р. Славољуб, Цветковић Н. НенадНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић Н. Ненад

Спецификација предмета за књигу предмета

Настава се изводи у виду предавања и аудитивних вежби. Осим рада на табли приказују се 
мултимедијалне презентације, фотографије и видео клипови.

Литература
Д. М. Величковић, Електромагнетика-Прва Свеска, I, II i III издање (1994, 1999, 2003), 
Електронски факултет у Нишу.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Д. М. Величковић и сарадници: З. Ж. Цветковић, Н. Б. Раичевић, С. С. Илић, В. Л. Јавор, Н. Н. 
Цветковић, Д. Г. Зулкић, Збирка решених испитних задатака из Електромагнетике I део, 
Електронски факултет у Нишу, Ниш, 2000.
Б. Поповић, Зборник решених проблема из електромагнетике, Београд: Грађевинска књига 
1966.

Б. Поповић, Електромагнетика, Београд: Академска мисао, 2004.
Fundamentals of Modern Electromagnetics for Engineering, TU Ilmenau, Germany, 2005. 

Ј. Сурутка, Електромагнетика, Београд: Академска мисао, 2006.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Да оспособи студента да препозна проблеме везане за теорију електромагнетног поља и да 
формулише и реши једноставније проблеме који се могу појавити при пројектовању, анализи 
или фунционисању различитих елемената електроенергетских система, постројења и уређаја.

Електромагнетно поље. Максвелове једначине у интегралном и локалном облику. 
Електромагнетне особине средина. Гранични услови. Потенцијали електромаагнетног поља. 
Таласна једначина. Једначина континуитета. Подела електромагнетних проблема у погледу 
временске зависности. Поинтингова теорема. Теорема суперпозиције. Квазистационарна 
теорија ликова за проводно и диелектрично огледало. Електродни системи и њихови 
параметри. Метод средњих потенцијала. Метод процене. Стационарно струјно поље. Теорема 
лика у равном огледалу коначне проводности. Примери уземљивачких система. Статичко 
електромагнетно поље. Квазистационарна теорија ликова за раздвојну површину две средине 

Проширивање постојећих и стицање нових општих и инжењерских знања из теорије 
електромагнетних поља потребних за разумевање и анализу различитих техничко-технолошких 
процеса у електроенергетским системима, постројењима и уређајима.

Садржај предмета
Електромагнетно поље. Максвелове једначине у интегралном и локалном облику. 
Електромагнетне особине средина. Гранични услови. Потенцијали електромаагнетног поља. 
Таласна једначина. Једначина континуитета. Подела електромагнетних проблема у погледу 
временске зависности. Поинтингова теорема. Теорема суперпозиције. Квазистационарна 
теорија ликова за проводно и диелектрично огледало. Електродни системи и њихови 
параметри. Метод средњих потенцијала. Метод процене. Стационарно струјно поље. Теорема 
лика у равном огледалу коначне проводности. Примери уземљивачких система. Статичко 
електромагнетно поље. Квазистационарна теорија ликова за раздвојну површину две средине 
различитих магнетних пропустљивости, односно специфичних проводности. Прорачун сталних 
магнета. Енергија електростатичког поља. Енергија квазистационарног магнетног поља. 
Нојманов образац, коефицијент унутрашње, спољашње, динамичке и статичке индуктивности. 
Делимичне капацитивности и коефицијенти индуктивности трофазног вода. Површински ефекат 
у проводницима кружног попречног пресека. 
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 25
усмени испит 20

50

Електроенергетика
Основне академске
Електроенергетске компоненте

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Драган С. ТасићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Миодраг С. Стојановић

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, дискусије, демонстрације

Литература
 Н. Рајаковић, Д. Тасић, Електроенергетске компоненте , Нaука, Београд – Чуперак плави, 
Ниш, 1994.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

М. Савић, Високонапонска расклопна опрема , Електротехнички факултет и академска мисао, 
Београд 2004.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће бити обучени да раде у производњи, испитивању и експлоатацији високонапонских 
расклопних апарата. Због доброг познавања карактеристика апарата знање може да буде 
корисно и пројектантима расклопних постројења.

Аудиторне вежбе из области:  електродинамичких сила, загревања, модела електричног лука и 
интеракције прекидача и мреже и електричних контаката.

Циљ предмета је да се студенти упознају са струјним (електродинамичким и термичким) и 
напонским напрезањима електроенергетских компоненти, као и са физичким процесима који се 
одвијају у расклопним апаратима при промени уклопног стања мреже. Поред тога, студенти ће 
се упознати са врстама расклопне опреме и њиховим основним конструктивним елементима.

Садржај предмета
Класификација електроенергетских компоненти. Струја кратког споја. Електродинамичка 
напрезања. Електродинамичке силе код монофазних и трофазних система. Термичка 
оптерећења. Устаљени режим загревања. Загревање у режиму кратког споја. Основни појмови о 
електричном луку. Карактеристике лука наизменичне струје. Начини гашења електричног лука. 
Комутациони пренапони. Прекидање струја кратких спојева. Контакти. Врсте и конструктивне 
карактеристике високонапонске опреме: прекидачи, растављачи, осигурачи, отпорници, 
пригучнице, кондензатори, одводници пренапона.
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1 1 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
20 усмени испит 15
40

0

Пешић Т. Мирољуб, Ђорђевић-Козаров Р. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност пројектовања електронских мерних инструмената. Способност развоја мерних 
метода за примену у електронским мерењима.

Реализација лабораторијских вежби у оквиру којих се на лабораторијским моделима илуструју 
основне мерне методе и системи.

Оспособљавање студената за пројектовање мерне инструментације и правилно коришћење у 
развоју, научно-истраживачком раду и примени у процесима.

Садржај предмета

Општа класификација и карактеристике мерних система. Мерне методе и технике калибрације 
мерила. Грешке мерења мерних система. Метролошки систем и следивост. Извори мерних 
сигнала. Испитивање и регистровање облика сигнала. Мерење напона, струје и снаге. Мерење 
фреквенције, фазе и временског интервала. Мерење карактеристика сигнала и система. 
Мерење импедансе, параметара електронских кола и полупроводничких компонената. 
Информационе технологије у мерној инструментацији. Виртуелна инструментација и 
визуелизација мерних процеса. Интерфејс системи. Мерно-информациони системи.

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоретска и практична у лабораторији за реализацију мерних метода и илустрацију мерних 
система.

Литература
И. Багарић: Метрологија електричних величина-општи део, Наука, Београд, 1993

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

W. Nawrocki: Measurement Systems and Sensor, Artech House, 2005
J. Webster ed.: The measurement, Instrumentation and Sensor handbook, IEEE Press, 1999.
Clyde F. Coombs ed. : Electronic Instrument Handbook, Mc Graw-Hill, Inc, 1995.

Електротехника и рачунарство

Раденковић Н. Драган, Живановић Б. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Пешић Т. Мирољуб, Ђорђевић-Козаров Р. Јелена

Управљање системима (УПС), Електроенергетика (ЕЕН), Рачунарство и 
информатика (РИИ)
Основне академске
Електронска мерења

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 20
усмени испит 10

70

Електроенергетика
Основне академске
Kвалитет електричне енергије

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Лидија КоруновићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Весна Јавор

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоријска настава обухвата класична предавања и предавања у електронској форми. Вежбе 
обухватају решавање задатака, мерења у лабораторији и симулације на рачунару.

Литература
R. Dugan, M. McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty, Electrical Power System Quality, Second 
Edition, McGraw-Hill Companies, 2002.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

M. H. J. Bollen, Unerstanding Power Quality Problems, IEEE, Wiley, 2000.

В. Катић, Квалитет електричне енергије - виши хармоници, монографија, Факултет техничких 
наука, Нови Сад, 2002.

Електротехника и рачунарство

Весна Јавор

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевање појма квалитет електричне енергије. Студенти се оспособљавају да самостално 
мере чиниоце квалитета електричне енергије у лабораторијским и погонским условима. Такође 
се оспособљавају да прорачунавају и анализирају ове чиниоце у складу са постојећим 
стандардима и предлажу мере за побољшање квалитета напона у електроенергетским 
мрежама. 

На вежбама студенти решавају задатаке везане за материју са предавања, мере у лабораторији 
и врше симулације на рачунару.

Упознавање студената са значајом квалитета електричне енергије и основним појмовима у овој 
области. Упознавање студената са узроцима и последицама нарушеног квалитета напона. 
Упознавање са мерама за одржавање жељеног квалитета напона и постојећим стандардима у 
овој области. 

