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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

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.

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

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

Телекомуникације
Основне академске
Основи електронике

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 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
усмени испит 20

40

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за примену стеченог знања у струци

предавања на табли, рачунске вежбе 

Овладавање основним математичким знањима из теорије и примена истих кроз примере

Садржај предмета
Редови. Бројни редови. Позитивни редови. Алтернативни редови. Функционални редови. 
Потенцијални редови. Фуријеови редови. Обичне диференцијалне једначине. 
Диференцијалне једначине првог реда. Линеарне диференцијалне једначине првог и вишег 
реда. Системи диференцијалних једначина. Функције више променљивих. Граничне 
вредности и непрекидност. Парцијални изводи и диференцијали првог и вишег реда. Локални 
екстремуми. Условни екстремуми. Глобални екстремуми на затвореној области. Интеграли. 
Криволинијски интеграли. Двојни и тројни интеграли. Комплексна анализа. Функције 
комплексне променљиве. Коши-Риманови услови. Комплексна интеграција. Кошијева основна 
интегрална формула за функције и изводе. Лоранов ред. Рачун остатака и Хевисајдов развој. 
Лапласова трансформација.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе

Литература
 Стефановић Л., Ранђеловић Б., Матејић М.,Теорија редова за студенте техничких факултета, 
СКЦ, 2006. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Стефановић Л., Матејић М., Маринковић С., Диференцијалне једначине за студенте техничких 
факултета, СКЦ, 2006. 
Стефановић Л., Математика за студенте техничких факултета – Векторска анализа; Интеграли: 
криволи-нијски, двојни, тројни, површински; Теорија поља,  Просвета Ниш, 1997;         Петковић 
М., Миловановић Г., Математика за студенте техничких факултета V део, Универзитет у Нишу, 
Електронски факултет, 2000.

Ђорђевић Р., Миловановић Г., Диференцијалне једначине – обичне диференцијалне једначине,  
Универзитет у Нишу, Електронски факултет, 2006. 

Коцић Љ.,Функције више променљивих, Универзитет у Нишу, Електронски факултет 2008

Електротехника и рачунарство

Коцић М. Љубиша, Марјановић М. ЗвезданНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Марјановић М. Звездан

ЕЛК, ЕКМ, ТЕЛ, УПС
Основне академске
Математика 3

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
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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

Атанасковић С. Александар, Димитријевић Ж. Тијана, Милијић Р. 

Основне академске
Софтверски алати

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

Пронић-Ранчић Р. ОливераНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Атанасковић С. Александар, Димитријевић Ж. Тијана

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања. Рачунске вежбе. Лабораторијијске вежбе. Консултације.

Литература
Amos Gilat, MATLAB –аn introduction with applications, John Wiley & Sons, 2005, (Uvod u
MATLAB®7 sa primerima, prevod drugog izdanja, Mikro knjiga, Beograd, 2005.)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

LabVIEW Operational Manual, Natioanal Instruments, http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf

D.M. Etter, D.C. Kuncicky, H. Moore, Introduction to MATLAB®7, Pearson Education, Inc,2004 (Uvod 
u MATLAB 7, prevod sa engleskog jezika) CET, 2005.
O. Pronić - Rančić: "Softverski alati" - skripta

Електротехника и рачунарство
Телекомуникације

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент треба да научи самостално да корисити претходно наведенe програмскe пакетe. 
Практично, студент треба да научи да покрене сваки програмски пакет, дефинише симулацију, 
спроведе је и презентује резултате.

Рачунске вежбе. Лабораторијске вежбе на дефинисаним проблемима.

Оспособљавање студената за рад у програмским пакетима MATLAB и LabView. 

Садржај предмета

Математичка израчунавања, моделовање и симулације, анализа и обрада података, графичко 
приказивање података и развој алгоритама у MATLAB окружењу. Почетак рада у  MATLAB-у. 
Генерисање низова. Математичке операције с низовима. Скрипт датотеке. Дводимензионални 
графикони. Функције и функцијске датотеке. Програмирање у MATLAB-у. Тродимензионални 
графикони. Примена  MATLAB-а у нумеричкој анализи. Симболичка математика. Toolboxovi.
Графички програмски језици за контролу мерне опреме и аутоматизацију (LabView, Agilent VEE). 
Основи графичког програмирања. Графички објекти. Правила извршења програма. Контрола 
инструмената. Прикупљање, обрада и презентација података. Коришћење MATLAB кода у 
графичким окружењима.

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 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
5 усмени испит 20

50

Телекомуникације
Основне академске
Електрична кола и сигнали

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

Марковић В. Вера, Дончов С. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Стошић П. Биљана, Димитријевић Ж. Тијана

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Миодраг Гмитровић, Радмила Петковић, Теорија електричних кола – Методичка збирка задатак, 
II издање, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, 1999.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

B. P. Lathi, Linear Systems and Signals, second edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 
2005.

James W. Nilsson, Electric Circuits, fourth edition, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1993. 

Електротехника и рачунарство

Стошић П. Биљана, Димитријевић Ж. Тијана

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност за примену стечених теоријских знања у решавању практичних проблема 
анализе електричних кола и сигнала .
Оспособљеност за коришћење софтвера за анализу аналогних и дигиталних електричних кола и 
сигнала.

Решавање практичних проблема на рачунским вежбама. Решавање проблема коришћењем 
софтверских пакета.

Стицање основних теоријских знања из области анализе аналогних и дигиталних електричних 
кола и сигнала 

Садржај предмета

Дефиниције типова сигнала и примери. Јединична одскочна и јединична импулсна функција. 
Карактеризација мрежа. Примарни параметри двоприлазних мрежа и њихово повезивање. 
Секундарни параметри мрежа. Специјалне двоприлазне мреже. 
Временски одзив. Класични поступак за израчунавање одзива. Одређивање одзива помоћу 
Лапласове трансформације. Инверзна Лапласова трансформација. Фреквенцијски одзив на 
периодичну побуду. Резонанса и антирезонанса. Сложенопериодични принудни одзив. 
Елементарни дискретни сигнали. Рекурзивне и нерекурзивне дискретне мреже и њихови 
основни елементи. Анализа мрежа помоћу диференцне једначине и инверзне z-
трансформације.
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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

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
40

Телекомуникације
Основне академске
Основи телекомуникација

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

Николић Б. ЗорицаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Анастасов А. Јелена

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе и консултације.

Литература
З. Николић: Основи телекомуникација, Ниш,Чуперак плави, 1994.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

З. Стојановић, Х. Бећа, М. Дукић и З.Петровић: Збирка задатака из основа телекомуникација, 
Научна књига, Београд,1990

И. Стојановић : Основи телекомуникација,  Грађевинска књига , Београд, 1977.

З. Николић, Н.Стојановић, Д.Покрајац, В. Смиљанић и Н.Милошевић: Практикум 
лабораторијских вежбања из основа телекомуникација и дигиталних телекомуникација, 
Електронски факултет Ниш,1999., Едиција: помоћни уџбеници

Електротехника и рачунарство

Цветковић М. Александра, Анастасов А. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања

Рачунске вежбе се изводе из свих тематских целина. Лабораторијске вежбе се изводе се  из 
аналогних амплитудских модулација, угаоних модулација и дигитализације аналогних сигнала.

Овладавање основним знањима везаним за анализу сигнала и модулационе поступке.

Садржај предмета
Увод. Анализа периодичних и апериодичних детерминистичких сигнала. Пренос сигнала кроз 
линеарне системе. Утицај нелинеарности на пренос сигнала. Аналогна амплитудска и угаона 
модулација.  Импулсна амплитудска, ширинска и положајна модулација. Основни поступци 
дигитализације аналогног сигнала.

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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
30 усмени испит 20
20

Данковић М. Данијел

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овладавање знањима о електронским компонентама и њиховој примени у телекомуникацијама

Аудиторним вежбама покривене су области преносних водова, пасивних електронских 
компонената, диода, биполарних и MOS транзистора, CMOS кола, меморија и компонената у 
SMD технологији. Лабораторијске вежбе обухватају:  реализацију основних кола са 
исправљачким, зенер, шоткијевим и LED диодама, снимање карактеристика биполарног и MOS 
транзистора и CMOS инвертора, реализацију основних појачавачких и осцилаторних кола, 
фреквентних мултипликатора, различитих филтара, кола за амплитудну и фреквентну 
модулацију и демодулацију, кола за вршење основних аритметичких операција и даљинских 
управљача на бази фотодиоде и фототранзистора.

Упознавање са најзначајнијим пасивним и активним електронским компонентама за пренос, 
обраду, појачање, пријем и емитовање сигнала у телекомуникацијама

Садржај предмета
Специфичности компонената за телекомуникације. Преносни водови. Класификација преносних 
водова. Конектори и адаптери. Пасивне електронске компоненте. Феритне и комбиноване 
компоненте. Полупроводнички материјали за електронске компоненте: Si и III-V композитни 
полупроводници. Диоде. Биполарни транзистор. MOS транзистор. LDMOS транзистор снаге. 
FET. Интегрисана кола. Технологије дигиталних кола. CMOS. BiCMOS. Основне ћелије 
динамичких RAM меморија: капацитивне, FLASH, FeRAM. Нискошумни пријемници. Компоненте 
у SMD технологији.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, консултације

Литература
Штампани материјал – текстови предавања и PowerPoint слајдови, примери са решењима и 
упутства за лабораторијске вежбе

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Dimitrijev, Understanding Semiconductor Devices , Oxford University Press, New York, 2000, ISBN 
0-19-513186-X

T.S. Laverghetta, Microwaves and Wireless Simplified (2nd ed.), Artech House, Boston, 2005, ISBN 1-
58053-943-2

Електротехника и рачунарство

Манић Ђ. ИвицаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Данковић М. Данијел

Телекомуникације
Основне академске
Компоненте за телекомуникације

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 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, Управљање системима, Електронске компоненте и 
микросистеми, Телекомуникације
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 1 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
40 усмени испит 50

Врачар М. Љубомир

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Упознавање студената за технологијом израде, принципима рада и практичном
применом интегрисаних сензорских компонената и претварача

У оквиру лабораторијских вежбања, предвиђена је обука у коришћењу сензора и упознавање 
њихових практичних карактеристика. Уводни курс вежбања  је одређен за рад са 
микроконтролерима и њихово повезивање са различитим врстама сензора.

Овладавање знањима неопходних за разумевање и практичну примену савремених сензорских 
компонената и њихова примена у мерним микросистемима

Садржај предмета

Информационо-процесни системи. Мерни и контролни системи.Претварачи. Дефиниција и 
подела сензора. Опште сензорске карактероистике и ограничења. Дефиниције параметара. 
Калибрација. Корекција грешке.Технологија израде. Поузданост. Сензори сигнала зрачења, 
механичких сигнал,топлотних сигнала, магнетних сигнала, хемијских сигнала, биолошких 
сигнала. Конструкције и принципи рада. Примене. Интелигентни сензори и претварачи. 
Функционални блокови. Микромеханички сенори, компоненте и системи. Функционални блокови. 
Интегрисани сензори на бази микроелектромеханичких (МЕМС) компонмената.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања аудиторна, Вежбе лабораторијске. Консултације, 

Литература

 М.Поповић, "Сензори и мерења", Завод за уджбнике и наставна средства, И.Сарајево 2004

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Н.Јанковић, Ауторизоване белешке на web страни факултета.

Н. Јанковић, "Практикум из предмета Сензори и претварачи", Електронски факултет Ниш, 1995

Електротехника и рачунарство

Јанковић Д. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Врачар М. Љубомир

Телекомуникације
Основне академске
Сензори и претварачи

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

Телекомуникације
Основне академске
Структуре података и алгоритми

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

Стоименов В. ЛеонидНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Димитријевић М. Александар

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
M.T.Goodrich, R.Tamassia, D. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, John Wiley,  2004, 
ISBN 0-471-42924-4

С. Ђорђевић-Кајан, Л. Стоименов, А. Димитријевић, Практикум за вежбе на рачунару из 
предмета Структуре и базе података, I део: СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА: JAVA, Едиција: Помоћни 
уџбеници, ISBN 86-80135-90-9, 2004, Електронски факултет у Нишу

Презентације за предмет

 С. Ђорђевић-Кајан, Л. Стоименов, А. Димитријевић, Практикум за вежбе на рачунару из 
предмета Структуре и базе података, I део: СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА: C/C++, Едиција: Помоћни 
уџбеници, ISBN 86-85195-02-0, 2005, Електронски факултет у Нишу  

A. Drozdek, Data Structures and Algorithms in Java, Brooks Cole, 2001,ISBN 0-534-37668-1

Електротехника и рачунарство

Давидовић П. Никола
Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о концептима, интерном дизајну и имплементацији основних 
структура података у програмским језицима C/C++ / Java. Познавање алгоритамских парадигми 
и могућност избора најбоље структуре података и одговарајућег алгоритма у циљу оптималног 
решавања проблема.

1. Увод: Упознавање са развојним окружењем за развој и припрема за реализацију вежби
2. Низови: имплементација низова у програмском језику, Сортирање и алгоритми сортирања
3. Ланчане листе: Имплементација ланчаних листи, статичка и динамичка, имплементација 
операција  .
4. Ред, Магацин, Дек: Имплементација магацина, реда и дека у програмском језику, статичка и 
динамичка
5. Хеш таблице: Имплементација Хеш таблица у програмском језику
6. Стабла: Имплементација стабла у програмском језику, имплементација специјалних врста 
стабала 
7. Графови: Имплементација графа у програмском језику, статичка и динамичка, операције за 
рад са стаблом, најкраћи пут у графу.