Садржај предмета

Квалитет електричне енергије у савременим електроенергетским системима. Чиниоци 
квалитета напона: варијације напона, варијације фреквенције, несиметрија. транзијенти, 
пропади, прескоци напона, краткотрајни прекиди напајања, пренапони, поднапони, прекиди 
напајања, хармоници, интерхармоници, урези, фликер и шум. Утицај дистрибуиране производње 
на квалитет електричне енергије. Штете услед нарушеног квалитета напона. Мере за 
одржавање жељеног квалитета напона. Стандарди везани за квалитет електричне енергије.
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5 Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезaн на УС, изборни на 
ЕЕН

Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
20 усмени испит 20
20
10

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знања о методима за синтезу и реализацију управљачких система конкретних индустријских 
процеса (механички, електромеханички, термички, хидраулички, хемијски, нуклеарни...).

Рад са програмски пакетом MATLAB, као и примена стечених знања у реалним индустријским 
процесима. Врсте процеса. Особине процеса. Импулсно пропорционално управљање. Фази 
управљање. Пројектовање и подешавање индустријских PID контролера. Генетски алгоритми. 
Неуронске мреже.

Стицање знања о индустријским процесима, класичним методима управљања и рачунарског 
управљања процесима.

Садржај предмета

Општи појмови о процесима. Врсте процеса. Особине процеса. Економски аспекти управљања 
процесима. Класични методи управљања. Програмско управљање. Секвенцијално управљање 
процесима. Примена рачунарске технике у управљању процесима. Управљачки рачунарски 
системи за рад у реалном времену. Примена микропроцесора и микрорачунара. Примена 
програмабилних логичких контролера. Примена рачунара у комплексној аутоматизацији 
процеса. Хијерархијско управљање процесима. Фази управљање процесима. Примена 
неуронских мрежа у управљању процесима. Примена генетичких алгоритама у управљању 
процесима. Управљање технолошким процесима у индустрији.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

Литература

Brаtislаv Dаnković, Drаgаn Antić, Zorаn Jovаnović, Uprаvljаnje procesimа, Elektronski fаkultet, 2010.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. Romagnoli, A. Palazoglu, “Introduction to Process Control”, CRC Press, 2006.
G. Kalani, “Industrial Process Control”, Elsevier, 2002.

Електротехника и рачунарство

Јовановић Д. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Саша, Данковић Б. Никола

Управљање системима, Електроенергетика
Основне академске
Управљање процесима

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
Исход

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 30
усмени испит 30

10
10

Заједнички
Основне академске
Енглески језик 1

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Стојковић М. НaдеждаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације.

Литература
1. Slađana Živković, Nadežda Stojković, English for Students of Information and 
 Communication Technologies, Elektronski fakultet, 2012. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања o енглеском језку за потребе елекротехнике.

Обрада глаголских времена, пасива, условних реченица, вежбе из области стручног 
вокабулара, одговарајућих области синтаксе и морфологије. 

Усвајање основних знања о енглеском језику за потребе електротехнике. 

Садржај предмета

Обрада језичких јединица везаних за основне области електротехнике. Упознавање са стручном 
терминологијом, специфичним и карактеристичним синтаксичким структурама и основним 
морфолошким процесима који су најзаступљенији у стручном енглеском језику електротехнике.
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
5 усмени испит 20

50

Основне академске
Машине наизменичне струје

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Стајић П. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ристић Т. Алекса, Веселиновић О. Мирослав

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања и аудиторне вежбе изводе се на табли; Лабораторијске вежбе изводе се на реалним 
машинама при чему студенти раде самостално, уз надзор. Консултације.

Литература

З. Стајић, Ђ. Вукић, М. Радић, „Асинхроне машине“, Електронски факултет у Нишу, 2012.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ђ. Вукић, З. Стајић, М. Радић, „Асинхроне машине – збирка задатака“, Академска мисао 
Београд, 2004.;
Ђ. Вукић, А. Чукарић, Ж. Милкић, „Синхроне машине – збирка задатака“, Академска мисао 
Београд, 2007.

Б. Митраковић, „Синхроне машине“, Научна књига Београд, 1991.

Електротехника и рачунарство
Електроенергетика

Радић М. Милан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност за анализу рада асинхроних и синхроних електричних машина у устаљним 
режимима рада и извођење основних лабораторијских огледа. Познавање радних 
карактеристика асинхроних и синхроних машина.

На аудиторним вежбама се решавају задаци који прате предавања и обухватају практичне 
примере прорачуна из инжењерске праксе.  У лабораторији се на реалним машинама изводи 
практична настава која обухвата елементе конструкције, тумачење података са натписних 
плочица, мерење отпорности намотаја и односа трансформације асинхроног мотора са 
намотаним ротором, оглед празног хода и кратког споја трофазног асинхроног мотора, 
покретање трофазног асинхроног мотора, синхронизацију синхроне машине на мрежу и  
снимање Мордејевих крива синхроног мотора.

Овладавање основним знањима о асинхроним и синхроним електричним машинама и њиховој 
примени.

Садржај предмета
Елементи конструкције и подела асинхроних машина. Принцип рада. Енергетски биланс. 
Режими рада. Физичка слика и векторски дијаграм. Еквивалентна шема. Израз за 
електромагнетни момент и механичка карактеристика. Стабилност рада. Утицај промене 
параметара и услова напајања. Двобрзински АМ. Компензација реактивне снаге АМ. Елементи 
конструкције и подела синхроних машина. Режими рада. Реакција индукта. Векторски дијаграми. 
Анализа рада. Изрази за активну и реактивну снагу. Регулација активне и реактивне снаге. 
Стабилност рада. Паралелан рад. Радне карактеристике синхроних машина. Специјални 
режими рада.

A.E. Fitzgerald, Charles Kingsley, JR., Stephen D. Umans, „Electric Machinery“, McGraw-Hill 2003.

В. Петровић, „Огледање електричних машина – вежбе“, Грађевинска књига Београд, 1974.
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

50

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечено знање из преноса електричне енергије и раду електроенергетског система као целине.

Аудиторне вежбе из прорачуна елемената ситема, параметара заменских шема, устаљених 
режима, кратких спојева.

Упознавање са елементима преносних мрежа, основама планирања и експлоатације 
електроенергетских система (ЕЕС). Анализа нормалних и поремећених режима рада ЕЕС.

Садржај предмета

Електроенергетски систем (ЕЕС). Вод као елемент ЕЕС. Механички прорачун надземних 
водова. Електрични параметри водова. Преносне једначине вода. Заменске шеме вода. 
Прорачун устаљених режима водова. Биланс активних и реактивних снага. Трансформатор као 
елемент ЕЕС. Параметри заменске шеме. Свођење параметра. Синхрони генератор као 
елемент ЕЕС. Основни параметри. Векторски дијаграми. Рад генератора у нормалном режиму. 
Погонска карта. Кратки спојеви у електричним мрежама. Симетричне компоненте. Директни, 
инверзни и нулти параметри елемената ЕЕС. Струје и напони за време квара. Уземљење 
неутралне тачке електроенергетских мрежа 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, консултације, видео прикази, посета електроенергетским 
постројењима.

Литература
Д. Стојановић, Пренос електричне енергије , Едиција: Основни уџбеници,Електронски 
факултет, Ниш, 2008

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Д. Стојановић, Л. Коруновић, Пренос и дистрибуција електричне енергије – Збирка решених 
задатака , SX Print Copy, Ниш, 2004.

Д. Тасић, Анализа електроенергетских мрежа и система , Едиција: Основни уџбеници, 
Електронски факултет, Ниш, 2010.

Електротехника и рачунарство

Драган С. ТасићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Алекса Т. Ристић

Електроенергетика
Основне академске
Пренос електричне енергије

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни на ЕЕН
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 10
20 усмени испит 20
40

0

Данковић Б. Никола

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Систематски прилаз моделирању компоненти САУ. Операције са структурним блок дијаграмима. 
Формирање функција преноса. Анализа система у временском, фреквентном и комплексном 
домену. Пројектовање и подешавање контролера. Практичне примене аутоматског управљања 
у индустрији. Упознавање са MATLAB софтверским алатима.

Основне релације и примена Лапласове трансформације. Примена графа тока сигнала и 
Масоновог правила у решавању структурних блок дијаграма. Електромеханичке аналогије и 
одређивање функција преноса електричних кола.  Простор стања система. Одређивање 
матричних модела линеарних електричних мрежа. Трансформација мат. модела из простора 
стања у комплексни домен. Директно програмирање. Редно програмирање. Паралелно 
програмирање. Одзиви елемената и система (импулсни, одскочни, нагибни и фреквентни 
одзив). Анализа стабилности система применом Хурвицовог и Раусовог критеријума. Примена 
Никвистовог критеријума. Метода геометријског места корена (ГМК). Примена ГМК у синтези 

Упознавање са основном идејом аутоматског управљања, са компонентама система 
аутоматског управљања, моделирањем система, анализом и синтезом система.

Садржај предмета

Преглед развоја система аутоматског управљања (САУ). Подела САУ. Моделирање компоненти 
линеарних и дигиталних САУ. Структура САУ. Структурни блок дијаграми система управљања. 
Анализа линеарних система у временском, фреквентном и комплексном домену. Стабилност 
система. Методе за анализу стабилности у фреквентном и комплексном домену. Оцена 
квалитета понашања система и критеријуми за синтезу. Синтеза континуалних САУ. Анализа 
дигиталних САУ. Функција дискретног преноса. Стабилност дискретних САУ. Синтеза 
дискретних САУ. Рачунарска симулација САУ. Индустријски контролери. Пројектовање и 
подешавање индустријских PID контролера. Примери архитектуре и примена савремених САУ.

Спецификација предмета за књигу предмета

Мултимедијална предавања; Аудитивне вежбе; Лабораторијске вежбе

Литература
Ч. Милосављевић, Основи аутоматике:- 1. део-Линеарни временски континуални САУ, Изд. ЕФ 
–Ниш, 2002

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ч. Милосављевић, Основи аутоматике - Методичка збирка задатака, ЕФ Ниш, 1995.

Ч. Милосављевић, Основи аутоматике - Приручник за лабораторијске вежбе, ЕФ Ниш, 1995.

Милић Стојић, Континуални системи аутоматског управљања, ЕФ Ниш, 2005.
Ч. Милосављевић, Основи аутоматике:- 3. део- Компоненте САУ, Изд. ЕФ -Ниш, 2002

Електротехника и рачунарство

Антић С. Драган, Митић Б. ДаркоНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Перић Љ. Станиша, Данковић Б. Никола

Електроенергетика
Основне академске
Аутоматско управљање

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 25
усмени испит 20

50

Електроенергетика
Основне академске
Електроенергетскa кабловска техника

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Драган С. Тасић, Небојша Б. РаичевићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Миодраг С. Стојановић

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, дискусије, демонстрације.

Литература
Д. Тасић, Основи електроенергетске кабловске технике , Едиција: Основни уџбеници, 
Електронски факултет, Ниш, 2001

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Д. Тасић, Основи електроенергетске кабловске технике – Збирка решених задатака , SX 
PRINTCOPY, Ниш, 2003.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће бити обучени да раде у производњи, испитивању и експлоатацији 
електроенергетских каблова. Због доброг познавања карактеристика кабла знање може да буде 
корисно и при пројектовању кабловских водова и мрежа.

Аудиторне вежбе из области: електричног поља у каблу, електричних параметара кабла, губтака 
снаге у каблу, струјне оптеретљивости каблова.

Циљ предмета је да се студенти упознају са конструктивним елементима електроенергетских 
каблова, прорачуном електричног и магнетног поља у каблу, утицају средине на струјну 
оптеретљивост каблова, кабловским прибором, полагањем каблова, испитивањем и 
одређивањем места квара на кабловском воду.

Садржај предмета
Конструктивни елементи и врсте електроенергетских каблова. Електрично поље кабла. 
Електрични параметри кабла. Губици снаге код каблова. Струјна оптеретљивост каблова. Утицај 
средине на струјну оптеретљивост каблова. Струјна оптеретљивост при кратком споју. 
Кабловске завршнице и спојнице. Полагање каблова. Испитивање каблова. Одређивање места 
квара на каблу.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

22



6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
Исход

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методи
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
20
20

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за примену стеченог знања у струци.

Рачунске вежбе. Вежбе на рачунару.

Стицање знања из нумеричке математике.

Садржај предмета

Системи линеарних једначина. Gaussов метод елиминације. LR факторизација. Метод просте итерације ( 
са Gauss--Seidelовим приступом). Инверзија матрице. Сопствене вредности и сопствени вектори. Степени 
метод. Нелинеарне једначине. Newtonов метод. Метод сечице. Системи нелинеарних једначина. Метод 
Newton--Канторовича. Aлгебарске једначине. Bernoulliев метод. Weierstrassов метод. Gauss--Seidelов 
приступ. Апроксимација функција. Интерполација. Средње--квадратна апроксимација. Интеграција. Newton--
Cotesове квадратуре. Композитне квадратуре. Gaussове квадратуре. Диференцијалне једначине. Eulerов 
метод. Вишекорачни методи. Метод Runge--Kuttа. Програм Mathematica.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања. Рачунске вежбе. Вежбе на рачунару. Консултације.

Литература
Gradimir V. Milovanović: Numerička analiza I deo . Naučna knjiga, Beograd, 1991.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Gradimir V. Milovanović, Milan A. Kovačević, Miodrag M. Spalević: Numerička matematika, zbirka 
rešenih problema . Elektronski fakultet u Nišu, Niš, 2003.
Dobrilo Đ. Tošić: Uvod u numeričku analizu sa zbirkom zadataka i problema . Akademska misao, 
Beograd, 2004.

Gradimir V. Milovanović: Numerička analiza III deo . Naučna knjiga, Beograd, 1991.
Gradimir V. Milovanović: Numerička analiza II deo . Naučna knjiga, Beograd, 1991.

Електротехника и рачунарство

Стефановић В. Лидија, Џунић С. ЈованаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Стефановић В. Лидија, Џунић С. Јована

Електроенергетика
Основне академске
Нумеричка анализа

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
Исход

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 30
усмени испит 30

10
10

Заједнички
Основне академске
Енглески језик 2

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Стојковић М. НaдеждаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
Slađana Živković, Nadežda Stojković, English for Students of Information and 
 Communication Technologies, Elektronski fakultet, 2012. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Напредна теоријска и практична знања o енглеском језку за потребе елекротехнике.

Увежбавање основних принципа и врста усмених и писаних комуникација за потребе 
електротехнике. Продубљивање знања из граматике, синтаксе, морфологије. Усавршавање 
вештина комуникације. 

Усвајање напредних знања о енглеском језику за потребе електротехнике. 

Садржај предмета
Обрада напредних језичких јединица везаних за основне области електротехнике. 
Продубљивање знања о стручној терминологији, специфичним и карактеристичним 
синтаксичким структурама и морфолошким процесима који су најзаступљенији у стручном 
енглеском језику електротехнике. Упознавање са основним принципима и врстама усмених и 
писаних комуникација за потребе електротехнике. 

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
15

Јовановић Д. Игор, Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о основама енергетске електронике. Овладавање техникама пројектовања, 
реализације и примене основних кола енергетске електронике.

Основна кола енергетске електронике; Једнофазни регулатор напона; Трофазни регулатор 
напона; Једнофазни диодни исправљач; Трофазни диодни исправљач;

Усвајање основних знања о енергетској електроници, електронским енергетским компонентама 
и основним колима у којима се оне примењују. 

Садржај предмета
Увод у енергетску електронику. Електронске енергетске компоненте (диода, биполарни 
транзистор, тиристор, MOSFET, IGBT). Техника примене енергетских компонената (хлађење, 
заштита, групни рад компонената). Основна кола са диодама и тиристорима. Контролери 
наизменичног напона. Природна и принудна комутација. Извори једносмерног напона напајања 
(диодни исправљачи, тиристорски исправљачи).

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

Литература
М.Радмановић, Д.Манчић, Основи енергетске електронике, Електронски факултет, Ниш, у 
штампи, 2013.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

N.Mohan, T.M.Undeland, W.P.Robbins, Power electronics: Converters, Applications, and Design, 
John Wiley & Sons., New York, 2003.

Power point презентација за предмет.

М.Радмановић, Д.Манчић, Збирка задатака из енергетске електронике, Електронски факултет, 
Ниш, 1995.

Електротехника и рачунарство

Радмановић Ђ. Милан, Манчић Д. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Игор, Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Основне академске
Основи енергетске електронике

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Електроенергетика

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 20
усмени испит 20

40
20

Електроенергетика
Основне академске
Електрoенергетска постројења

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Лидија КоруновићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Мирослав Веселиновић

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоријска настава обухвата класична предавања и предавања у електронској форми. Практична 
настава обухвата решавање рачунских задатака и посетe електроенергетским постројењима.

Литература
Ј. Нахман, В. Мијаиловић, Високонапонска постројења, Беопрес, Београд, 2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

Ј. Нахман, Д. Саламон, В. Мијаиловић, Високонапонска постројења- збирка решених задатака са 
прилозима, Академска мисао, Београд, 2002.

Х. Пожар, Расклопна постројења, Техничка књига, Загреб, 1973.

Електротехника и рачунарство

Мирослав Веселиновић

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечено знање из разводних постројења неопходно за димензионисање опреме и пројектовање 
разводних постројења, као и за њихово одржавање и експлоатацију.

Практична настава обувата решавање рачунских задатака из области теоријске наставе и 
посетe електроенергетским постројењима.

Упознавање студената са елементима разводних постројења и са улогом постројења у 
електроенергетском систему. Прорачун струја кратких спојева и њихових карактеристичних 
вредности неопходних за избор и проверу опреме и апарата. Упознавање са стандардима и 
препорукама за пројектовање високонапонских постројења. 