Овладавање знањeм о основним концептима основних структура података и алгоритама, као и 
знањем неопходним за пројектовање, имплементацију и коришћење основних алгоритама и 
коришћење адекватних структура података у циљу пројектовања ефикасних алгоритама за 
посматрани проблем.

Садржај предмета

Дефиниција и преглед структура података и начина њиховог коришћења код програмирања у 
софверском инжењерству, категоризација структура података, псеудокод. Појам ефикасности и 
сложености алгоритма. Оцена сложености алгоритама. Парадигме за генерисање алгоритама. 
Класификација алгоритама. Поља: дифиниција поља, операције са низовима, операције са 
матрицама, типови података string. Ланчане листе: дефиниција структуре, типови ланчаних 
листи - једноструко повезане, двоструко повезане, цикличне, основне операције (обилазак, 
додавање, брисање), напредне операције, статичка и динамичка имплементација ланчаних 
листи. Ред, Магацин, Дек: дефиниција структуре, статичка и динамичка имплементација реда, 
магацина и дека, основне операције (обилазак, додавање, брисање) код статичке и динамичке 
имплементације. Хеш таблице: дефиниција структуре, дефиниција појмова (хеш функција, 
колизија и синоними), решавање колизије (отворено адресирање, уланчавање синонима), 
имплементација хеш таблице, основне операције (тражење, читање/брисање). Стабла: основни 
појмови, бинарна и општа стабла, операције (обилазак, додавање и брисање чворова), уређена 
бинарна стабла, статичка и динамичка имплементација стабла. Графови: дефиниције појмова, 
статичка (матрице суседства, матрице инциденције) и динамичка репрезентација графа 
(ланчане структуре), операције за стаичку и динамичку имплементацију, обилазак графа по 
ширини и по дубини, најкраћи пут у графу за статичку и динамичку репрезентацију Динамичко 
програмирање. Гриди алгоритми. ФФТ и ФФТ слични алгоритми.  

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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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 30
20

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака и пројеката

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

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

Станимировић С. Александар, Богдановић Д. Милош
Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о пројектовању база података и моделима података (ER, EER, 
UML). Теоријска и пратична знања о релационом моделу података и имплементацији база 
података. Теоријска и практична знања о релацоној алгебри и упитима релационе алгебре. 
Практична знања о језику SQL, као и имплементацији, смештању и претраживању података код 
релационих база података.

1. ER дијаграми (ентитети, везе, атрибути) 
2. Превођење ER модела у релациони модел 
3. SQL DDL наредбе (CREATE TABLE наредба, типови података) 
4. Упити и SQL SELECT наредба (основни облик наредбе, спајање табела, напредни облик
 наредбе)
5. SQL наредбе за ажурирање података (INSERT, UPDATE, DELETE) 
6. SQL наредбе за рад са погледима и индексима 
7. ADO.NET (архитектура библиотеке, Connection, Command, DataReader, DataAdapter, DataSet, 
параметризовани упити, трансакције)
Домаћи задатак: пројектовање базе података на основу задатих захтева коришћењем (E)ER 
модела
Пројекат: реализација апликације над базом података коришћењем ADO.NET библиотеке

Овладавање основним знањима неопходним за пројектовање, имплементацију и коришћење 
база података

Садржај предмета
1. Увод у базе података: основни појмови (податак, информација, база података, систем за 
управљање базама података, систем база података, апликације над базом података), 
конвенционална обрада и обрада заснована на базама података, категоризација корисника база 
података, предности и недостаци, историјат развоја.
2. Модели података: нивои апстракције код DBMSa, појам модела података и његове 
компоненте, концпетуално пројектовање базе података, (E)ER модел података, коцепти (E)ER 
модела и графичка нотација ((E)ER дијаграм), пројектовање базе података коришћењем (E)ER 
модела података.  
3. Релациони модел: концепти релационог модела, структурна и интегритетна компонента, 
шема релације, појава релације, кључ релације, спецификација ограничења, SQL DDL наредбе.
4. Релациона алгебра: релациона алгебра, операције релационе алгебре – селекција, 
пројекција, спој и врсте спојева, унија, пресек, разлика, Декартов производ, упити релационе 
алгебре, примери упита.
5. Функционалне зависности: дефиниција функционални зависности, правила извођења 
функционални зависности, затварач скупа функционалних зависности, затварач скупа атрибута, 
одређивање једног кључа шеме релације, налажење свих кључева. 
6. Анализа шеме релације: процес нализе и квалитет пројектоване шеме базе података, 
аномалије код лоше пројектованих база података, декомпозиција релација код нормализације и 
својства.
7. Нормализација: сврха нормализације и нормалне форме, дефиниције и тест нормалних 
форми (прва, друга, трећа нормална форма и Boyce-Codd-ова нормална форма), поступак 
нормализације и примери из праксе. 
8. Увод у трансакциону обраду: појам трансакција, ACID својства трансакција, трансакције на 
нивоу DBMS-а и потенцијални проблеми код ажурурања, трансакције и опоравак базе података. 
9. Архитектура система база података, преглед: монолитни системи, вишекориснички, клијент-
сервер системи, двослојне и трослојне ахитектуре, паралелни/дистрибуирани сервер база 
података, фрагментација података. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
R. Emasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley; 6 edition (2010), ISBN-
10: 0136086209, ISBN-13: 978-0136086208

Презентације за предмет

С. Ђорђевић-Кајан, Л. Стоименов, Практикум за вежбе на рачунару из предмета Структуре и 
базе података, II део: БАЗЕ ПОДАТАКА, Едиција: Помоћни уџбеници, 2004, Електронски 
факултет у Нишу  

Електротехника и рачунарство

Стоименов В. ЛеонидНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Станимировић С. Александар, Богдановић Д. Милош

Телекомуникације
Основне академске
Базе података

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит
15 усмени испит 40
40

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака и пројеката

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

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

Јовановић Б. Бојан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Систематска знања о основним дигиталним колима. Уз функцијоналност и структуру дигиталних 
кола стичу се знања о начинима представљања функције и понашања дигиталних кола. 
Сагледавање проблема који се могу јавити при коришћењу основних и креирању сложенијих 
дигиталних кола. Ова знања су неопходна за разумевање изучавања микропроцесора и 
микрорачунара и представљају основу за више предмета који се односе на анализу, примену и 
пројектовање сложених дигиталних кола, модула и система.

Аудитивне вежбе: На аудитивним вежбама се кроз решавање задатака утврђују теоријска
знања и студенти уводе у креативну примену основних дигиталних кола. 
Лабораторијске вежбе: Потпуно овладавање функцијоналношћу изучаваних дигиталних кола
сагледавањем њихове функције и њиховог понашања уз помоћ логичког симулатора и
реализације дигиталних кола на програмабилној развојној плочи ALTERA FPFA DE1 са
Quartus II  софтверским развојним окружењем и пратећом лабораторијском опремом. 

Да студенти најпре сагледају опште особине дигиталних кола и основне проблеме који се 
јављају при њиховој реализацији и примени. Да стекну знања о функционслности и структури 
основних дигиталних кола на којима су засновани микропроцесори и микрорачунари. Уз све то 
да овладају и основним начинима представљања функцијоналног описа и описа понашања 
дигиталних кола

Садржај предмета

Основна логичка кола и њихове основне карактеристике. Кола са контролом стања високе 
импендансе на излазу. BUS HOLD  коло. Комбинациона кола: кодер; приоритетни кодер; 
декодер; мултиплексери; демултиплексери; компаратор бинарних бројева. Секвенцијална кола: 
SR  и D latch  кола; SR, D, JK, T  флип-флопови. Регистри: стационарни; померачки; бројачки. 
Примена регистара. Статичка меморија - RAM . 2D  и 3D  архитектура меморија. Статичке 
меморије са више портова. Асоцијативна меморија. Формирање већих меморијских простора. 
Динамичка меморија (основна ћелија, блоковска структура, секвенце рада). Синхрони 
динамички меморијски модули. Полупроводничке меморије: ROM . EEPROM  и FLASH . 
Архитектуре FLASH  меморија. Блок структура USB FLASH  уређаја. NVRAM  и RAM  са BACUP 
батеријом. FRAM . Програмабилна кола: PLA, PAL, PLD , FPGA . Аритметичка кола. Потпуни 
сабирач. Системи за сабирање и одузимање. Јединица за предвиђање преноса (CLA ). 
Акумулациони сабирач. Аритметичко логичка јединица (ALU ). Множачи и делитељи бинарних 
бројева. Основи D/A  и A/D  конверзије.

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Jevtić, M. Damnjanović, M, Digitalna elektronika, skripta i ppt prezentacija predavanja.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Tocci, R. Widmer, N. Moss, G, Digital Systems: Principles and Applications, Prentice Hall, February 
10, 2006.
Jevtić, M. Jovanović, B, Digitalna elektronika - Laboratorijski praktikum za Altera DE1, Elektronski fak. 
Niš, 2009.

Đorđević, B. Jevtić, M. Damnjanović, M. ... Digitalna elektronika, zbirka zadataka, Elektronski fakultet, 
Niš, 2001. 

Živković, D. i Popović, M, Impulsna i digitalna elektronika, Akademska misao, 2000.

Електротехника и рачунарство

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

Ђошић М. Сандра

Телекомуникације
Основне академске
Дигитална електроника

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

13



5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета
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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 20
усмени испит 20

40

Милошевић М. Душан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за примену стеченог знања у струци.

Рад у програмском пакету СПСС.

Овладавање основним математичким знањима из теорије и примена истих кроз примере.

Садржај предмета

Fourierov интеграл. Fourieriov ред. Основна теорија конвергенције и Poissonova сумациона 
формула. Инверзна Fourierova трансформација. Особине Fourierove трансформације. Важније 
класе специјалних функција и примене. Случајне величине.  Дискретне и непрекидне случајне 
величине. Функција, закон и  густина расподеле вероватноћа. Математичко очекивање, 
моменти, дисперзија, стандардна девијација.Карактеристична функција. Особине 
карактеристичне функције. Расподеле случајних величина. Основни појмови статистике. 
Популација, случајни узорак, Централна теорема статистике. Расподеле важне у статистици. 
Оцене параметара и интервали поверења.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудитивне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације.

Литература
М.С. Петковић , Г.В. Миловановић,  Математика за студенте техничких факултета V део, 
Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, 2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

PDF презентација предмета.

М. Меркле, Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска Мисао, 
Београд 2006.

Електротехника и рачунарство

Милошевић М. Душан, Ранчић З. ЛидијаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Милошевић М. Душан, Ранчић З. Лидија

Телекомуникације
Основне академске
Математика 4

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
10 усмени испит 20
45

Телекомуникације
Основне академске
Дигиталне телекомуникације 1

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

Перић Х. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић Р. Јелена

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Г. Лукатела, Д. Драјић, Г. Петровић, Р. Петровић,  Дигиталне телекомуникације I, Грађ.књига, 
Београд 1988.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ј.G. Proakis, Digital Communications, McGraw-Hill, 1995.
I. Glover, P. Grant, Digital Communications, Pearson Education Limited 2004.

N.S. Jayant, P. Noll, Digital Coding of Waveforms, Prentice-Hall, New Jersey, 1984.

З. Перић, А. Јовановић, Ј. Николић, В. Илић, А.  Јоцић, Дигиталне телекомуникације I, Практикум 
за лабораторијске вежбе, Помоћни уџбеници, Електронски факултет Ниш, 2010.

Електротехника и рачунарство

Николић Р. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након положеног испита, студент је оспособљен да примени стечена теоријска знања у 
решавању практичних проблема везаних за дигитализацију континуалних сигнала и пренос 
сигнала кроз различите системе преноса.

Решавање практичних проблема на рачунским вежбама. Практичан рад у различитим 
софтверским пакетима.

Стицање  теоријских знања из области дигитализације континуалних сигнала и о разним 
врстама система за пренос.

Садржај предмета
Особине говорног сигнала и сигнала слике. Униформна и неуниформна скаларна квантизација. 
Асимптотски поступци квантизације и оптимални алгоритам скаларне квантизације. Стандарди 
за дигитализацију континуалних сигнала. PCM систем преноса и особине. Синхронизација RAM-
a. Делта модулација и различите врсте делта модулације. DPCM систем преноса и особине. 
ADPCM систем преноса и особине.
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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

2 2 1

Методе
извођења
наставе

Телекомуникације
Основне академске
Електромагнетика-одабрана поглавља

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

Алексић Р. Славољуб, Раичевић Б. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Перић Т. Мирјана

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. Обавезне консултације такође 
помажу успешнијем савлађивању градива. 

Литература
D. M. Veličković: Elektromagnetika - prva sveska, Elektronski fakultet, Niš, 2004. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. V. Surutka: Elektromagnetika, Građevinska knjiga, Beograd, 1966. 
B. Notaroš, V. Petrović, M. Ilić, A. Djordjević, B. Kolundžija, M. Dragović: Zbirka ispitnih pitanja i 
zadataka iz elektromagnetike, Akademska misao, Beograd, 2002.

D. M. Veličković, F. H. Uhlmann, K. Brandisky, R. D. Stancheva, H. Brauer:
Fundamentals of Modern Electromagnetics for Engineering, TU Ilmenau, Germany, 2005. 

D. M. Veličković i saradnici: Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz Elektromagnetike, Elektronski fakultet, 
Niš, 2000.

Електротехника и рачунарство

Алексић Р. Славољуб
Број ЕСПБ

Студенти који успешно савладају градиво из предмета биће оспособљени за даље праћење 
наставе из ужестручних предмета на студијама. Студент је обучен да може да реши основне 
инжењерске проблеме који захтевају знања електромагнетике и да разуме принципе рада 
уређаја базираних на својствима ЕМ поља, који су од великог значаја у модерним 
комуникационим технологијама. Затим, да предвиди ЕМ поље у његовој околини. У стању је да 
разуме перформансе уређаја и његову компатибилност са другим уређајима, као и да процени 
безбедност његовог коришћења.