Садржај предмета
Трансформатор као елемент постројења. Економски аспекти експлоатације трансформатора. 
Загревање трансформатора. Избор трансформатора. Временски ток струје кратког споја, 
наизменична и једносмерна компонента. Карактеристичне вредности струја кратких спојева. 
Критични услови за избор опреме. Топлотни и механички прорачун елемената постројења. 
Избор и провера елемената и опреме постројења. Основне и помоћне шеме електричних 
постројења. Дистрибутивне ТС ВН/СН и СН/НН. Диспозиција постројења. Уземљење 
постројења.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3

4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
10 усмени испит 25
40

Радић М. Милан, Банковић Г. Бојан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична оспособљеност студената за извођење најзначајнијих огледа на 
електричним машинама и за обраду експерименталних резултата. 

На аудиторним вежбама се решавају задаци који прате предавања и обухватају примере обраде 
и тумачења резултата добијених пракси. У лабораторији се на реалним машинама изводи 
практична настава која обухвата мерење отпорности изолације електричних машина, проверу 
ознака прикључних крајева и сатног броја трофазног трансформатора, оглед загревања 
трансформатора, мерење нулте импедансе, испитивање мотора и генератора једносмерне 
струје по методи рекуперације, проверу ознака прикључних крајева асинхроног мотора, 
снимање радних карактеристика асинхроног мотора директном методом,  оглед кратkог споја 
АМ при сниженој фреквенцији и при номиналном напону статора, одређивање карактеристике 
магнећења и раздвајање губитака у празном ходу асинхроног мотора, снимање радне 
карактеристике асинхроног генератора директном методом, одређивање момента инерције 
ротора огледом заустављања, снимање карактеристика празног кода и кратког споја синхроног 
генератора и одређивање параметара синхроне машине.     

Стицање знања о програму и процедурама испитивања електричних машина.

Садржај предмета

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања и аудиторне вежбе изводе се на табли. Лабораторијске вежбе изводе се на реалним 
машинама при чему студенти раде самостално, уз надзор сарадника. Консултације.

Литература
Б. Митраковић, „Испитивање електричних машина“, Научна књига Београд, 1991.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

В. Петровић, „Огледање електричних машина – вежбе“, Грађевинска књига Београд, 1974.

М. Петровић, „Испитивање електричних машина“, Академска мисао Београд, 2000.

Електротехника и рачунарство
Електроенергетика

F. Avčin, P. Jereb, „Ispitivanje električnih strojeva“, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1968.

Стајић П. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Класификација испитивања електричних машина. Програм испитивања трансформатора, 
машина једносмерне струје, асинхроних машина и синхроних машина. Мерење отпорности 
намотajа и изолације. Испитивање изолације доведеним и индукованим напоном. Директне и 
рекуперационе методе за оптерећивање електричних машина. Мерење брзине и момента. 
Огледи загревања. Мерење температуре намотаја. Испитивања асинхроних машина у празном 
ходу и кратком споју. Одређивање полазних карактеристика и променљивих параметара 
еквивалентне шеме. Раздвајање губитака снаге. Испитивања синхроних машина у празном ходу 
и кратком споју. Одређивање реактанси синхроне машине. Огледи залетања, заустављања и 
витлања.      

Стајић П. Зоран

Испитивање електричних машина

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Основне академске

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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3 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
70 усмени испит 30

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Унапређење способности студента да се по завршетку студија укључи у процес рада. Развијање 
одговорности, професионалног приступа послу, вештине комуникације у тиму.
Допуна теоријског знања стеченог у оквиру студијског програма са конкретним практичним 
примерима. Коришћење искуства стручњака запослених у установи у којој се пракса обавља за 
проширење практичних знања и мотивације студената. Стицање јасног увида у могућност 
примене стечених знања и вештина обухваћених студијским програмом у пракси.

Садржај стручне праксе је у пуној сагласности са циљевима праксе. Студент упознаје структуру 
предузећа, циљеве његовог пословања и уредно испуњава радне обавезе сагласно дужностима 
запослених у предузећу. Студент описује сопствени ангажман вођењем дневника стручне 
праксе и даје критички осврт у вези сопственог искуства, знања и вештина које је стекао на 
пракси. 

Упознавање са процесом рада у изабраној компанији (или лабораторији) у којој се стручна 
пракса обавља. Упознавање са тимом и пројектом коме се студент у оквиру своје стручне 
праксе прикључује, а који је одабран у складу са студијским програмом. Разумевање процеса 
рада, технологије, анализа пројектне документације, учешће у изради документације у складу са 
процесом рада и могућностима радног окружења.

Садржај предмета

Спецификација предмета за књигу предмета

Студент по правилу самостално бира установу из државног, приватног или јавног сектора у коме 
ће обавити стручну праксу. Стручна пракса се може обавити и у иностранству, у ком случају 
студент поред осталог усавршава и страни језик. На предлог студента, руководилац студијског 
програма одобрава да се пракса обави у жељеној установи и на захтев издаје писмени упут за 
стручну праксу особи надлежној за извођење праксе у датој установи. По обављеној пракси, а 
на основу извештаја студента и потврде одговорног лица које потписом и печатом предузећа 
потврђује да је пракса обављена, студенту се додељује 3 ЕСПБ бода за обављену стручну 
праксу.

Литература

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Стручна пракса нема нумеричку ознаку оцене, већ вербалну "признаје се".

Руководилац студиског програма, Небојша МитровићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Електроенергетика
Основне академске
Стручна пракса / Тимски пројекат

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
15

Електроенергетика
Основне академске
Електроенергетски претварачи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Радмановић Ђ. Милан, Манчић Д. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Игор

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

Литература
Д.Манчић, М.Радмановић, Електроенергетски претварачи, Електронски факултет, Ниш, у 
штампи, 2013.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

N.Mohan, T.M.Undeland, W.P.Robbins, Power electronics: Converters, Applications, and Design, 
John Wiley & Sons., New York, 2003.

Power point презентација за предмет.

М.Радмановић, Д.Манчић, Збирка задатака из енергетске електронике, Електронски факултет, 
Ниш, 1995.

Електротехника и рачунарство

Јовановић Д. Игор

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о електроенергетским претварачима. Овладавање техникама пројектовања, 
реализације и примене електроенергетских претварача.

Једнофазни тиристорски исправљач; Трофазни тиристорски исправљач; Чопер; Једнофазни 
инвертор; Трофазни мостни инвертор.

Усвајање основних знања о електроенергетским претварачима, начинима њихове реализације и 
практичној примени.

Садржај предмета
Врсте енергетских претварача (AC/DC, DC/DC, DC/AC, AC/AC). Једносмерни претварачи 
(DC/DC). Једноквадрантни и вишеквандрантни претварачи. Начини реализације претварача. 
Тиристорски претварачи. Инвертори (DC/AC). Врсте инвертора. Напонски инвертори 
(једнофазни и вишефазни). Струјни инвертори. Резонантни инвертори. Наизменични претварачи 
(AC/AC). Циклоконвертори. Матрични претварачи. Примена претварача у напајању 
једносмерних и наизменичних мотора. Примена претварача у производњи, преносу и 
дистрибуцији електричне енергије.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 20
20 усмени испит 20
20
20

Банковић Г. Бојан

Предиспитне обавезе

Број ЕСПБ

Овладавање основним знањима у вези електровучних захтева: отпори вуче, вучни захтеви, 
адхезија, снаге и потрошња ЕЕ. Димензионисање електричних погона у вучи. Основна знања у 
вези избора једносмерних и наизменичних претварача за електрична возила.

Рачунске вежбе: прорачун отпора вуче - повремени и стални отпори. Адхезија. Основна 
једначина вуче. Једносмерни претварачи. Експлоатационе карактеристике диодне и 
тиристорске локомотиве. Вучни погони са моторима наизменичне струје. Претварачи у 
електричној вучи - прорачун основних захтева, димензионисање. Кочење - режими динамичког и 
рекуперативног кочења. Лабораторијске вежбе: Симулација рада вучних мотора: једносмерни, 
асинхрони и мотори са сталним магнетима. Снимање карактеристика вучних мотора. 

Упознавање са основним погонским захтевима, кинематиком и динамиком електричних возила. 
Стицање знања у вези електровучних претварача и вучних мотора. Разумевање режима рада и 
метода управљања вучном силом

Садржај предмета

Основни појмови и принципи. Вучни и кочиони захтеви. Адхезија. Напајање и потрошња 
електричне енергије. Основни елементи вучних возила: електрични погон, трансформатори и 
претварачи, регулација и трансмисија. Вучни мотори: једносмерни, асинхрони, мотори са 
перманентним магнетима. Системи напајања - једносмерни и наизменични. Динамичко и 
регенеративнo кочење. Електрична возила: топологија и перформансе. Хибридна возила: 
серијски и паралелни хибриди, перформансе. Оптимизација потрошње.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања се изводе уз употребу слајдова, анимација и симулација. Нумеричке вежбе 
обухватају решавање примера за илустрацију предавања и решавања инжењерских проблема.  
Вежбања се изводи у лабораторији, симулацијама у МАТЛАБ-у и на конкретним машинама. 
Посета фирмама које се баве ремонтом ЕВ возила. Студентски семинарски рад.

Литература
Б. Радојковић “Електрична вуча”, Научна књига 1990

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

М.Ehsani, Y. Gao, ,”Modern Electric, Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles”, Crc Press 2005.

З. Милићевић, “Електрична вуча возова”, Желинд. Београд, 2001.
С.Н. Вукосавић,...“Збирка задатака из електричне вуче”, Ел.техн. факултет Београд 1997

Електротехника и рачунарство

Петронијевић П. МилутинНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Костић З. Војкан

Електроенергетика
Основне академске
Електрична вуча и возила

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
30

Електроенергетика
Основне академске
Прелазни процеси у електричним машинама

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Митровић Н. Небојша, Стајић П. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Банковић Г. Бојан

Спецификација предмета за књигу предмета

Настава се изводи путем предавања и вежбања. На предавањима се користе савремене методе 
извођења наставе. На аудиторним вежбама се решавају задаци који прате предавања. Део 
вежбања се одвија у лабораторији.

Литература
В. Вучковић, ”Општа теорија електричних машина”, Наука Београд, 1992..

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

R. Krishnan, Electric Motor Drives, Virginia Tech, Prantice Hall 2001
P. C., Кrause, .., ”Analysis of Electric Machinery and Drive Systems”, IEEE Press 2002
С. Вукосавић, Електричне машине”, Академска мисао, 2010

Електротехника и рачунарство

Радић М. Милан, Банковић Г. Бојан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност израде математичког модела електричне машине погодног за рачунарску анализу и 
способност проучавања прелазних појава у електричним машинама.

Анализа асинхроних и синхроних машина на основу математичког модела. Рачунарске методе 
анализе и симулација. Експериментална верификација математичког модела појединих врста 
машина у лабораторијским условима.

Упознавање студената са математичким моделима електричних машина, методама анализе и 
софтверима за симулацију транзијентних режима.

Садржај предмета

Основни принципи анализе електромегнетно спрегнутих кола. Теороја референтних система. 
Симетрична трофазна асинхрона машина. Симетрична синхрона машина. Реактансе и 
временске константе синхроних и асинхроних машина. Линеаризоване једначине асинхроних и 
синхроних машина. Несиметричан режими асинхроних машина и синхроних машина. Режими 
рада и поремећаји који се јављају при експлоатацији електричних машина. Рачунарска 
симулација прелазних процеса у асинхроним и синхроним машинама. Прелазни процеса као 
основ за идентификацију параметара модела електричних машина.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни на УС, изборни на 
ЕЕН

Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
20 усмени испит 20
30

0

Спасић Д. Миодраг

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знања о методама анализе, моделирања, симулације и синтезе система аутоматског 
управљања.

Функција дискретног преноса. Стабилност дискретних САУ. Z-трансформација, инверзна Z-
трансформација. Дискретна функција преноса. Џуријев тест стабилности. Никвистов критеријум 
за дискретне системе. Метода ГМК. Пројектовање дигиталних компензатора и регулатора. 
Методе за анализу нелинеарних САУ. Стабилност нелинеарних САУ. Дефиниција стабилности, 
индиректна и директна метода Љапунова . Примери нелинеарних система.  Параметарска 
оптимизација. Калманов регулатор. Пројектовање опсервера.

Стицање знања о нелинеарним, дискретним и оптималним системима аутоматског управљања 
и примени у стручним предметима и у пракси.

Садржај предмета

Преглед развоја система аутоматског управљања (САУ). Нелинеарни системи. Дискретни 
системи. Структура дигиталног система и процес одабирања. Функција дискретног преноса. 
Стабилност дискретних САУ. Синтеза дискретних САУ. Примери нелинеарних система. Типичне 
нелинеарности и њихове карактеристике. Линеаризација нелинеарних система. Анализа 
система у фазној равни. Стабилност нелинеарних САУ. Оптимални системи. Критеријумске 
функције. Пројектовање Калмановог регулатора. Калманов регулатор са унапред задатим 
степеном експоненцијалне стабилности. Подешавање полова мултиваријабилног система са 
повратном спрегом. Пројектовање опсервера. Симулација САУ. Примена симулације у анализи 
и синтези САУ. Софтвер за симулацију САУ.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

Литература
Ч. Милосављевић, “Основи аутоматике, 1. и 2. део”, Електронски факултет у Нишу, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Д. Антић, Ч. Милосављевић, Г. Голо, Д. Митић, П. Вуковић  “Системи аутоматског управљања – 
испитни задаци”, Електронски факултет у Нишу, 1995.

Ч. Милосављевић “Основи аутоматике-методичка збирка задатака”, Електронски факултет у 
Нишу, 1995.

М. Стојић, “Системи аутоматског управљања”, Електронски факултет у Нишу, 2004.

Електротехника и рачунарство

Антић С. Драган, Митић Б. ДаркоНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Саша

Управљање системима, Електроенергетика
Основне академске
Системи аутоматског управљања

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
5 усмени испит 20

40
10

 

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти се оспособљавају за самостални прорачун потребних параметера за избор оптималне 
снаге и прикључивање електрана на мрежу уз елиминацију штетних утицаја.

Повезивање фотонапонских панела. Прикључивање инвертора. Мерење основних параметера 
фотонапонског панела у условима осунчаности и засенчености. Демонстрација рада мале 
хидроелектране.

Упознавање студената са принципима дистрибуиране производње, као и са свим изворима 
енергије у дистрибутивној мрежи. Упознавање са обновљивим изворима електричне енергије  и 
основним принцима конверзије енергије у овим електранама. Упознавање са утицајима ових 
извора на дистрибутивну мрежу

Садржај предмета
Принципи интеграције, врсте и типови дистрибуиране производње. Врсте хидроелектрана, 
ветрогенератора, фотонапонских система, горивних ћелија и система за складиштење енергије. 
Прикључење на мрежу: технологије, стандарди и утицај на мрежу.  Избор дозвољене снаге и 
параметера електране које се прикључују на мрежу

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања и рачунске вежбе изводе се на табли; Лабораторијске вежбе изводе се на реалним 
машинама, студенти раде самостално уз надзор асистента; Консултације

Литература
В. Милосављевић, Дистрибуирани извори енергије, Академска мисао, Београд, 2011

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

А. Јањић, Збирка задатака из области дистрибуираних извора (у припреми)
ЕПС Техничке препоруке.

F. Farret, M. Godoy Simoes, „Integration of alternative sources of energy” John Wiley and sons, 2006

Електротехника и рачунарство

Јањић Д. АлександарНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Вучковић Драган

Електроенергетика
Основне академске
Дистрибуирана производња електричне енергије

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 40
усмени испит 20

40

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечено знање о начину рада електрана и разумевању улоге електрана у електроенергетским 
системима.

Вежбе обуватају решавање рачунских задатака из области теоријске наставе.

Упознавање студената са начинима производње електричне енергије. Упознавање са 
различитим типовима електрана и њиховим елеменима.

Садржај предмета
Енергетски ресурси у свету и у Србији. Хидроелектране. Хидрауличка енергија и снага воде. 
Хидрауличке турбине. Типови хидроелектрана. Елементи хидроелектрана. Термоелектране. 
Основни појмови термодинамике. Елементи термоелектрана. Парне турбине. Нуклеарне 
електране. Термоелектране са гасним турбинама. Економски показатељи електрана. Соларни 
извори електричне енергије. Фотонапонски системи. Ветрогенератори. Везивање ветроагрегата 
на мрежу. Мале електране.

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоријска настава обухвата класична предавања и предавања у електронској форми. Вежбе 
обухватају решавање рачунских задатака.

Литература

М. Б. Ђурић, А. Р. Чукарић, Ж. Ђуришић, Електране, друго издање, Беопрес, Београд, 2010.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

А. Р. Чукарић, Електране - збирка задатака, Косовска Митровица, 2010.

Електротехника и рачунарство

Лидија КоруновићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Мирослав Веселиновић

Електроенергетика
Основне академске
Електране

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни ЕЕН,Изборни УС
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
30

Костић З. Војкан, Радић М. Милан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање основних принципа функционисања и структуре електромоторних погона. 
Способност сагледавања сложеног електромеханичког система кроз функционалну повезаност 
енергетског претварача, електричне машине и оптерећења . Познавање статичких 
карактеристика.

У лабораторијским условима на реалним машинама изводи се практична настава која обухвата: 
- Погоне са моторима једносмерне струје (анализа рада, начине управљања, режиме кочења).
- Погоне са асинхроним и синхроним машинама (анализа рада, начини управљања, режими 
кочења).
- Примену претварача у једносмерним и наизменичним погонима (коришћењем савремених 
претварача реномираних произвођача реализују се различита радна стања и анализирају 
перформансе погона).

Упознавање студената са улогом и значајем електромоторних погона, врстама, структурама и 
методама анализе статичких карактеристика са аспекта практичне примене.