Максвелове једначине у интегралном и диференцијалном облику. Максвелове једначине у 
комплексном домену. Електромагнетне особине средине. Гранични услови. Електростатика. 
Стационарно и временски променљиво електромагнетно поље. Аналитички методи за прорачун 
ЕМ поља – метод раздвајања променљивих, коришћење функција комплексне променљиве 
(конформно пресликавање). Нумерички методи за прорачун ЕМ поља - метод коначних разлика, 
метода коначних елемената (ФЕМ), метода коначних разлика у временском домену (FDTD), 
метод еквивалентне електроде (ЕЕМ). Потенцијали електромагнетног поља у хомогеним 
срединама. Поинтингова теорема. Равански електромагнетни таласи (у вакууму, 
диелектрицима, несавршеним проводницима, феритима и слојевитим срединама). 
Поларизација поља. Простирање ЕМ таласа. Френелови коефицијенти. ТЕМ, ТЕ и ТМ вођени 
таласи. Електромагнетско зрачење и антене.

Циљ предмета је да студент употпуни претходно стечено знање из области електрицитета и 
магнетизма, научи да користи најчешће примењиване аналитичке и нумеричке методe у 
прорачуну ЕМ поља, као и да се упозна са постојећим софтвером за решавање практичних 
проблема из области електромагнетике.

Садржај предмета

Максвелове једначине у интегралном и диференцијалном облику. Максвелове једначине у 
комплексном домену. Електромагнетне особине средине. Гранични услови. Електростатика. 
Стационарно и временски променљиво електромагнетно поље. Аналитички методи за прорачун 
ЕМ поља – метод раздвајања променљивих, коришћење функција комплексне променљиве 
(конформно пресликавање). Нумерички методи за прорачун ЕМ поља - метод коначних разлика, 
метода коначних елемената (FEM), метода коначних разлика у временском домену (FDTD), 
метод еквивалентне електроде (ЕЕМ). Потенцијали електромагнетног поља у хомогеним 
срединама. Поинтингова теорема. Равански електромагнетни таласи (у вакууму, 
диелектрицима, несавршеним проводницима, феритима и слојевитим срединама). 
Поларизација поља. Простирање ЕМ таласа. Френелови коефицијенти. ТЕМ, ТЕ и ТМ вођени 
таласи. Електромагнетско зрачење и антене.
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поена Завршни испит поена

25 писмени испит 30
усмени испит 25

20

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)
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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
15 усмени испит 20
40

Стошић П. Биљана

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Примена теоријских основа за решавање практичних проблема у обради сигнала у 
телекомуникацијама. Упознавање и коришћење софтверских алата за обраду сигнала. 

Решавање практичних проблема на рачунским вежбама. Рачунарске симулације у лабораторији 
у MATLAB-у

Упознавање са основним принципима обраде сигнала у телекомуникацијама. Стицање 
теоријских знања примене филтара у обради сигнала.

Садржај предмета

Класификација дискретних сигнала и система. Конволуција, диференцне једначине, z-
трансформација и опис дискретних система. Дискретна Fourier-ова трансформација и технике 
брзог израчунавања. Функције система. Амплитудски и фазни спектар. Примена филтара у 
обради сигнала. Примена дигиталних филтара у конструкцији линеарних предиктора фиксних и 
адаптивних. Процена параметара дискретних сигнала. Дигитална обрада сигнала у 
фреквенцијском домену. Идеални, прототип и реалан филтар. Апроксимације филтарских 
функција. Фреквенцијске трансформације. Пројектовање аналогних мрежа. IIR и FIR филтри. 
Реализације дискретних система. Таласни дискретни филтри. Трансформације прототипа 
филтра у таласни дискретни филтар. Пројектовање IIR, FIR и таласних дискретних филтара. 
Примена софтверских алата за обраду сигнала у телекомуникацијама.

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Миодраг В. Гмитровић, Микроталасни и таласни дигитални филтри, Универзитет у Нишу, 
Електронски факултет, 2007.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Paolo Prandoni, Martin Vetterli, Signal Processing for Communications, CRC Press, 2008.
Nader Hamdy, Applied Signal Pocessing, CRC Press 2009.

B. P. Lathi, Linear Systems and Signals, second edition, Oxford University Press, New York, 2005.

Миодраг В. Гмитровић, Синтеза мрежа – I део, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, 
2000.

Електротехника и рачунарство

Перић Х. Зоран, Дончов С. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Стошић П. Биљана

Телекомуникације
Основне академске
Обрада сигнала у телекомуникацијама

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 
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/искључује колоквијуме 30
15 усмени испит 30
20

Рајковић J. Петар, Михајловић Т. Владан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након одслушаног курса студент би требало да овлада објектнo-оријентисаном техником 
програмирања и да буде у стању да самостално развија апликације у програмском језику Ц++.

Дефиниција класе у пrограмском језику Ц++. Креирање објеката у статичкој и динамичкој зони 
меморије. Имплементација и коришћење конструктора. Деструктори. Имплементација 
операторских функција чланица класа и глобалних операторских функција. Дефинисање 
изведених класа. Виртуелне и чисте виртуелне функције у програмском језику Ц++. Библиотечке 
класе за рад са текстуалним и бинарним токовима података.

Упознавање студената са објектно-оријентисаном парадигмом програмирања и програмским 
језиком Ц++.

Садржај предмета
Карактеристике објектно-оријентисане техника програмирања. Представљање система мрежом 
објеката који међусобно интерагују. Класе и објекти. Право приступа члановима класе. Статички 
чланови класе. Конструктори и деструктори. Преклапање оператора. Наслеђивање. 
Полиморфизам. Апстрактне класе. Улазни и излазни токови података. Пријављивање и обрада 
изузетака. Генеричке функције и класе. Простори имена.    

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, показне лабораторијске вежбе, самосталне лабораторијске 
вежбе.

Литература

М. Станковић, С. Стојковић, М. Радмановић и И. Петковић, Објектно оријентисани језици Ц++ и 
Јава са решеним задацима, Електронски факултет у Нишу, Едиција Помоћни уџбеници, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

ppt презентације са часа.

Ласло Краус, програмски језик Ц++ са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2007.

Електротехника и рачунарство

Стојковић Р. СузанаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Рајковић J. Петар

Телекомуникације
Основне академске
Основе објектно-оријентисаног програмирања

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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 30
усмени испит 30

10
10

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.

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Заједнички
Основне академске
Енглески језик 1

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 25
20 усмени испит 25
25

Николић Р. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања из области звука; Примена теоријских знања у анализи, моделовању  и 
пројектовању акустичких система и система који садрже акустичке компоненте, акустичком 
дизајну и звучној заштити. Употреба уређаја и мерне опреме.

Решавање проблема на рачунским вежбама (Простирање звука и звучни извори. Аналогије. 
Електроакустички претварачи. Акустика просторија. Психолошка акустика. Снимање и 
репродукција звука). Симулације на рачунару (Пројектовање електроакустичких претварача. 
Акустика просторија). Практичне вежбе у лабораторији и студију (Карактеристике 
електроакустичких претварача (звучника, скретница и слушалица). Импулсни одзив просторије и 
објективни параметри акустике просторија. Карактеристике говора и музике. Снимање звука).

Овладавање основним теоријским и практичним знањима о звуку, генерисању и простирању 
звука, звучним изворима, претварачима, акустици просторија, акустичким сигналима, перцепцији 
звука и консеквенцама.

Садржај предмета

Звук као појава. Карактеристике звучног поља. Звуководи. Равански и сферни таласи. Звучни 
извори. Електроакустички претварачи (микрофони, слушалице и звучници)-конструкција, 
принцип рада и карактеристике. Аналогије. Акустика просторија (таласна, статистичка и 
геометријска теорија). Физиолошка акустика (функционисање чула слуха). Психолошка акустика 
(субјективни ефекти звука). Генерисање и карактеристике говорног и музичког сигнала. Бука. 
Снимање, записивање и репродукција аудио сигнала. Обрада акустичких и аудио сигнала.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Лабораторијске вежбе; Вежбе у студију. Консултације.

Литература
П. Правица и Д. Дринчић: Електроакустика, Висока школа електротехнике и рачунарства у 
Београду, Београд, 2008.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

H. Kuttruff: Аcoustics –an introduction, Taylor & Francis, London, 2007.
Д. Дринчић и П. Правица: Електроакустика – збирка решених задатака, Висока школа 
електротехнике и рачунарства у Београду, Београд, 2011.

J. Blauert, N. Xiang: Acoustics for engineers - Troy lectures, Springer, Berlin, 2008.
T. D. Rossing: Springer handbook of acoustics, Springer, New York, 2007.

Електротехника и рачунарство

Ћирић Г. ДејанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић Р. Јелена

Телекомуникације
Основне академске
Акустика

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

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

Јоковић Ј. Југослав, Димитријевић Ж. Тијана

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

• Познавање теорије простирања ЕМ таласа по водовима,
• Оспособљеност за коришћење Смитовог дијаграма при анализи/пројектовању микроталасних 
кола,
•  Познавање таласних параметара и могућност њиховог коришћења у анализи и пројектовању 
микроталасних кола, 
• Познавање најважнијих структура за вођење микроталаса и оспособљеност за њихову 
анализу, синтезу, као и примену у реализацији сложенијих микроталасних склопова

Решавање одабраних проблема на рачунским вежбама. Практичан рад у лабораторији. 

Стицање основних теоријских и практичних знања из области микроталасне технике.

Садржај предмета

Увод.  Карактеристике микроталаса. Простирање по водовима. Карактеристични параметри 
трансмисионих линија. Смитов дијаграм и његове примене у анализи микроталасних кола. 
Технике за решавање проблема прилагођења код микроталасних кола. Класични водови. 
Коаксијални вод – карактеристике, врсте, примене. Планарне трансмисионе линије – опште 
карактеристике и типови. Микрострип линија (конструкција, основни принципи, карактеристике, 
типови, дисконтинуитети, анализа и синтеза). Спрегнуте микрострип линије. Таласоводи. 
Таласне матрице. Зрачење ЕМ таласа. Примери примене микроталаса.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, практичан рад у лабораторији, домаћи задаци, консултације

Литература
Mikrotalasna tehnika - I deo, B. Milovanović, V. Marković, N. Maleš - Ilić, O. Pronić - Rančić, Unigraf, 
2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Les Besser, Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems Volume I - Passive Circuits and 
Systems, Artech House, 2003

David Pozar, Microwave Engineering,  third edition, John Wiley and Sons, Inc., 2005.

Bratislav Milovanović еt al., Mikrotalasna tehnika – zbirka zadataka, Elektronski fakultet u Nišu, 2002

Електротехника и рачунарство

Миловановић Д. Братислав, Марковић В. Вера, Малеш-Илић П. НаташаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јоковић Ј. Југослав, Димитријевић Ж. Тијана

Телекомуникације
Основне академске
Основи микроталасa

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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
10 усмени испит 20

5
40

Телекомуникације
Основне академске
Увод у теорију телекомуникација

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

Стефановић Ч. Михајло, Ђорђевић Т. ГоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Анастасов А. Јелена

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, практичан рад у лабораторији, домаћи задаци, консултације. 

Литература
М. Ч. Стефановић, Детекција сигнала у белом и обојеном Гаусовом шуму, I издање, Универзитет 
у Нишу, Електронски факултет, 1999.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Г. Т. Ђорђевић, М. Ч. Стефановић, Збирка решених задатака из теорије телекомуникација, 
Електронски факултет у Нишу, Ниш, 2011.

Д. Драјић, Увод у статистичку теорију телекомуникација, Академска мисао, Београд, 2003.

Г. Лукатела, Статистичка теорија телекомуникација и теорија информација, Грађевинска књига, 
Београд, 1981.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање теоријских знања из области случајних сигнала, шумова и ускопојасних процеса. 
Примена стечених теоријских знања у одређивању перформанси телекомуникационих система у 
присуству сметњи.

Рачунске и лабораторијске вежбе из свих методских јединица са предавања. 

Стицање основних теоријских знања из области анализе сигнала и сметњи код 
телекомуникационог система.

Садржај предмета

Случајне променљиве. Основни типови расподеле вероватноћа у телекомуникационим 
системима. Трансформација функције густине вероватноће. Случајни процеси. 
Аутокорелациона функција и спектрална густина снаге. Гаусов случајни процес. Термички шум. 
Пролаз случајних процеса кроз линеарне и нелинеарне системе. Ускопојасни случајни процеси. 
Аналитичко и симулационо одређивање  вероватноће грешке при детекцији дигиталних сигнала 
у основном опсегу, дигитално амплитудски, фреквенцијски и фазно модулисаних сигнала. 
Одређивање вероватноће грешке у каналу са интерсимболском интерференцијом.

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
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
20
20

Панајотовић С. Александра

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност примене теоријски стеченог знања у анализи и дизајнирању дигиталних 
телекомуникационих система.

Решавање одабраних проблема на рачунским вежбама. Практичан рад у лабораторији.

Проширити знање из области преноса дигиталних сигнала у транспонованом опсегу.

Садржај предмета

Пренос сигнала у основном опсегу. Класификација поступака дигиталне модулације. 
Спектрално ефикасне модулације. М-арни модулациони поступци. Технике преноса са више 
носилаца. Основни принципи вишеструког приступа. Спектрална густина снаге дигитално 
модулисаних сигнала. Демодулација дигитално модулисаних сигнала. Модулациони формати за 
оптичке комуникације. Елементи за поређење поступака дигиталне модулације. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Лабораторијске вежбе; Консултације

Литература
Г.Лукатела, Д.Драјић, Г.Петровић, Р.Петровић: "Диталне телекомуникације", Грађевинска књига, 
Београд, 1984.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

F.Xiong: "Digital Modulation Techniques", Second Edition, Artech House, 2006.
T.Oberg: "Modulation, Detection and Coding", John Wiley, 2001.

Електротехника и рачунарство

Драча Љ. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Панајотовић С. Александра

Телекомуникације
Основне академске
Дигиталне телекомуникације 2

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

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
10 усмени испит 20
45

Телекомуникације
Основне академске
Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање

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

Перић Х. Зоран, Јовановић Ж. АлександраНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић Р. Јелена

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Г. Лукатела, Д. Драјић, Г. Петровић, Р. Петровић,  Дигиталне телекомуникације I, Грађ.књига, 
Београд 1988.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. Anderson, S. Mohan, Source and Channel Coding an Algorithmic Approach, Kluwer Academic. 
Publishers, Boston, 1991.
Д. Радуновић, Таласићи (wavelets), Академска мисао, Београд, 2005.

N.S. Jayant, P. Noll, Digital Coding of Waveforms, Prentice-Hall, New Jersey, 1984.
Д. Драјић, Увод у  теорију информација и кодовање, Академска мисао, Београд,  2004

Електротехника и рачунарство

Николић Р. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након положеног испита, студент је овладао техникама дигиталне обраде сигнала у изворном 
кодовању и може да разуме и прати процесе у комуникационом систему везане за изворно 
кодовање сигнала. 

Решавање конкретних проблема из методских јединица са предавања. Софтверска 
имплементација и тестирање перформанси изворних кодова.

Стицање теоријских знања из области дигиталне обраде сигнала и изворног кодовања.

Садржај предмета

Практични аспекти А/D и D/A конверзије и теореме о одабирању. Кодовање извора са фиксном 
и промењивом дужином кодне речи. Увод у линеарно предиктивно кодовање. Примена 
дигиталних филтара у конструкцији линеарних предиктора. Процена параметара дискретних 
сигнала за адаптивно изворно кодовање. Адаптивна диференцијална PCM техника кодовања. 
Основе дигиталне обраде сигнала потребне за под-опсежно кодовање (банке филтара). Под-
опсежно кодовање. Дигитална обрада сигнала у фреквенцијском домену. Кодовање сигнала у 
фреквенцијском домену. Трансформационо кодовање. Трансформација таласићима (wavelets 
трансформација). Компресија заснована на wavelets трансформацији.

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

Циљ
предмета
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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
40

Телекомуникације
Основне академске
Телекомуникационе мреже

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

Стефановић Ч. МихајлоНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Анастасов А. Јелена

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе и консултације.

Литература
Т. Saadawi, M. Ammar, A. El Hakeem, Fundamentals of Telecommunication Networks, John 
Wiley&Sons, NY , 1994

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

М. Бјелица, Телекомуникационе мреже – збирка решених задатака, Академска мисао, Београд, 
2009

D. Bertsekas, R. Gallager, Data Networks, Prentice Hall, 1992, second edition, поглавље 4

Електротехника и рачунарство

Еферица М. Предраг

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања. Познавање стандарда телекомуникационих мрежа.

Рачунске вежбе се изводе из свих тематских целина. Лабораторијске вежбе се изводе из 
преноса података, протокола за вишеструки приступ и рутирања

Овладавање основним знањима везаним за постојеће телекомуникационе мреже и протоколе, и 
стварање базе знања за изучавање савремених телекомуникационих мрежа.

Садржај предмета

Увод. Историјат телекомуникационих мрежа. Врсте телекомуникационих мрежа. Слојевита 
архитектура мрежа. Функције и протоколи слоја везе података и мрежног слоја. Примери 
примене вишеструког приступа у LAN и MAN мрежама. Рутирање у телекомуникационим 
мрежама.модулација. Основни поступци дигитализације аналогног сигнала.
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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

Сви модули
Заједнички
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. 
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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
5 усмени испит 30

30
10

Цветковић М. Александра

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након положеног испита студенти ће: 1) знати да одређују ентропију извора информација са 
дискретним алфабетом без и са меморијом; 2) знати да прорачунавају капацитете основних 
модела телекомуникационих канала без меморије; 3) умети да конструишу компактне кодове и 
примењују основне алгоритме кодовања и декодовања конволуционих и блок кодова; 4) моћи да 
прате стручну и научну литературу из области теорије информација и заштитног кодовања. 

Рачунске вежбе на табли и лабораторијске вежбе биће извођене из свих методских јединица са 
предавања.

Овладавање основним појмовима из Теорије информација и стицање основних знања из 
изворних и заштитних кодова, неопходних за праћење напредних курсева из кодовања.

Садржај предмета
Појам информације. Количина информација. Дискретни извори информација без меморије и са 
меморијом. Континуални извори информација. Статистичко кодовање. Крафтова и Макмиланова 
неједнакост. Компактни код. Прва Шенонова теорема. Ефикасност и редунданса кода. 
Хафменов и Лемпел-Зивов код. Дискретни модел телекомуникационог канала. Капацитет 
дискретног и континуалног канала. Аримото-Блахутов алгоритам. Хемингово растојање. Друга 
Шенонова теорема. Увод у заштитно кодовање. Линеарни блок кодови. Циклични кодови. 
Kонволуциони кодови. Витербијев алгоритам. BCJR (Bahl-Cocke-Jelinek-Raviv) алгоритам. Увод у 
криптологију.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе на табли, лабораторијске вежбе, домаћи задаци, пројекат, 
консултације.

Литература
Д. Б. Драјић, П. Н. Иваниш, Увод у теорију информација и кодовање, Академска мисао, Београд, 
2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Д. Б. Драјић, Д. Д. Бајић, Д. Д. Драјић, П. Н. Иваниш, Теорија информација и кодови у 
телекомуникацијама, Практикум за лабораторијске вежбе, Електротехничи факкултет, Београд, 
2011.

S. B. Wicker, Error Control Systems for Digital Communication and Storage, Prentice Hall, Inc., New 
Jersey, USA, 1995.

T. M. Cover, J. A. Thomas, Elements of Information Theory, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA, 
1991.

Електротехника и рачунарство

Ђорђевић Т. ГоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић М. Александра

Телекомуникације
Основне академске
Теорија информација и примене

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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
5 усмени испит 20

40
10

Телекомуникације
Основне академске
Бежични комуникациони системи

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

Миловановић Д. Братислав, Марковић В. Вера, Малеш-Илић П. НаташаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станковић Ж. Зоран, Милијић Р. Марија

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Консултације.

Литература
A. F. Molisch, Wireless Communications, John Wiley and Sons, 2006.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

A. Hussain, Advanced RF Engineering for Wireless Systems and Networks, John Wiley & Sons, Inc., 
2005.

В. Марковић, Б. Миловановић, Н. Дончов, З. Станковић, Микроталасни телекомуникациони 
системи, Електронски факултет, 2006.

Електротехника и рачунарство

Станковић Ж. Зоран, Милијић Р. Марија

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање основних принципа преноса информација бежичним путем. Познавање архитектуре 
бежичних комуникационих система. Способност карактеризације и анализе рада појединих 
компонената бежичног комуникационог система.

Рачунске вежбе: решавање практичних проблема који се односе на пренос сигнала бежичним 
путем и анализу рада компонената бежичног система. Лабораторијске вежбе: Мерна 
карактеризација компоненти бежичног система и анализа рада тих компоненти софтверским 
алатима.

Стицање теоријског и практичног знања о преносу информација бежичним комуникационим 
системима.

Садржај предмета

Типови бежичних комуникационих система. Фреквенцијски план. Зрачење ЕМ таласа. Антене. 
Параметри антена. Простирање електромагнетних таласа кроз атмосферу. Фрисова 
трансмисиона једначина. Тропосферска рефракција. Рефлексија од тла. Ефекат дифракције и 
Френелова зона. Апсорбција и расејавање у атмосфери. Фединг – типови, узроци настанка, 
мере за ублажавање ове појаве на линку. Термички шум, еквивалентна температура шума, 
фактор шума. Микроталасни фиксни линкови. Буџет микроталасног линка. Простирање по 
вишеструком путу. Типични примери бежичних комуникационих система.
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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

3 1 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
30

Телекомуникације
Основне академске
Оптичке комуникације

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

Миловић М. Даниела, Милић Н. ДејанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић М. Александра

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоријска настава, рачунске и лабораторијске вежбе, домаћи задаци, консултације.

Литература
G. Agrawal, Fiber Optic Communications Systems, John Willey & Sons, 2002

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. M. Senior, Optical Fiber Communications, Principles and Practice, Prentice Hall, 1992

Д. Милић, М. Стефановић, Збирка задатака из оптичких телекомуникација, Електронски 
факултет, Ниш, 2011.

А. Маринчић, Оптичке телекомуникације, Универзитет у Београду, Београд, 1997

Електротехника и рачунарство

Цветковић М. Александра

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечено знање се може употребити за изналажење и практичну примену решења инжењерских 
проблема у оптичким телекомуникацијама.
Студенти ће знати да анализирају перформансе аналогних и дигиталних оптичких система, 
процене домет и пропусни опсег, односно максималну битску брзину, као и да направе детаљну 
спецификацију буџета снаге у оптичком линку.

Рачунске вежбе на којима се детаљно решавају практични проблеми, укључујући решавање 
задатака који су неопходни за полагање колоквијума и завршног испита. Лабораторијске вежбе 
из следећих области: Геометријска и таласна оптика. Електро-оптичке карактеристике ЛЕ диода 
и ласера. Ефикасност спреге, неподешеност влакна и слабљење при савијању. Начин рада 
фотодиоде и типови претпојачавача у пријемнику. Електрични/оптички пропусни опсег и 
дијаграм ока. Аналогни линк са импулсном модулацијом у бежичном оптичком окружењу. 
Вероватноћа грешке у дигиталном оптичком линку.

Упућивање студената у детаље оптичких телекомуникационих система и функционисање 
типичних система који користе технике оптичког преноса података

Садржај предмета

Историја оптичких комуникација. Геометријска и таласна оптика. Врсте и карактеристике 
оптичких влакана, вођење таласа, модови. Спрезање са изворима и детекторима светлости. 
Слабљење и дисперзија, пропусни опсег влакна. Производња оптичких влакана. Опрема и 
технике мерења. Генерисање и модулација оптичког носиоца. Детектовање сигнала. Оптички 
појачавачи. Шумови на линку, квантна граница и перформансе. Критеријум снага и пропусног 
опсега. Кохерентни пријемници и суперквантна граница.
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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

Телекомуникације
Основне академске
Микроталасна техника

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

Малеш-Илић П. Наташа, Пронић-Ранчић Р. Оливера, Марковић В. ВераНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Атанасковић С. Александар, Димитријевић Ж. Тијана

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, практичан рад у лабораторији, домаћи задаци, консултације

Литература
Mikrotalasna tehnika - I deo, B. Milovanović, V. Marković, N. Maleš - Ilić, O. Pronić - Rančić, Unigraf, 
2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Les Besser, Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems Volume I - Passive Circuits and 
Systems, Artech House, 2003
Rowan Gilmore, Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems Volume II - Active Circuits 
and Systems, Artech House, 2003

David Pozar, MicrowaveEngineering,  third edition, John Wiley and Sons, Inc., 2005.

O. Pronić, V. Marković, N. Maleš – Ilić, B. Milovanović: "Mikrotalasna elektronika", u štampi, 2013.

Електротехника и рачунарство

Атанасковић С. Александар, Димитријевић Ж. Тијана

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевање рада и способност пројектовања пасивних планарних и таласоводних 
микроталасних подсклопова.
Разумевање рада полупроводничких компоненти и основних принципа пројектовања активних 
микроталасних склопова.
Способност коришћења специјализованих софтверских алата за анализу и оптимизацију 
микроталасних кола и склопова.

Решавање одабраних проблема на рачунским вежбама. Практичан рад у лабораторији. Анализа 
и оптимизација микроталасних кола и склопова коришћењем специјализованих софтверских 
пакета.

Стицање теоријских и практичних знања из области пасивних микроталасних подсклопова у 
планарној и таласоводној техници, полупроводничких компоненти и активних микроталасних 
склопова.

Садржај предмета
Водови и таласоводи. Трансформатори импедансе. Вишепроводнички водови. Микроталасне 
SMD, планарне и таласоводне  компоненте и склопови. Нереципрочни микроталасни 
подсклопови. Увод у микроталасне полупроводничке компоненте.  Микроталасне диоде. 
Микроталасни транзистори. Хибридна и монолитна микроталасна интегрисана кола. Увод у 
микроталасне цеви. Микроталасни линеарни транзисторски појачавачи - стабилност, појачање. 
Увод у појачаваче снаге.
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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

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

Бојков С. ВанчеНаставник (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
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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

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

Бојков С. ВанчеНаставник (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 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
40

Еферица М. Предраг

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање сензорских мрежа и њихових особина. Разумевање основних концепата сензорских 
мрежа. Употреба сензорских мрежа у различитим сценаријима (индустрија, генерални 
аквизиција података, интелигентна кућа, ...). Учење и разумевање корелације између теорије и 
њене примене на одређене сценарије употребе сензора мреже.

Рачунске и лабораторијске вежбе се изводе из свих тематских целина.

Овладавање основним знањима везаних за архитектуру и протоколе сензорских мрежа. 
Стварање базе знања за усавршавање у области анализе и пројектовања сензорских мрежа.