Садржај предмета
Значај електромоторних погона. Избор електричног мотора. Карактеристике погона са моторима 
једносмерне струје. Математички модели, статичке карактеристике, еквивалентна шема. 
Електрично кочење. Начини управљања. Комбиновано управљање: промена флукса и напона 
напајања. Примена претварачи у једносмерним погонима. Погони са асинхроним и синхроним 
моторима. Основне једначине. Утицај промене напона, промене параметара, и фреквенције. 
Електрично кочење. Струјно напајање. Статичке карактеристике. Примена претварача. Методе 
управљања.

Спецификација предмета за књигу предмета

Настава се изводи путем предавања и вежбања. На предавањима се користе савремене методе 
извођења наставе. На аудиторним вежбама се решавају задаци који прате предавања и упућују 
студенте на самостално решавање проблема из инжењерске праксе. Део вежбања се изводи у 
лабораторији у циљу снимања статичких карактеристика погона.

Литература
Владан Вучковић: „Електрични погони”, Академска мисао, Београд 1997.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

R. Krishnan, Electric Motor Drives, Virginia Tech, Prantice Hall 2001

Н Митровић, Б. Јефтенић, М. Петронијевић, В. Костић ”Практикум за лабораторијске вежбе из 
електромоторних погона” Електронски факултет, Ниш 2004.

Б.Јефтенић, В.Васић,   ,Н. Митровић, .... ”Електромоторни погони - збирка решених задатака”, 
Академска мисао, Београд 2003.

Електротехника и рачунарство

Митровић Н. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Костић З. Војкан, Радић М. Милан

Електроенергетика, Управљање системима
Основне академске
Електромоторни погони

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

 Стојановић С. Миодраг

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти стичу способности за рад са заштитним релејима и њиховом применом у 
електроенергетском систему

лабораторијске вежбе

Упознавање студената са релејима и заштитама водова, синхроних генератора, енергетских 
трансформатора, сабирница, мотора, кондензаторских батерија. Студенти се оспособљавају за 
рад на заштитним системима елемената електроенергетског система и система као целине

Садржај предмета
Заштитни релеји прве, друге и треће генерације. Заштита водова, генератора, трансформатора, 
сабирница, мотора, кондензаторских батерија. Резервне заштите. Стандардно означавање 
заштитних функција.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања и рачунске вежбе изводе се на табли; Лабораторијске вежбе изводе се на релејима, 
студенти раде самостално уз надзор асистента; Консултације

Литература
Миленко Ђурић "РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА", 2008., Беопрес, Београд

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Јањић Д. Александар, Коруновић ЛидијаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Стојановић С. Миодраг

Електроенергетика
Основне академске
Релејна заштита

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0 0 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

40
10

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Спремност електроинжењера да уз стечене комуникативне вештине уз практичну примену 
модерне технологије планира, организује и самостално доноси одлуке у савременом 
корпоративном пословању.

Циљ предмета је да будуће инжењере елекронике упозна са улогом пословних комуникација у 
стратегији бизниса, комуникацијским аспектима у  пословним односима, са улогом 
комуникативних вештина, као и са дидактичким принципима у практичној пословној и 
електронској тржишној комуникацији.

Садржај предмета
Основни елементи комуникација. Структура комуникативног процеса. Врсте комуникација. 
Комуникациони аспекти пословних односа. Основна правила и принципи у пословним 
преговорима. Техника вођења пословних преговора. Основна обележја пословних комуникација. 
Односи с јавношћу. Конференција за новинаре. Лидерство. Биографија. Пословни бонтон. 
Интерент и електронско пословање. Форме електронског пословања. Ризици и безбедности 
електронског пословања. Утицај интернета на обликовање и развој савременог друштва. 
Европски правни оквир за електронске комуникације. Правни и етички проблеми пословања на 
интернету. Заштита приватности.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације

Литература
Делетић, С.,Пејчић, М. 2008. Пословне комуникације. Ниш. Електронски факултет.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Томић, З., 2006. Комуникологија. Београд. Чигота штампа.
Пол, Смит, 2002. Маркетинг комуникације. Београд. Клио.
Станковић, Љ.,Аврамовић,М. 2006. Пословно комуницирање. Ниш. Економски факултет.

Електротехника и рачунарство

Ванче С. БојковНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Заједнички
Основне академске
Пословне комуникације

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0 0 0 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

40
10

Заједнички
Основне академске
Инжењерско образовање и одрживи развој

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Ванче С. БојковНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, kонсултације

Литература
Бојков, В . 2013. Образовање за инжењере и одрживи развој  (у завршној припреми)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ђукановић, М. 1996. Животна средина и одрживи развој. Београд. Елит
Делетић, С.,Пејчић, М. 2007.  Друштво и одрживи развој. Ниш. Електронски факултет

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Очекивани резултати укључују стицање знања о принципима на којима се заснива концепт 
одрживог развоја, имплементацију моралних норми у изради критичких оцена стратегија за 
заштиту животне средине и одрживи развој у специфичним просторним, социјалним и културним 
условима у којима се одвија инжењерско делање.

Циљ предмета  је да представи динамичан развој еколошких проблема и одрживог развоја у 
савременом свету, као и њихов утицај на теорију и праксу инжењерске професије; да 
студентима омогући стицање нових знања из области образовања за инжењере, инжењеринга, 
инжењерске етике и одрживог развоја; да подстакне разумевање њихове међузависности и 
помогне студентима да овладају принципима одрживог развоја и препознају важност  етике и 
образовања за инжењере у техници и друштву. 

Садржај предмета

Порекло термина и историјски развој идеје о образовању. Образовање за инжењере у Србији. 
Појам савременог друштва. Технолошке промене, знање и појава нових материјала. 
Инжењеринг, инжењерска етика и важност етике у техници и друштву. Одрживи развој. 
Филозофија, принципи и пракса одрживог развоја. Визије и приступи одрживом развоју. Улога 
међународне заједнице у формирању „планетарне“ политике одрживог развоја. Светски форуми 
и стратешка документа о утврђивању приоритета, циљева и политика одрживог развоја на 
глобалном и локалном нивоу. Одрживи развој као алтернатива традиционалној политичкој и 
економској парадигми. Улога технологије у одрживом развоју. Одрживи развој и промена 
технологије. Зависност од технолошке промене, неуспех технолошких побољшања  и неуспех 
усвајања алтернативних технологија. Превентивно инжењерство и одрживи развој.  
Инструменти за вођење еколошке политике. Европски програми, фондови и пројекти. Еколошке 
последице и научне технолошке револуције. 
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
20 усмени испит 40

40

Електроенергетика
Основне академске
Пројектовање електромоторних погона

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Петронијевић П. МилутинНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања су подржана слајдовима и приказима софтвера за инжењерско пројектовање. 
Студенти уз консултације са предметним наставником решавају постављен инжењерски 
проблем и као резултат презентују урађен главни електропројекат. Осим тога, за студенте се 
организује и упознавање са прекатичним решењима погона у индустрији.

Литература
Г. Дотлић: Електроенергетика (кроз стандарде, законе, правилнике и техничке препоруке), 5 
издање (или новије), СМЕИТС, 2009

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Закони и стандарди Р Србије.
M. Barnes, Practical Variable Speed Drives and Power Electronics, Elsevier, 2003

Златан Стојковић, Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици : програмски алати - 2. 
издање, Академска мисао ; Београд, октобар 2009

Б.Јефтенић,.... ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака”, Академска мисао, 
Београд 2003

Електротехника и рачунарство

Петронијевић П. Милутин, Стајић П. Зоран

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

На крају курса студенти траба да искажу: познавање основних пројектантских принципа и 
садржаја пројектне документације; способност сагледавања комплексних проблема заштите, 
функционалности и аутоматизације погона. Оспособљеност за самосталну израду средње 
сложених пројеката електромоторних погона.

Практична настава се одвија кроз све фазе израде једног пројекта електромоторног погона 
средње сложености: планирање, прорачуни, фаза израде идејног пројекта, израда главног 
пројекта, спецификација опреме и израда монтажних шема и ситуација. У изради документације 
студенти користе савремене инжењерске софтверске алате (EPLAN, AutoCad, Simaris) за 
решавање постављеног пројектног задатка. Студенти се у лабораторији упознају са основним 
елементима савремених електромоторних погона и практичном реализацијом пројектантских 
решења.

Упознавање студената са основним пројектантским решењима савремених електромоторних 
погона на енергетском и управљачком нивоу.Упознавање студената са пројектним планирањем 
и током израде пројектне документације.