Садржај предмета

Увод. Архитектура чвора. Преглед оперативних система. Архитектура мреже. Принципи 
пројектовања сензорских мрежа. Физички слој. Бежични канал и комуникација. Физички слој и 
параметри примопредајника. MAC протоколи. Протоколи везе података. Додељивање имена и 
адреса. Временска синхронизација. Увод у проблем временске синхронизације. Протоколи за 
временску синхронизацију. Транспортни слој и квалитет услуге.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе и консултације.

Литература
H. Karl, A. Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, Wiley, 2005

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Phoha, T. La Porta, C. Griffin, Sensor Network Operations, Wiley-IEEE Press, 2006

Електротехника и рачунарство

Николић Б. Зорица, Стефановић Ч. МихајлоНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Анастасов А. Јелена

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
Сензорске мреже

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

35



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 20
15 усмени испит 20
40

Станковић Ж. Зоран, Милијић Р. Марија

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевање ЕМ природе и начина рада антена у предајном и пријемном режиму. Познавање 
различитих типова антена које се користе у телекомуникацијама. Способност примене поступака 
пројектовања и мерења карактеристика антена. Познавање природе и начина на који се ЕМ 
таласи који се емитују антенама простиру изнад земљине површине.

Рачунске вежбе: Решавање практичних проблема у области анализе рада и синтезе антена и 
анализе простирања ЕМ таласа који су емитовани антеном. Лабораторијске вежбе: Мерење 
карактеристика антена, практичан рад са софтверским алатима за пројектовање антена и 
софтверским алатима за анализу простирања ЕМ таласа.

Стицање теоријског и практичног знања о техници емисије и пријема ЕМ таласа коришћењем 
антена и као и теоријског и практичног знања о простирању ЕМ таласа израчених антеном

Садржај предмета

Класификација антена. Жичане антене. Левак антене. Рефлекторске антене. Антене сочива. 
Штампане антене. Широкопојасне антене. Фреквенцијске независне антене. Антенски низови. 
Адаптивни антенски системи. Методе анализе и синтеза антена. Софтверски алати за 
пројектовање антена и расејача. Мерење карактеристика антена. Примери практичне примене 
антена у фиксним и мобилним бежичним комуникационим системима.  Утицај параметара 
антене и окружења на трајекторију ЕМ таласа. Површински талас. Методи за предикцију нивоа 
електричног поља површинског таласа. Просторни талас. Ефекат дифракције просторног 
таласа. Методи за предикцију нивоа електричног поља при дифракцији. Модели простирања у 
специфичним регионима. Простирање ЕМ таласа у јоносфери. Прорачун параметара 
трајекторије јоносферског таласа.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, практичан рад у лабораторији, домаћи задаци, консултације

Литература
М. Р. Драговић, Антене и простирање, Академска мисао, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

C. Balanis, Antenna theory: analysis and design, 3rd edition, Wiley, 2005.
J. S. Seybold, Introduction to RF Propagation, Wiley, 2005.

J. Kraus, Antennas, Mc Graw Hill, 1988.

S. Drabowitch, A. Papiernik, H. Griffiths, J. Encinas. B. Smith, Modern Antennas, Springer, 2005.

Електротехника и рачунарство

Миловановић Д. Братислав, Дончов С. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станковић Ж. Зоран, Милијић Р. Марија

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
Антене и простирање

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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
30

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
VoIP

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

Перић Х. Зоран, Милић Н. ДејанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић Р. Јелена

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоријска настава, рачунске и лабораторијске вежбе, консултације.

Литература

Alexander Raake, Speech Quality of VoIP: Assessment and Prediction,  John Wiley & Sons, 2006

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Pramode K. Verma, Voice over IP Networks: Quality of Service, Pricing and Security, Springer, 2011

Електротехника и рачунарство

Николић Р. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечено знање се може употребити за проналажење и практичну примену решења 
инжењерских проблема у области преноса говорног сигнала путем интернета.

Рачунске вежбе. Рад у лабораторији ће бити организован у складу са бројем и афинитетима 
студената.

Усвајање основних знања о технологијама које омогућавају VoIP, као и о начинима реализације 
конкретних система.

Садржај предмета

Начин рада VoIP-а и његов значај у савременим мрежама. Технике и алгоритми за пренос 
говорног сигнала. Кодери таласних облика, вокодери и хибридни кодери. Стандарди за 
кодовање и компресију говорног сигнала: G.711, G.721, G.726, G.729 и G.723.1. Компресија 
заснована на анализи и синтези говора. RTP и сродни протоколи транспорта у реалном 
времену. Појам квалитета услуге. Компоненте VoIP система. Обрада позива и CPL. 
Имплементација VoIP-а коришћењем TCP/IP. Услуге позивних центара. 
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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 Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
20 усмени испит 40
40

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
Web програмирање

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

Петковић М. Иван, Станковић М. МиленаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Петковић М. Иван

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања подржана слајдовима, показне вежбе и самосталне практичне вежве. 

Литература
Jon Duckett, Beginning Web Programming with HTML, XHTML, and CSS, John Wiley & Sons, Aug 6, 
2004

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Материјал на сајту: http://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/
Интерактиван материјал на сајту: http://w3schools.com/

Rasmus Lerdorf,  Kevin Tatroe, Bob Kaehms, Ric McGredy, Programming PHP, O Reilly, 2002

Електротехника и рачунарство

Петковић М. Иван

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

По завршетку овог предмета студенти треба да буду у сатању да реализују вишеслојну Web 
апликацију која интегрише податке из базе података, реализује одређену функционалност на 
средњем (серверском) слоју и генерише приказ података веђем броју различитих корисника. 

Елементи HTML-а, CSS . JavaScript, синтакса и елементи језика, Објектни концепт. ДОМ 
(Document Object Model). Програмирање сервера, PHP програмирање сервера, прихватање и 
реформатирање података за приказ, приступ бази података, сесије података, шаблони 
података.  Развој вишеслојне Web апликације.

Циљ предмета да се студенти упознају са развојем Интернета и Web-а као и  да стекну 
теоријска и практична знања из области Web програмирања,  потребна за развој вишеслојних 
Web апликација.

Садржај предмета

Web као мултимедијални сервис Интернета, HTTP протокол и HTML. Елементи HTML језика. 
CSS-Дефинисање и употреба стилова. Програмирање клијента (Елементи JavaScript језика). 
Интерактивне Web апликације. Програмирање сервера. (CGI, ASP, PHP). Вишеслојне Web 
апликације. Основне Јава технологије за Web  програмирање. Елементи XML-а  и његова 
примена.  Пресликаванје XML-а у HTML Web сервиси. AJAX технологија  и Web 2.0.
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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 20
усмени испит 20

40
15

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање актуелних метода и техника успостављања комуникације и позданог преноса 
података на различитим нивоима TCP/IP комуникационог модела. Познавање практичних 
реализација различитих комуникационох протокола и сервиса као и мрежних архитектура који се 
користе у приступу Интернету.

Решавање практичних проблема који се односе на пренос података између комуникационих 
уређаја у Интернет окружењу. 

Стицање теоријског и практичног знања о примени рачунара у реализацији савремених 
комуникационих сервиса као и теоријског и практичног знања о стандардним методама и 
техникама приступа Интернету.

Садржај предмета

Рачунар као комуникациони уређај. TCP/IP комуникациони модел. Физички ниво преноса 
података у рачунарским комуникацијама. Стандардни електрични интерфејси физичког нивоа. 
Модемске комуникације и широкопојасни приступ Интернету. Интернет PPP протокол. 
Комуникациони системи засновани на IEEE 802.3 стандарду. IP комуникације. IP комуникациона 
инфраструктура за приступ Интернету. Уређаји за реализацију приступа Интернету. Услуге и 
протоколи транспортног слоја. TCP комуникације. Слој апликација у телекомуникацијама 
намењен приступу Интернету. Савремени телекомуникациони сервиси и Интернет.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, семинарски рад, домаћи задаци, консултације

Литература
 V. Stallins, Data & Computer Communications, 8th edition, Prentice Hall, 2006.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

A. Tanenbaum, Computer Networks, 4th edition, Prentice Hall, 2002.
D. Comer, Internetworking with TCP/IP, превод на српски, CET Библиотека.

Електротехника и рачунарство

Миловановић Д. Братислав, Дончов С. Небојша, Малеш-Илић П. Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станковић Ж. Зоран, Милијић Р. Марија

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Основне академске
Рачунарске комуникације и приступ Интернету

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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 35
усмени испит 35

25

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање принципа рада основних елемената сателитских комуникационих система и техника 
за пренос сателитских сигнала. Познавање структуре и принципа рада савремених сателитских 
комуникационих система. 

Рачунске вежбе.

Упознавање са  структуром, елементима и начином функционисања савремених сателитских 
комуникационих система.

Садржај предмета

Архитектура сателитског комуникационог система. Орбите сателита. Лансирање, 
позиционирање и одржавање сателита на орбити. Архитектура сателита - сателитски 
подсистеми.  Анализа сателитског линка. Технике вишеструког приступа сателиту (FDMA, TDMA, 
CDMA). Комуникациони сателити. Сателитски мобилни системи. VSAT системи. Архитектура 
земаљске станице. Сателитски навигациони системи (GPS, GLONASS, GALILEO).

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања. Рачунске вежбе. Консултације.

Литература
T. Pratt, C. Bostian, J. Allnutt, "Satellite Communications", J.Wiley & Sons, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

G. Maral, M. Bousquet, "Satellite Communications Systems – systems, techniques and technology", 
fifth edition, J.Wiley & Sons, 2009.
GPS, Essentials of Satellite Navigation, u-blox AG, 2009.

O. Pronić - Rančić: "Satelitski komunikacioni sistemi" - skripta, 2012.

A. K. Maini, V. Agrawal, “Satellite technology – principles and applications”, J.Wiley & Sons, 2007.

Електротехника и рачунарство

Пронић-Ранчић Р. ОливераНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Милијић Р. Марија

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Основне академске
Сателитски комуникациони системи

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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
усмени испит 30

30

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање архитектуре  радиодифузних система. Разумевање стандарда за сателитски, 
кабловски и земаљски  пренос, као и за планирање мрежа за дистрибуцију ТВ сигнала.  
Познавање основних техничких детаља и функционалности опреме за продукцију, пренос и 
пријем телевизијских сигнала. 

Рачунске вежбе укључују решавање проблема из области које су обухваћене садржајем 
предмета.

Упознавање студената са основним принципима формирања, преноса и пријема ТВ сигнала у 
радиодифузним системима.

Садржај предмета

Радиодифузни системи – типови , фреквенцијски опсези, архитектура DTV система. Студијска 
ТВ продукција – формирање ТВ сигнала, додатни сервиси, ТS, интерфејси, мултиплексирање 
ТВ програма. Дигитални ТВ пренос (DVB) – сателитски/кабловски/земаљски - примарна и 
секундарна дистрибуција, микроталасни линкови, архитектура предајника, параметри ТВ 
преноса. Планирање мрежа за земаљску радиодифузију - MFN и SFN, gap filleri, прорачун нивоа 
ЕМ поља и сервисне зоне дигиталног ТВ предајника. Пријем дигиталног ТВ сигнала - 
архитектура пријемника, квалитет сервиса и мерења параметара ТВ сигнала.

J.C. Whitaker, Standard Handbook of Broadcast Engineering, McGraw-Hill, NY 2005.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе, консултације

Литература

H. Benoit, Digital Television - Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mobile TV in the DVB Framework, 
Focal Press 2008.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

E. P. J. Tozer, Broadcast Engineer’s Reference Book, Focal Press, Oxford, 2004.

W. Ficher, Digital Video and Audio Broadcasting Technology, Springer, 2010.

U. Reimers, DVB - The Family of International Standards for Digital Video Broadcasting, Springer, 
2005.

Електротехника и рачунарство

Миловановић Д. Братислав, Малеш-Илић П. Наташа, Пронић-Ранчић Р. Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јоковић Ј. Југослав, Атанасковић С. Александар

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Основне академске
Радиодифузни системи и технологије

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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 30
усмени испит 30

40

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање структуре кабловских и оптичких комуникационих система. Способност поређења 
појединих система и уочавања предности и недостатака. Разумевање рада оптоелектронских 
компонената. Оспособљавање за рад са основним мерним уређајима који се примењују код 
кабловских и оптичких комуникационих система.

Рачунске вежбе: Примери прорачуна у кабловским и оптичким комуникационим системима. 
Коришћење софтверских пакета за пројектовање и анализу кабловских и оптичких система 

Упознавање са  структуром, елементима и начином функционисања кабловских и оптичких 
комуникационих система. 

Садржај предмета
Историјат развоја кабловских и оптичких комуникационих система. Телекомуникациони каблови 
са металним проводницима. Оптички каблови. Спајање и настављање оптичких каблова. 
Кабловски системи. Хибридни оптичко-коаксијални системи. Пасивне оптоелектронске 
компоненте. Активне оптоелектронске компоненте. Oптички системи и мреже. Основни 
принципи структурног каблирања.

Владанка Аћимовић-Распоповић, Слободан Лазовић, Телекомуникациони системи-оптички 
системи преноса, Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, 2002.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Израда пројекта; Консултације.

Литература
David Large, James Farmer, Broadband Cable Access Networks: The HFC Plant, Morgan Kaufmann, 
2008.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

A.B. Semenov, S.K. Strizhakov, I.R. Suncheley, Structured Cable Systems, Springer, 2008.
Додатни материјал добијен од наставника

J. M. Senior, Optical Fiber Communications, Priciples and Practice, Prentice Hall, 2009

Електротехника и рачунарство

Дончов С. Небојша, Пронић-Ранчић Р. ОливераНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари (пројекат)

Предиспитне обавезе

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

Стошић П. Биљана, Маринковић Д. Златица

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Основне академске
Кабловски и оптички комуникациони системи
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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 Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
20 усмени испит 40
40

Петковић М. Иван

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

По завршетку овог предмета студенти треба да буду у сатању да реализују вишеслојну Web 
апликацију која интегрише податке из базе података, реализује одређену функционалност на 
средњем (серверском) слоју и генерише приказ података веђем броју различитих корисника. 

Елементи HTML-а, CSS . JavaScript, синтакса и елементи језика, Објектни концепт. ДОМ 
(Document Object Model). Програмирање сервера, PHP програмирање сервера, прихватање и 
реформатирање података за приказ, приступ бази података, сесије података, шаблони 
података.  Развој вишеслојне Web апликације.

Циљ предмета да се студенти упознају са развојем Интернета и Web-а као и  да стекну 
теоријска и практична знања из области Web програмирања,  потребна за развој вишеслојних 
Web апликација.

Садржај предмета

Web као мултимедијални сервис Интернета, HTTP протокол и HTML. Елементи HTML језика. 
CSS-Дефинисање и употреба стилова. Програмирање клијента (Елементи JavaScript језика). 
Интерактивне Web апликације. Програмирање сервера. (CGI, ASP, PHP). Вишеслојне Web 
апликације. Основне Јава технологије за Web  програмирање. Елементи XML-а  и његова 
примена.  Пресликаванје XML-а у HTML Web сервиси. AJAX технологија  и Web 2.0.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања подржана слајдовима, показне вежбе и самосталне практичне вежве. 

Литература
Jon Duckett, Beginning Web Programming with HTML, XHTML, and CSS, John Wiley & Sons, Aug 6, 
2004

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Материјал на сајту: http://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava/
Интерактиван материјал на сајту: http://w3schools.com/

Rasmus Lerdorf,  Kevin Tatroe, Bob Kaehms, Ric McGredy, Programming PHP, O Reilly, 2002

Електротехника и рачунарство

Петковић М. Иван, Станковић М. МиленаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Петковић М. Иван

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Основне академске
Web програмирање

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 
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/искључује колоквијуме 30
15 усмени испит 30
20

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Основне академске
Основе објектно-оријентисаног програмирања

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

Стојковић Р. СузанаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Рајковић J. Петар

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, показне лабораторијске вежбе, самосталне лабораторијске 
вежбе.

Литература

М. Станковић, С. Стојковић, М. Радмановић и И. Петковић, Објектно оријентисани језици Ц++ и 
Јава са решеним задацима, Електронски факултет у Нишу, Едиција Помоћни уџбеници, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

ppt презентације са часа.

Ласло Краус, програмски језик Ц++ са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2007.

Електротехника и рачунарство

Рајковић J. Петар, Михајловић Т. Владан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након одслушаног курса студент би требало да овлада објектнo-оријентисаном техником 
програмирања и да буде у стању да самостално развија апликације у програмском језику Ц++.

Дефиниција класе у пrограмском језику Ц++. Креирање објеката у статичкој и динамичкој зони 
меморије. Имплементација и коришћење конструктора. Деструктори. Имплементација 
операторских функција чланица класа и глобалних операторских функција. Дефинисање 
изведених класа. Виртуелне и чисте виртуелне функције у програмском језику Ц++. Библиотечке 
класе за рад са текстуалним и бинарним токовима података.

Упознавање студената са објектно-оријентисаном парадигмом програмирања и програмским 
језиком Ц++.

Садржај предмета
Карактеристике објектно-оријентисане техника програмирања. Представљање система мрежом 
објеката који међусобно интерагују. Класе и објекти. Право приступа члановима класе. Статички 
чланови класе. Конструктори и деструктори. Преклапање оператора. Наслеђивање. 
Полиморфизам. Апстрактне класе. Улазни и излазни токови података. Пријављивање и обрада 
изузетака. Генеричке функције и класе. Простори имена.    
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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
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
40

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
Методe преноса у телекомуникационим системима

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

Николић Б. Зорица, Стефановић Ч. МихајлоНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Анастасов А. Јелена

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе и консултације.

Литература
З. Николић: Перформансе система са проширеним спектром, Електронски факултет Ниш, 2006, 
Едиција: монографије

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

С. Глишић: Пренос сигнала са експандованим спектром, Београд, 1981

З. Николић , Н.Стојановић, Д.Покрајац, В. Смиљанић и Н.Милошевић: Практикум 
лабораторијских вежбања из основа телекомуникација и дигиталних телекомуникација, 
Електронски факултет Ниш, 1999, Едиција: помоћни уџбеници

З. Николић, Н. Милошевић и Б. Димитријевић: Мултиплексни пренос сигнала, Електронски 
факултет Ниш, 2006, Едиција: уџбеници

Електротехника и рачунарство

Еферица М. Предраг

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања. Овладавање употребом одговарајућих програмских симулација. Рад на DSP 
платформи.

Рачунске вежбе се изводе из свих тематских целина. Лабораторијске вежбе се изводе из 
дигиталних модулација,  модулације са директном секвенцом и OFDM.

Овладавање основним знањима везаним за анализу сигнала и модулационе поступке.

Садржај предмета

Увод. Вишенивоске модулације. Временски мултиплекс. Фреквенцијски мултиплекс. Модулације 
са псеудослучајним носиоцем. Псеудослучајне секвенце и њихове особине. Модулација са 
директном секвенцом (DS) и фреквенцијским скакањем (FH). Принципи синхронизације. 
Основни принципи  OFDM технике. Синхронизација и процена канала код  OFDM система.
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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
5 усмени испит 20

40
10

Јовановић Ж. Александра

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након положеног испита, студент је стекао теоријска и практична знања неопходна за примену и 
конструкцију заштитних кодова у савременим комуникационим системима. 

Решавање конкретних проблема из методских јединица са предавања. Софтверска 
имплементација и тестирање перформанси заштитних кодова.

Упознавање студената са алгоритмима конструкције ефикасних кодова за корекцију грешака и 
методама њиховог декодовања. 

Садржај предмета

Линеарни блок кодови, матрични опис и синдром. Стандардни распоред и расподела тежина. 
Продуктни кодови. Кодови на бази матрица Адамара. Рид-Малерови кодови. Циклични кодови. 
BCH i Рид-Соломонови кодови. Декодовање линеарних блок кодова помоћу трелиса. 
Рекурзивни систематски конволуциони кодови, опис, декодовање и перформансе. Бушени 
(пунктирани) конволуциони кодови. ARQ процедуре за повећање поузданости преноса. Трелис 
кодована модулација. Каскадни кодови и итеративно декодовање. Турбо кодови, опис, 
декодовање и перформансе. Кодови с малом густином провера на парност. LDPC кодови, 
представљање LDPC кодова графовима, декодовање и перформансе.

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Д. Б. Драјић, П. Н. Иваниш, Увод у теорију информација и кодовање, треће проширено издање, 
кадемска мисао, Београд, 2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. Anderson, S. Mohan, Source and Channel Coding an Algorithmic Approach, Kluwer Academic. 
Publishers, Boston, 1991.

S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, 2004.

Електротехника и рачунарство

Јовановић Ж. АлександраНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Ж. Александра

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
Заштитно кодовање

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 
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

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Основне академске
Антене и простирање

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

Миловановић Д. Братислав, Дончов С. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станковић Ж. Зоран, Милијић Р. Марија

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, практичан рад у лабораторији, домаћи задаци, консултације

Литература
М. Р. Драговић, Антене и простирање, Академска мисао, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

C. Balanis, Antenna theory: analysis and design, 3rd edition, Wiley, 2005.
J. S. Seybold, Introduction to RF Propagation, Wiley, 2005.

J. Kraus, Antennas, Mc Graw Hill, 1988.

S. Drabowitch, A. Papiernik, H. Griffiths, J. Encinas. B. Smith, Modern Antennas, Springer, 2005.

Електротехника и рачунарство

Станковић Ж. Зоран, Милијић Р. Марија

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевање ЕМ природе и начина рада антена у предајном и пријемном режиму. Познавање 
различитих типова антена које се користе у телекомуникацијама. Способност примене поступака 
пројектовања и мерења карактеристика антена. Познавање природе и начина на који се ЕМ 
таласи који се емитују антенама простиру изнад земљине површине.

Рачунске вежбе: Решавање практичних проблема у области анализе рада и синтезе антена и 
анализе простирања ЕМ таласа који су емитовани антеном. Лабораторијске вежбе: Мерење 
карактеристика антена, практичан рад са софтверским алатима за пројектовање антена и 
софтверским алатима за анализу простирања ЕМ таласа.

Стицање теоријског и практичног знања о техници емисије и пријема ЕМ таласа коришћењем 
антена и као и теоријског и практичног знања о простирању ЕМ таласа израчених антеном

Садржај предмета

Класификација антена. Жичане антене. Левак антене. Рефлекторске антене. Антене сочива. 
Штампане антене. Широкопојасне антене. Фреквенцијске независне антене. Антенски низови. 
Адаптивни антенски системи. Методе анализе и синтеза антена. Софтверски алати за 
пројектовање антена и расејача. Мерење карактеристика антена. Примери практичне примене 
антена у фиксним и мобилним бежичним комуникационим системима.  Утицај параметара 
антене и окружења на трајекторију ЕМ таласа. Површински талас. Методи за предикцију нивоа 
електричног поља површинског таласа. Просторни талас. Ефекат дифракције просторног 
таласа. Методи за предикцију нивоа електричног поља при дифракцији. Модели простирања у 
специфичним регионима. Простирање ЕМ таласа у јоносфери. Прорачун параметара 
трајекторије јоносферског таласа.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

47



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
5 усмени испит 20

50

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Основне академске
Мобилни комуникациони системи

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

Марковић В. ВераНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Маринковић Д. Златица

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; вежбе; консултације.

Литература
T. Novosad, Radio Network Planning and Optimisation for UMTS, John Wiley &Sons, 2006

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

D.P.Agrawal, Q.A.Zeng, Introduction to Wireless and Mobile Systems, Thomson, 2006
Скрипта предметног наставника (у рукопису) 

 J. Schiller, Mobile Communications, Addison-Wesley, 2000.

R. Prasad, W. Mohr, W. Konhäuser, Third Generation Mobile Communication Systems, Artech House, 
2000.

Електротехника и рачунарство

Маринковић Д. Златица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност разумевања основних принципа мобилних комуникација. Познавање архитектуре и 
функционисања најважнијих представника 2G, 2,5G и 3G мобилних система. Познавање 
основних принципа LTE система и трендова у равоју мобилних система.  

Вежбе из једног броја области наведених у оквиру теоријске наставе. 

Овладавање знањима везаним за системе мобилних комуникација. Упознавање са основним 
принципима и техникама мобилних комуникација, као и са специфичностима садашњих и 
будућих мобилних система и сервисима које они нуде. 

Садржај предмета
Еволуција стандарда мобилних комуникационих система. Целуларни приступ. Моделовање 
простирања код мобилних комуникација. GSM систем. Мобилни терминал. Базна станица. 
Остали делови система. Карактеристике и сервиси GSM система. Системи на прелазу између 
друге и треће генерације. Архитектура, карактеристике и сервиси 3G система (UMTS). Технике 
брзог пакетског приступа HSPA и HSPA+. LTE системи - основне карактеристике и архитектура. 
Трендови развоја мобилних комуникационих система. Конвергенција фиксних и мобилних 
комуникација. Регулатива у области мобилних комуникационих система и безбедност од 
нејонизујућег зрачења. 
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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
10 усмени испит 20

5
40

Анастасов А. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање статистичких карактеристика шумова и сметњи у телекомуникационим системима.

Решавање практичних проблема на рачунским вежбама. Практичан рад на симулацији у 
различитим софтверским пакетима.

Стицање знања неопходних за разумевање и анализу утицаја шумова и сметњи на 
перформансе телекомуникационих система.

Садржај предмета

Квантни шум. Густина вероватноће квантног шума. Средња вредност, карактеристична 
функција, аутокорелациона функција и спектрална густина снаге квантног шума. Шумови у 
електронским колима. Фактор шума и еквивалентна темепература. Спектралне карактеристике 
Gauss-овог шума. Ускопојасни Gauss-ов шум. Сметње настале прелушавањем. Карактеристике 
система при простирању сигнала по више путања и појава сенке. Импулсне сметње.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, практичан рад у лабораторији, домаћи задаци, консултације. 

Литература
Wim C. Van Etten, Introduction to random signals and noise, John Willey, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Стефановић Ч. МихајлоНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Анастасов А. Јелена

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
Шумови и сметње у телекомуникационим системима

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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
30

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
Обрада радарског сигнала

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

Милић Н. ДејанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Анастасов А. Јелена

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоријска настава, рачунске и лабораторијске вежбе, домаћи задаци, консултације.

Литература
Merrill I. Skolnik, Introduction to Radar Systems, McGraw-Hill, 2003

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

François Le Chevalier, Principles of Radar and Sonar Signal Processing, Artech House, 2002
Mark A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw-Hill, New York, 2005

Електротехника и рачунарство

Анастасов А. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће бити способни да разумеју, класификују и анализирају радарске системе, као и да  
осмисле решења проблема обраде сигнала везане за специфичне примене.

Рачунске вежбе на којима се решавају типови задатака који су неопходни за полагање 
колоквијума и завршног испита. Рад у лабораторији биће организован сходно броју и 
афинитетима студената.

Стицање знања о начину функционисања радара и специфичностима радарског сигнала, као и 
о поступцима обраде оваквих сигнала.