Садржај предмета
Пројектно планирање. Упознавање са националном и међунардоном законском и техничком 
регулативом. Означавање уређаја. Примена инжењерских софтвера у пројектовању 
електромоторних погона (ЕМП). Пројектовање енергетског дела ЕМП: прорачуни, заштита, 
избор опреме. Основна опрема за заштиту: осигурачи, прекидачи, релеји, функционална 
безбедност. Избор и пројектовање управљачког дела ЕМП: локално и удаљено управљање. 
Избор основних компоненти и топологије индустријских мрежа. Избор компоненти ПЛЦ система. 
Пројектовање сложених вишемоторних погона.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

39



5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
20 усмени испит 20
20
10

Електроенергетика
Основне академске
Програмабилни логички контролери

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Јовановић Д. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Саша

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

Литература
D. Collins, E. Lane, “Programmable Controllers: A Practical Guide”, McGraw-Hill, 1995.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

W. Bolton, “Programmable Logic Controllers”, Newnes, 2003.

Електротехника и рачунарство

Николић С. Саша, Миловановић Б. Мирослав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о PLC системима. Пројектовање управљачких система базираних 
на PLC.

Практично упознавање структуре PLC; Начини програмирања PLC; Упознавање са начином 
рада и применом PLC-Siemens и развојног софтвера Step7; Рад са PLC-Omron и развојним 
софтвером CX One; Примена PLC у систему дозирања; Примена PLC у транспортном систему; 
Примена PLC у систему за водоснабдевање; Примена PLC у управљању термичким процесом.

Усвајање основних знања о структури, начину рада, програмирању и практичној примени PLC 
система у индустрији.

Садржај предмета
Увод у програмабилне логичке контролере (PLC). Улазно излазни уређаји. Обрада улазно-
излазних сигнала. Програмирање програмабилних логичких контролера. Ледер дијаграми. 
Логичке функције. Примери. Компоненте PLC -а. Унутрашњи релеји. Тајмери. Бројачи. Шифт 
регистри. Обрада података. Фазе у развоју програма за PLC. Тестирање и отклањање грешака. 
Примена актуелних PLC система различитих произвођача (Сименс, Омрон, Мицубиши, Ален 
Бредли, Schnieder Electric). Пример примене PLC-а у управљању покретном траком у ауто 
индустрији.
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
20

Електроенергетика
Основне академске
Системи за управљање и надзор у индустрији

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Јевтић С. МилунНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ђошић М. Сандра

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања са видео презентацијама, Аудитивне вежбе, Лабораторијске вежбе, Консултације

Литература
Јевтић, М. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ИНДУСТРИЈИ, скрипта и ppt презентације 
предавања (у припреми за јавно објављивање).

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Litovski, V., Damnjanović, M., Jevtić, M., и други, "PRAKTIKUM LABORATORIJSKIH VEŽBANJA IZ 
PROJEKTOVANJA I TESTIRANJA ELEKTRONSKIH KOLA I SISTEMA", Elektronski fakultet u Nišu, 
2000. (Допуне лабораторијског практикума за недостајуће лабораторијске вежбе за Системе за 
управљање и надзор у индустрији.)

Електротехника и рачунарство

Ђошић М. Сандра

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стекнута знања о системима за управљање и надзор индустријских процеса, односно њиховим 
елементима, најпре дају разумевање могућности и начина функционисања ових система. То даље 
омогућује пројектовање - креирање, интеграцију и одржавање  различитих система за управљање и надзор 
у индустрији. Знања стекнута у овом предмету дају могућност да се уз знања из области алгоритама 
управљања и лако проширивање знања о програмирању - коришћењу алата за развој апликације 
елемената система било ког конкретног произвођача, могу пројектовати и до детаља реализовати - 
програмирати конкретни системи за управљање и надзор индустријских процеса.

Аудитивне вежбе: Студенти на аудитивним вежбама  кроз решавање задатака утврђују теоријска знања и 
уче се систематском приступу анализе и креирању системима за управљање и надзор индустријских 
процеса. Лабораторијске вежбе: Практично сагледавање функцијоналности и начина коришћења и 
програмирања у развојном окружењу основних програмабилних елемената система за управљање и надзор 
индустријских процеса (програмабилни контролер, програмабилни логички контролер, архивер података, 
улазно/излазни панел, индустријски PC ). Међусобно повезивање - комуникација између елемената 
система.

Овладати знањима о најчешће коришћеним системима за управљање и надзор индустријских процеса. 
Деатаљно упознати функционалност свих елемената система за управљање и надзор процеса и начине 
њиховог повезивања у целину и повезивања са окружењем. Стећи знања о могућностима програмирања 
система - појединих елемената система. Сагледати начине остваривања инеракције између човека и 
система за управљање и надзор - односно процеса. Сагледати могућности интеграције система за 
управљање и надзор у шири информациони систем. Стећи основна знања о ограничењима у примени ових 
система и како се може проценити сигурност остваривања функције ових система.

Садржај предмета
Типови и архитектуре индустријских управљачко-надзорних система. Управљачки уређаји: релејни, 
електронски, микропроцесорски и рачунарски уређаји. Индустријски програмабилни контролери (PLC, 
PAC ): архитектура,  логички елементи и стандардне функције. Развојно окружење за PLC  и PAC . HMI 
реализације. Индустријски PC . Аутоматизација и визуализација. Микрорачунарски системи за управљање у 
реалном времену. Високо одговорни системи. Индустријске комуникационе мреже: топологија, преносни 
медијуми, методе приступа преносним медијумима. Мрежни стандарди. Комуникациони протоколи: ethernet, 
TCP/IP , Profibus . Стандарди физичког нивоа комуникационих канала. Оптички пренос сигнала. OPC 
стандарди и спецификације.
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 25
усмени испит 20

50

Електроенергетика
Основне академске
Уземљивачи

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Драган С. Тасић, Ненад Н. ЦветковићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ненад Н. Цветковић

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, дискусије.

Литература

Ј. Нахман, Уземљење неутралне тачке дистрибутивних мрежа , Научна књига, Београд 1980.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Техничке препоруке  ТП-5, ТП-7, ТП-9,  ЕД Србије.

Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих 
трансформаторских станица, са изменама и допунама, Службени лист СР Ј, бр. 37/1995.

Правилник о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења 
називног напона изнад 1000 В , Службени лист СР Ј, бр. 61/1995.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће бити обучени да раде на пословима прорачуна ЕМ карактеристика уземљивача, 
мерења и верификације карактеристика изведених уземљивача.

Аудиторне вежбе из прорачуна карактеристика уземљивача и уземљивачких ситема.

Циљ предмета је да се студенти упознају са карактеристикама и врстама уземљивача, као и 
методама за прорачун и мерење карактеристика уземљивачких система.

Садржај предмета
Дефинисање основних појмова, разврставање и основне карактеристике уземљења и 
уземљивача. Уземљивачке електроде према облику и намени. Електрични параметри тла и 
моделовање нехомогеног тла. Надземни водови као елементи уземљивачког система. 
Кабловски водови као елементи уземљивачког система. Опште електричне карактеристике 
уземљивачког система. Материјали за израду и димензионисање проводника уземљивачког 
система. Методе за прорачун ЕМ карактеристика уземљивачког система. Методе мерења и 
периодична верификација карактеристика уземљивачких система. Упознавање са Техничким 
препорукама ЕД Србије.
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 20
20 усмени испит 20
20
20

Вучковић Д. Драган

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевање основних принципа рада електричних машина специјалне конструкције. Студенти 
се оспособљавају за идентификацију и самостално решавање инжењерских проблема у 
погонима са специјалним електричним машинама. 

Рачунске вежбе: режими рада корачних мотора, прорачуни основних карактеристика синхроних 
машина са перманентним магнетма. прорачуни у погонима са једносмерним моторима без 
четкица. Лабораторијске вежбе: симулација рада специјалних машина коришћењем Мatlab-a. 
Експерименти са корачним и моторима са перманентним магнетима. Семинарски рад у вези 
анализе рада специјалних машина и њихове примене.

Изучавање основних својстава специјалних електричних машина. Студенти се упознају са 
принципима рада, конструкцијом, анализом статичких и динамичких перформанси и њиховом 
применом у електромоторним погонима.

Садржај предмета

Корачни мотори. Конструкција и основни типови. Основни изрази. Динамичке карактеристике. 
Стабилност. Управљање корачним моторима. Синхрони мотори са перманентним магнетима: 
Конструкција и типови. Основне једначине и еквивалентне шеме. Прелазне појаве. Апликације 
са синхроним моторима. Једносмерни мотори без четкица. Напајање и конструкција. Принципи 
рада. Основни изрази и еквивантна шема. Механичке карактеристике. Управљање. 
Једносмерни серво мотори.  Блок дијаграми и преносне функције. Релуктантни мотори. 
Конструкција и принцип рада. Изрази за моменат и снагу. Статичке каракетристике. Управљање.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања су подржана презентацијама са слајдовима, анимацијама и симулацијама. Рачунске 
вежбе обрађују нумеричке примере у вези предавања и решавања конкретних проблема. 
Самостални семинарски рад. На лабораторијским вежбама студенти користе Matlab за 
симулацију, а практичан део вежбања изводи се на корачним моторима и моторима са сталним 
магнетима.