Садржај предмета

Оптимални филтер за радарски сигнал у белом Гаусовом шуму. Оптимално филтрирање за 
радарски сигнал у обојеном Гаусовом шуму. Однос веродостојности. Детекција радарског 
сигнала заснована на појединачном посматрању. Детекција радарског сигнала заснована на 
више посматрања. Једначина радара. Процена параметара радарског сигнала. Променљива 
амплитуда, фаза и учестаност радарског сигнала. Утицај Доплеровог ефекта. Критеријуми 
одлучивања. Анализа случајног процеса радарског сигнала.
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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 20
5 усмени испит 30

30
10

Николић З. Бојана

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће научити да генеришу и врше спектралну анализу случајних сигнала, моделују 
телекомуникационе канале, предајнике и пријемнике. Биће у стању да врше симулацију преноса 
некодованих и кодованих сигнала (ASK, FSK, PSK, QAM) кроз телекомуникационе системе и 
процењују квалитет преноса сигнала. Научиће да изврше софтверску имплементацију процеса 
адаптивне еквализације и Витербијевог алгоритма. 

Рачунске вежбе на табли и лабораторијске вежбе биће извођени из свих методских јединица са 
предавања.

Стицање теоријских и практичних знања потребних за моделовање и симулацију 
телекомуникационих канала, предајника и пријемника.

Садржај предмета

Алгоритми за генерисање случајних променљивих са задатим расподелама. Случајни сигнали. 
Конволуција и корелација случајних сигнала. Спектрална анализа случајних сигнала. 
Моделовање телекомуникационих канала. Моделовање предајника и пријемника. Симулација 
преноса дигиталних сигнала у основном и транспоновaном опсегу. Системи за адаптивну 
обраду случајних сигнала. Симулација филтрирања и адаптивне еквализације. Софтверска 
имплементација Витербијевог алгоритма. Софтверска имплементација кодовања и декодовања 
линеарних блок кодова. Софтверска имплементација Витербијевог алгоритма за декодовање 
конволуционих кодова. Монте Kарло симулације за процену вероватноће грешке.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе на табли, лабораторијске вежбе, домаћи задаци, пројекат, 
консултације.

Литература
M. C. Jeruchim, P. Balaban, K. Sam Shanmugan, Simulation of Communication Systems – Modeling, 
Methodology, and Techniques, Kluwer Academic/Plenum Publishers, NY, 2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. G. Proakis, M. Salehi, Digital Communications, McGraw-Hill, New York, USA, 2008.

J. B. Anderson, S. Mohan, Source and Channel Coding – An Algorithmic Approach, Kluwer Academic 
Publishers, Boston, USA, 1991.

J. G. Proakis, M. Salehi, G. Bauch, Contemporary Communication Systems using MATLAB, 3rd 
edition, Cengage Learning, USA, 2013.

Електротехника и рачунарство

Ђорђевић Т. ГоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Цветковић М. Александра

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
Моделовање и симулација телекомуникационих система

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
20
20

Панајотовић С. Александра

Основне академске
Широкопојасне телекомуникације

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

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала

Драча Љ. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основни концепт широкопојасних телекомуникација: широкопојасна комутација и широкопојасни 
пренос. Широкопојасна претплатничка петља. Преглед широкопојасних бежичних 
мултимедијалних мрежа. Широкопојасне FTTx технологије. Резиденцијални PON системи. 
Интеграција широкопојасних мрежа.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Лабораторијске вежбе; Консултације

Литература
М.Јанковић, З.Петровић: "Широкопојасне дигиталне мреже интегрисаних сервиса: мреже за 
приступ", Академска мисао, Београд, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

WDM/Optics, Artech House, 2002.
L.Nuaymi: "WiMAX: Technology for Broadband Wireless Access", John Wiley, 2007.

B.G.Lee, W.J.KIM: "Integrated Broadband Networks: TCP/IP, ATM, SDH/SONET and WDM/Optics", 
Artech House, 2002.

Електротехника и рачунарство

приступ", Академска мисао, Београд, 2003.

Панајотовић С. Александра

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања; Овладавање употребом одговарајућих програмских симулација.

Решавање практичних проблема на рачунским вежбама. Рачунарске симулације у лабораторији.

Проширити знање из области широкопојасни телекомуникација.

Садржај 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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 10
20 усмени испит 20
40

0

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
Аутоматика

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

Веселић Р. БобанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Тодоровић З. Дарко

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

Тодоровић З. Дарко

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Системски 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. Синтакса методе простора 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 компензатора. Основне релације z-трансформације и инверзне z-
трансформације. Функција преноса дискретних система. Испитивање стабилности дискетних 
САУ применом Џуријевог теста и билинеарне трансформације.

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.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

53



6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов
Циљ

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
10 усмени испит 20

5
40

Анастасов А. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање за примену стечених теоријских знања приликом пројектовања бежичних и 
мобилних телекомуникационих система у присуству сметњи и фединга. Овладавање најновијим 
методама потискивања сметњи при бежичном преносу.

Решавање практичних проблема на рачунским вежбама.

Стицање основних теоријских знања из области бежичних и мобилних телекомуникација

Садржај предмета
Простирање сигнала по више путева. Ефекат сенке. Карактеристике сигнала у присуству 
фединга и ефекта сенке. Диверзити технике. Врсте комбиновања. Перформансе система у 
присуству фединга.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, практичан рад у лабораторији, домаћи задаци, консултације. 

Литература
Simon M. K. and Alouini M. S., Digital Communication over Fading Channels: A Unified Approach to 
Performance Analysis, Wiley, New York , 2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Proakis J., Digital Communications, 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1989.

Стефановић М, Перформансе дигиталних телекомуникационих система, Електронски факултет 
у Нишу, Ниш, 2000.

Електротехника и рачунарство

Стефановић Ч. МихајлоНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Анастасов А. Јелена

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
Фединг и сметње у бежичним телекомуникацијама

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

30
20

Николић Р. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након положеног испита, студент је овладао техникама компресије сигнала и у потпуности 
разуме принципе компресије и преноса аудио, говорног и видео сигнала.. 

Решавање конкретних проблема из методских јединица са предавања. Софтверска 
имплементација алгоритама компресије.

Стицање теоријских и практичних знања из области компресије сигнала.

Садржај предмета

Компресија без губитака. Компресија заснована на Хафмановом и аритметичком кодовању. 
Лемпел-Зивови кодови. Компресија са губицима. Скаларна и векторска квантизација. 
Компресија заснована на трансформационом кодовању. Компресија заснована на wavelets 
трансформацији. Компресија аудио и говорног сигнала. Компресија видео сигнала. 

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Д. Б. Драјић, П. Н. Иваниш, Увод у теорију информација и кодовање, треће проширено издање, 
кадемска мисао, Београд, 2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

K. Sayood, Introduction to Data Compression, Elsevier, Morgan Kaufmann, 2006.
Д. Радуновић, Таласићи (wavelets), Академска мисао, Београд, 2005.

J. Anderson, S. Mohan, Source and Channel Coding an Algorithmic Approach, Kluwer Academic. 
Publishers, Boston, 1991.

N.S. Jayant, P. Noll, Digital Coding of Waveforms, Prentice-Hall, New Jersey, 1984.

Електротехника и рачунарство

Перић Х. Зоран, Јовановић Ж. АлександраНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић Р. Јелена

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
Компресија сигнала

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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 25
20 усмени испит 25

25

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
Аудиотехника

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

Ћирић Г. ДејанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић Р. Јелена

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Лабораторијске вежбе; Вежбе у студију. Консултације.

Литература
М. Мијић: Аудио системи, Академска мисао, Београд, 2011.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

D. M. Huber, R. E. Runstein: Modern recording techniques, 6th edition, Elsevier & Focal Press, 
Oxford, 2005.
Д. Дринчић и П. Правица: Електроакустика – збирка решених задатака, Висока школа 
електротехнике и рачунарства у Београду, Београд, 2011.

J. Watkinson: An introduction to digital audio, 2nd edition, Focal Press, Oxford, 2002.
M. Talbot-Smith: Audio engineer's reference book, 2nd edition, Focal Press, Oxford, 1999.

Електротехника и рачунарство

Николић Р. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања из области аудиотехнике; Примена теоријских знања; Правилно коришћење 
аудио опреме и одговарајућих програма; Вештине снимања звука. Пројектовање система.

Решавање проблема на рачунским вежбама (Аудио сигнали и њихова анализа. Дигитализација. 
Микрофонске технике. Снимање и репродукција звука. Обрада аудио сигнала). Симулације на 
рачунару (Симулација рада аудио система). Практичне вежбе у лабораторији и студију 
(Микрофонске технике. Просторност звучне слике. Утицај опреме и простора у коме се врши 
снимање и репродукција. Обрада аудио сигнала).

Овладавање основним теоријским и практичним знањима о аудиотехници, аудио сигналима и 
системима, аудио уређајима, снимању и репродукцији звука.

Садржај предмета

Основни појмови аудиотехнике. Информационо поље звука. Аналогни и дигитални аудио 
сигнали. Карактеристике и стандарди аудио сигнала. Звучно поље као улаз аудио система. Чуло 
слуха као излаз аудио система. Субјективни ефекти звука. Аудиометрија. Аудио компоненте и 
системи. Микрофонски концепт. Технике снимања звука. Утицај простора у коме се врши 
снимање (студијски и режијски простор). Просторност звучне слике. Аудио уређаји (аналогни и 
дигитални – миксете, снимачи, репродуктори, процесори). Повезивање и напајање уређаја. 
Репродукција звука. Излазно акустичко окружење. Основе обраде аудио сигнала. Мера 
квалитета аудио сигнала.
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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 1 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
30

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
Безбедност и заштита телекомуникационог преноса

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

Миловић М. Даниела, Милић Н. ДејанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Панајотовић С. Александра

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоријска настава, рачунске и лабораторијске вежбе, домаћи задаци, консултације.

Литература
Applied Cryptography, B. Schneier, John Wiley & Sons, 1996

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Еферица М. Предраг

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће бити оспособљени да процене потенцијалну угроженост и потребе за заштитом у 
телекомуникационим мрежама, као и да пројектују одговарајуће системе заштите. 

Упознавање студената са концептом заштите, имплементацијом и одржавањем система 
заштите у телекомуникационим мрежама.

Садржај предмета
Увод. Заштита различитих типова комуникационих мрежа и облика информација које се њима 
преносе, од једног краја до другог. Основне архитектуре и димензије заштите. Технике напада. 
Пројектовање система заштите и његово одржавање. Ауторизовани приступ и системи за 
ауторизацију за јавне и приватне телекомуникационе мреже и медијуме. Елементи 
криптографије. Инфраструктура јавних кључева. Заштита преноса података. Безбедност GSM и 
UMTS мрежа.
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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 25
25 усмени испит 25
20

Атанасковић С. Александар, Еферица М. Предраг

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање за правилан избор и употребу мерних инструмената и мерних метода. 
Способност обраде и коришћења резултата мерењa у процени перформанси 
телекомуникационих система.

Рачунске вежбе. Практичан лабораторијски рад са инструментима за мерење основних 
перформанси телекомуникационих система.

Упознавање са принципом рада и архитектуром базичних инструмената за мерења у 
телекомуникацијама. Стицање основних знања о мерним методама, њиховим применама и 
ограничењима. Обучавање за рад са мерном опремом и софтверским алатима за 
аутоматизацију мерења.

Садржај предмета

Специфичности мерења у телекомуникацијама. Мерења у спектралном домену. Анализатори 
спектра. Мерење фазног шума. Мерење фактора шума. Мерење фреквенције РФ и 
микроталасног сигнала. Фреквенцметри. Мерење снаге РФ и микроталасног сигнала. Сензори 
снаге. Мерачи снаге. Рефлектометрија у временском домену за тестирање телекомуникационих 
каблова са металним проводницима. Оптичка рефлектометрија. Оптички рефлектометар - 
ОТДР. Векторски анализатори сигнала. Микроталасна скаларна и векторска мерења. 
Анализатори мрежа. Мерења у оптичким комуникационим системима. Специфична мерења на 
оптичким влакнима. Оптички мерачи снаге. Мерења у дигиталним комуникационим системима. 
BERTS мерни инструменти. Анализатори протокола. Аутоматизација мерења. Софтверски 
алати за аквизицију података и аутоматизацију процедуре мерења.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.

Литература
Небојша С. Дончов, Мерења у телекомуникацијама, скрипта, 2010.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Geoff H.Bryant, Principles of Microwave Measurements, IEE series, 1988.
Christoph Rauscher, Fundamentals of Spectrum Analysis, 5th Ed, Rohde & Schwarz, 2007.

Robert A.Witte, Spectrum & Network Measurements, Prentice Hall, 1993.
Clyde F. Coombs, Electronic Instrument Handbook, 2nd Ed, McGraw Hill, 1995.

Електротехника и рачунарство

Дончов С. НебојшаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Атанасковић С. Александар, Маринковић Д. Златица

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Основне академске
Мерења у телекомуникацијама

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

1 0 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
70 усмени испит 30

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност студената да самостално користе лабораторијску опрему и специјализоване 
софтверске пакете. 

Карактеризација и мерење карактеристика пасивних и активних РФ и микроталасних уређаја и 
склопова у комуникационим системима. Карактеристична мерења у кабловским, оптичким, 
сателитским и радиодифузним системима. Коришћење софтверских пакета за симулацију и 
моделовање склопова, уређаја и система. Практичан рад са софтверским алатима за анализу 
рада комуникационих услуга и протокола у различитим комуникационим нивоима. Примена 
софтверских алата за карактеризацију РФ и микроталасног зрачења.

Оспособљавање студената за рад у лабораторији у областима које покрива за подмодул 
Радиокумуникациони инжењеринг и технологије, као и за рад са специјализованим софтверским 
пакетима.

Садржај предмета
Теоријска припрема за конкретна лабораторијска вежбања.