Литература
Miller, T.J.E. “Brushless permanent magnet and reluctance motor drives”,Clarendon Press, 
Oxford,1989

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

М.Петровић, Електромеханичко претварање енергије, Научна књига, 1988

R.Krishnan, “Switched Reluctance Motors Drives: Modelling, Simulation, Analysis Design and 
Applications”, CRC Press, New York, 2001.

Kenjo, T, “Stepping motors and their microprocessor control ”,Clarendon Press,Oxford 1989.

Електротехника и рачунарство

Петронијевић П. Милутин, Митровић Н. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Банковић Г. Бојан

Електроенергетика
Основне академске
Специјалне електричне машине

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
40

Електроенергетика (ЕЕН)
Основне академске
Техника високог напона

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Јавор Л. ВеснаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јавор Л. Весна

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања и рачунске вежбе изводе се на табли, као и уз примену рачунара. Студенти раде и 
самостално и у консултацијама са наставником.

Литература

Савић М., Стојковић З. „Техника високог напона“, Електротехнички факултет, Београд, 2001.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Савић М. „Техника високог напона: пренапони атмосферског порекла: збирка решених 
задатака“, Грађевинска књига, Београд, 1982.
Вујовић Ч. „Атмосферско пражњење и техника заштите“, ФТН, Универзитет у Новом Саду, 
Stylos, Нови Сад, 1997.

Јавор В. „Електромагнетно поље атмосферског пражњења“, Задужбина Андрејевић, Београд, 
2011.

Миланковић Љ. „Техника високог напона“, Електротехнички факултет, Београд, 1987.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања и оспособљеност за процену потребе и примену технике пренапонске заштите 
елемената електроенергетског система.

Решавање задатака из области атмосферских и комутационих пренапона. Симулација 
пренапона коришћењем рачунарских програма. 

Oсновна знања у области технике високог напона и заштите елемената електроенергетског 
система од пренапона.

Садржај предмета
Класификација пренапона. Процеси пражњења и пробој. Струја атмосферског пражњења. 
Пренапони услед атмосферских пражњења. Директна и индиректна атмосферска пражњења. 
Простирање таласа по елементима електроенергетског система. Комутациони пренапони. 
Пренапони при земљоспоју. Ферорезонанса. Заштита од пренапона и типови одводника 
пренапона. Координација изолације. 
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
20 усмени испит 15
40

0

Миљковић С. Горан, Стојковић С. Ивана

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевање основних принципа рада индустирјских сензора. Способност селектовања сензора 
и мерних метода у појединачним практичним применама. Способност повезивања сензора у 
систем и пројектовања електронских кола за обраду мерних сигнала. Способност рада са 
савременим индустријским мерним системима.

Реализују се лабораторијске вежбе из области мерења нивоа течности, мерења притиска, 
мерења температуре, као и области савремених мерних система базираних на мерним 
модулима типа АДАМ.

Циљ предмета је упознавање студената са основним мерним принципима у индустријским 
мерењима неелектричних величина. Осим стицања знања из области сензора циљ је да студент 
овлада основним техникама повезивања сензора, обраде резултата мерења и реализације 
комплетних система за мерење и контролу процеса.

Садржај предмета
Основне мерне методе. Статичке и динамичке карактеристике мерних система. Сензори и 
претварачи у модерним индустријским мерним системима. Мерни претварачи помераја, 
позиције, брзине, силе, притиска, протока, нивоа, дима и температуре. Повезивање мерног и 
рачунарског система. Кола обраде мерног сигнала. Двожични трансмитери. Стандардни 
интерфејс системи. SCADA системи. Бежични сензори. Виртуелна инструментација. Методи и 
системи за побољшање односа сигнал/шум. Поузданост и одржавање мерних система. 
Моделовање мерних система.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања прате вежбе на којима се решавају конкретни примери и проблеми. Такође врши се 
и конкретна припрема студената за обављање наведених лабораторијских вежби.

Литература
Д. Денић, И. Ранђеловић, Д. Живановић, „Рачунарски мерно-информациони системи у 
индустрији“, Електронски факултет у Нишу и WUS Austria, скрипта, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ј.Webster, “The measurement, instrumentation, and sensors handbook”, CRC Press, 1999.

Д. Раденковић, Д. Денић, „Системи за мерење и контролу“, практикум за лабораторијске вежбе, 
Електронски факултет Ниш, 1997.

Д.Станковић, „Физичко техничка мерења“, Научна књига, Београд, 1990.

Електротехника и рачунарство

Денић Б. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Миљковић С. Горан, Јоцић В. Александар

Електроенергетика
Основне академске
Индустријски системи за мерење и контролу

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 

1
2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
30

Електроенергетика
Основне академске
Одабрана поглавља из електромоторних погона

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Митровић Н. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Костић З. Војкан, Стајић П. Зоран

Спецификација предмета за књигу предмета

Настава се изводи путем предавања и вежбања. На предавањима се користе савремене методе 
извођења наставе. На аудиторним вежбама се решавају задаци који прате предавања и упућују 
студенте на самостално решавање проблема из инжењерске праксе. Део вежбања се изводи у 
лабораторији у циљу снимања динамичких карактеристика погона.

Литература
Владан Вучковић: „Електрични погони”, Академска мисао, Београд 1997.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

R. Krishnan, Electric Motor Drives, Virginia Tech, Prantice Hall 2001
P. C., Кrause, .., ”Analysis of Electric Machinery and Drive Systems”, IEEE Press 2002

Н Митровић, Б. Јефтенић, М. Петронијевић, В. Костић ”Практикум за лабораторијске вежбе из 
електромоторних погона” Електронски факултет, Ниш 2004.

Б.Јефтенић, В.Васић,   ,Н. Митровић, .... ”Електромоторни погони - збирка решених задатака”, 
Академска мисао, Београд 2003.

Електротехника и рачунарство

Костић З. Војкан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент се упознаје са методама анализе сложене електромеханичке структуре коју чине 
електрична машина, претварач и оптерећење.

Анализа једносмерних и наизменичних погон на основу математичког модела. Рачунарске 
методе анализе и симулација. Експериментална верификација појединих метода управљања у 
лабораторији. Експериментално снимање динамичких карактеристика погона. Вишеквадрантни 
рад.

Упознавање студената са динамичким карактеристикама електромоторних погона, методама 
анализе, синтезе и савременим методама управљања.

Садржај предмета

Mетоде за анализу динамичких стања, операторска метода и метода простора стања. 
Критеријум стабилности. Једносмерни погони са независном и редном побудом. Блок дијаграм 
модела. Преносна функција. Утицај промене појединих параметара на кретање полова система.  
Динамичка стања у кочећим режимима рада. Линеаризовани модел. Погони са моторима за 
наизменичну струју. Трансформације и њихова примена у погонима са асинхроним и синхроним 
машинама. Динамичка еквивалентна шема. Идентификација и естимација параметара погона. 
Динамичка стања у кочећим режимима рада. Утицај актуатора на динамику погона. Напонско и 
струјно напајање. Скаларне и векторске методе управљања. Каскадни спојеви. Реализација.
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 20
10 усмени испит 20
50

Алекса Т. Ристић

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

По завршетку овог курса студенти су оспособљени за самостално решавање и физичко 
разумевање сложених задатака из прорачуна токова снага, кратких спојева и стабилности са 
нагласком на компјутерским апликацијама.

Аудиторне вежбе из области: токова снага, кратких спојева и стабилности.
Вежбе у лабораторији помоћу рачунара из области: токова снага, кратких спојева и стабилности.

Циљ предмета је да се студенти упознају са основним прорачунима у електроенергетским 
системима: прорачуни токова снага, прорачун струја кратких спојева и прорачуни стабилности.

Садржај предмета
Преглед основних теорема електричних мрежа. Матрица адмитанси и матрица импеданси 
мреже. Прорачун симетричних радних стања мреже. Gaus-Seidell-ов и Newton-Raphson-ов 
посупак за прорачун токова снага. Прорачун струја кратких спојева. Симетричне компоненте. 
Матрични метод прорачуна струја кратких спојева. Критеријуми стабилности електроенергетских 
система. Стабилност при малим поремећајима. Модели вишемашинских система за анализу 
стабилности при малим поремећајима. Транзијентна стабилност. Основни појмови о напонској 
стабилности. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе

Литература
Д. Тасић, Анализа електроенергетских мрежа и система , Едиција: Основни уџбеници, 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Д. Тасић, Н. Рајаковић, Утицај потрошње на напонску нестабилност електроенергетског 
система , Едиција: Монографије, Електронски факултет, Ниш, 2000.
Н. Рајаковић, М. Ћаловић, П. Стефанов, А. Савић, 100 решених задатака из Анализе 
електроенергетских система , ЕТФ и Академска мисао, Београд 2002. 

Н. Рајаковић, Анализа електроенергетских система 2 , Академска мисао, Београд 2007.

Н. Рајаковић, Анализа електроенергетских система 1 , ЕТФ и Академска мисао, Београд 2002.
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семинари

Миодраг С. Стојановић
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Анализа електроенергетских система
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