Спецификација предмета за књигу предмета

Лабораторијски рад

Литература
Упутства за лабораторијске вежбе.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Атанасковић С. Александар, Димитријевић Ж. Тијана, Јоковић Ј. 
Југослав, Милијић Р. Марија, Станковић Ж. Зоран, Стошић П. Биљана, 
Маринковић Д. Златица

Teлекомуникације

Миловановић Д. Братислав, Марковић В. Вера, Пронић-Ранчић Р. 
Оливера, Дончов С. Небојша, Малеш-Илић П. НаташаНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари 

Упутства за рад са софтверским пакетима. 

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Основне академске
Лабораторијски практикум РКИТ

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

Циљ
предмета

Исход
предмета

ТеоријскаПрактична 
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

Телекомуникације
Основне академске
Стручна пракса

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

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

Николић Б. ЗорицаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Студент по правилу самостално бира предузеће 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 
изборног подручја-модула 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

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 и практична спознаја 
проблематике која се изучава у оквиру студија које студент похађа. 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 и циљеве његовог пословања, прилагођава властити ангажман студијском подручју 
за које се определио и уредно испуњава радне обавезе сагласно дужностима запослених у 
предузећу. Студент описује сопствени ангажман током стручне праксе и даје критички осврт у 
вези сопственог искуства, знања и вештина које је стекао на пракси. 

Упознавање са процесом рада у предузећу у коме се стручна пракса обавља, његових циљева и 
организационих јединица. Упознавање са тимом и пројектом коме се студент у оквиру своје 
стручне праксе прикључује, а који је одабран у складу са студијским изборним подручјем 
(модулом) за који се студент определио. Разумевање процеса рада у предузећу, пословних 
процеса, разумевање ризика у раду, учешће у пројектовању, изради документације или 
контроли квалитета, у складу са процесом рада и могућностима радног окружења.

Садржај 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
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
усмени испит 20

40
15

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање принципа рада и способност пројектовања микроталасних компонената и склопова. 
Оспособљеност за моделовање микроталасних склопова у симулаторима микроталасних кола. 

Рачунске вежбе. Практичан рад са микроталасним компонентама и склоповима у лабораторији. 
Практичан рад у симулаторима микроталасних кола. 

Стицање теоријских и практичних знања из области анализе и пројектовања типичних 
микроталасних електронских кола, са нагласком на тренингу у ефикасном коришћењу модерних 
CAD алата.

Садржај предмета

Кола за прилагођење. RF и микроталасни појачавачи. Пројектовање појачавача при услову 
максималног појачања.  Малошумни појачавачи. Широкопојасни појачавачи. Појачавачи снаге - 
основне карактеристике и примене. Класе појачавача снаге. Harmonic balance анализа. RF и 
микроталасни осцилатори. Принцип рада и основне карактеристике осцилатора. Транзисторски 
осцилатори. Фазни шум.  Мешачи. Детектори.  Мoдулатори. Микроталасна контролна кола. 

I. Bahl, P. Bartia, "Microwave Solid State Circuit Design", John Wiley & Sons, Inc., 2003. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања. Рачунске вежбе. Лабораторијијске вежбе. Консултације.

Литература

O. Pronić- Rančić, V. Marković, N. Maleš – Ilić, B. Milovanović: "Mikrotalasna elektronika", u štampi, 
2013. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

 B. Milovanović, V. Marković, N. Maleš - Ilić, O. Pronić - Rančić, "Mikrotalasna tehnika - I deo", Unigraf, 
2009.

G. Gonzales, "Microwave Transistor Amplifiers Analysis and Design" 2nd edition, Prentice Hall, Inc., 
1997.

D. Pozar, "Microwave Engineering - third edition", John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Електротехника и рачунарство

Пронић-Ранчић Р. Оливера, Малеш-Илић П. Наташа, Марковић В. ВераНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми 
семинари

Стошић П. Биљана, Атанасковић С. Александар, Димитријевић Ж. 

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Основне академске
Микроталасна електроника

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
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 40

20

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање основних карактеристика интеракције између ЕМ поља у RF/микроталасном опсегу и 
живих организама. Познавање биолошких ефеката микроталасног зрачења. Оспособљеност за 
процену ризика од изложености  RF и микроталасном зрачењу, за мерење/контролу овог 
зрачења и за предузимање одговарајућих безбедносних мера у радној и животној средини.  

Упознавање са могућим утицајима нејонизујућег зрачења на биолошке системе у условима 
експанзије бежичних комуникационих система. 

Садржај предмета
Нејонизујуће (RFи микроталасно) зрачење и биолошки системи. Електромагнетске особине 
биолошких ткива и продирање ЕМ поља. Величина SAR и њено израчунавање. Термички и 
нетермички биолошки ефекти нејонизујућег зрачења. Изложеност популације у условима 
експанзије бежичних комуникационих система. Регулаторни аспекти и безбедност 
становништва. Стандарди за заштиту од  RF и микроталасног зрачења код нас и у свету. Ризици 
од интензивног и дуготрајног коришћења мобилних телефона и препоруке Светске здравствене 
организације. Безбедност од RF и микроталасног зрачења у радном окружењу. Мерни методи за 
контролу  RF и микроталасног зрачења.                                                                                                                                             

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања. Вежбе. Консултације у вези израде семинарског рада.

Литература

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Марковић В. ВераНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми 
семинари            
(семинарски рад)

Димитријевић Ж. Тијана, Маринковић Д. Златица

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Основне академске
Заштита од RF и микроталасног зрачења

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

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 30
30 усмени испит 30

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије, 
Управљање системима
Основне академске
Пројектовање и развој софтвера

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Милосављевић Љ. АлександарНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Милосављевић Љ. Александар

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе.

Литература

I. Sommerville, Software Engineering, 9th ed., Addison-Wesley, 2011.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. Blanchette, M. Summerfield, C++ GUI Programming with Qt 4, Second Edition, Prentice Hall, 2008.

Ранчић Дејан, Милосављевић Александар, Power point презентације за предмет, 2013.

R. Pressman, Software Enginnering A Practitioner's Approach, 7th ed., McGraw-Hill, 2010.

Електротехника и рачунарство

Милосављевић Љ. Александар

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о техникама пројектовања и развоја софтверских система.

Практичан рад на пројектовању и имплементацији апликација коришћењем Qt 
мултиплаформског програмског оквира. 

Овладавање основним знањем неопходним за пројектовање и развој софтверских система.

Садржај предмета

Појам и потреба за софтверским инжењерством. Модели развоја софтвера. Софтверски 
процеси. Агилни развој софтвера. Основне активности у управљању софтверским пројектима. 
Методе инжењеринга захтева. Основе UML обједињеног језика за моделовање. Архитектуре 
софтвера. Пројектовање софтвера коришћењем пројектних образаца. Принципи реализације 
софтвера. Валидација и верификација. Систематско тестирање софтвера. 

S. Pfleeger, J. Atlee, Softversko inženjerstvo: teorija i praksa, превод са енглеског, Рачунарски 
факултет Београд и ЦET Београд, 2006.
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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 40
усмени испит

40
10

Предић Б. Братислав

Основне академске
Moбилни системи и сервиси

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

Стојановић Х. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми (пројекат)
семинари

Reto Meier, Professional Android 4 Application Development, Wrox; 2012 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе, самосталан рад студената на изради 
домаћих задатака и пројеката, студентски семинари.

Литература
Brian Fling, Mobile Design and Development, O'Reilly Media, 2009
Sasu Tarkoma, Mobile Middleware: Architecture, Patterns and Practice, Wiley 2009.

Електротехника и рачунарство

Давидовић П. Никола

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о принципима, методама и софтверским алатима за развој 
софтвера и сервиса за мобилне рачунарско/комуникационе уређаје

Рад на развоју мобилних апликација на Андроид мобилну платформу, као и мобилних Web 
апликација. Пројектовање и имплементација функционалности мобилне апликације за 
интеракцију корисника и графички кориснички интерфејс, локално складиштење података у бази 
података, приступ Web информацијама и сервисима на серверу, детектовање локације и 
контекста корисника и прилагођење функционалности и сервиса локацији и контексту, мобилну 
размену порука и нотификацију, приступ сензорима на мобилном уређају.

Овладавање знањем неопходним за развој софтвера и сервиса намењених мобилним 
рачунарско/комуникационим уређајима коришћењем савремених софтверских, хардверских и 
комуникационих технологија.

Садржај предмета

Увод у мобилне системе и сервисе. Мобилни рачунарско/комуникациони уређаји, паметни 
телефони, таблети. Бежичне мреже и протоколи. Оперативни системи, middleware платформе и 
програмска окружења за развој мобилних апликација и сервиса. Архитектура и пројектовање 
мобилних апликација и сервиса. Мобилне Wеб апликације и Mobile 2.0. Кориснички интерфејси 
мобилних апликација и сервиса. Управљање подацима у мобилним апликацијама и мобилне 
базе података. Мобилна сигурност. Мобилна размена порука. Мобилно позиционирање. 
Локационо-засновани и контекстно-свесни сервиси. Савремене апликације: мобилно 
пословање, интелигентни транспортни системи, туристички водичи, мобилна здравствена 
заштита, мобилне игре, управљање ванредним ситуацијама, итд.

Maximiliano Firtman, Programming the Mobile Web, O Reilly, 2010.
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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 25
20 усмени испит 25

25

Ћирић Г. Дејан, Јовановић Ж. АлександраНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јоковић Ј. Југослав

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Лабораторијске вежбе; Вежбе у студију. Консултације.

Литература
М. Мијић: Аудио системи, Академска мисао, Београд, 2011.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Ћирић Г. Дејан, Јоковић Ј. Југослав

Телекомуникације - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
Основне академске

Број ЕСПБ

Стицање знања неопходних за анализу продукције, преноса и обраде аудио и видео сигнала у 
комуникационим системима. Коришћење аудио и видео опреме. Вештине снимања звука и 
пројектовања система.

Упознавање са техникама и стандардима формирања, обраде и преноса аудио и видео сигнала 
у комуникационим системима. Oвладавање основним теоријским и практичним знањима о аудио 
и видео системима.

Аудио и видео техника

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

Основни појмови аудиотехнике. Аудио сигнали и системи. Звучно поље као улаз аудио система. 
Чуло слуха као излаз аудио система. Субјективни ефекти звука. Аудио уређаји. Студијска аудио 
опрема. Микрофонски концепт. 3Д звук. Обрада аудио сигнала.  Репродукција звука. Аудио 
компресија и стандарди. Видео - основни помови, анализа кретања, просторна, временска и 
субјективна редунданса, видео формати и конверзија, скалабилност, стандарди видео 
компресије, контрола грешке у видео комуникацијама. Концепт ТВ центра, студијска и 
продукциона опрема. Аудио-видео синхронизација. Миксери аудио и видео сигнала. Монтажа. 
Дигитални интерфејси.

M. Talbot-Smith: Audio engineer's reference book, 2nd edition, Focal Press, Oxford, 1999
D. M. Huber, R. E. Runstein: Modern recording techniques, 6th edition, Elsevier & Focal Press, 
Oxford, 2005.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Y. Wang, J. Ostermann, Y-Q Zhang: Digital video processing and communications, Prentice Hall, 
2002.
E. P. J. Tozer: Broadcast engineer’s reference book, Focal Press, Oxford, 2004.

Рачунске вежбе укључују решавање проблема из области које су обухваћене садржајем 
предмета. Примена програмских пакета за обраду аудио и видео сигнала и практичне вежбе у 
студију.

Садржај 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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 10
20 усмени испит 20
40

0

Телекомуникације - Телекомуникације и обрада сигнала
Основне академске
Аутоматика

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

Веселић Р. БобанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Тодоровић З. Дарко

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

Тодоровић З. Дарко

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Системски 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. Синтакса методе простора 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 компензатора. Основне релације z-трансформације и инверзне z-
трансформације. Функција преноса дискретних система. Испитивање стабилности дискетних 
САУ применом Џуријевог теста и билинеарне трансформације.

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.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

66


	2ОЕТ3О01 Основи електронике
	Предмет

	2ОЕТ3О02 Мaтемaтикa 3
	Предмет

	2ОЕТ3О03 Софтверски aлaти
	Предмет

	2ОЕТ3О04 Електричнa колa и сигнaли
	Предмет

	2ОЕТ3О05 Основи телекомуникaцијa
	Предмет

	2ОЕТ4A01 Компоненте зa телекомуникaције
	Предмет

	2ОЕТ4A02 Метрологијa електричних величинa
	Предмет

	2ОЕТ4A03 Сензори и претвaрaчи
	Предмет

	2ОЕТ4A04 Структуре подaтaкa и aлгоритми
	Предмет

	2ОЕТ4A05 Бaзе подaтaкa
	Предмет

	2ОЕТ4О01 Дигитaлнa електроникa
	Предмет

	2ОЕТ4О02 Мaтемaтикa 4
	Предмет

	2ОЕТ4О03 Дигитaлне телекомуникaције 1
	Предмет

	2ОЕТ4О04 Електромaгнетикa-одaбрaнa поглaвљa
	Предмет

	2ОЕТ5A01 Обрaдa сигнaлa у телекомуникaцијaмa
	Предмет

	2ОЕТ5A02 Основе објектно-оријентисaног прогрaмирaњa
	Предмет

	2ОЕТ5О01 Енглески 1
	Предмет

	2ОЕТ5О02 Aкустикa
	Предмет

	2ОЕТ5О03 Основи микротaлaсa
	Предмет

	2ОЕТ5О04 Увод у теорију телекомуникaцијa
	Предмет

	2ОЕТ5О05 Дигитaлне телекомуникaције 2
	Предмет

	2ОЕТ6A01 Дигитaлнa обрaдa сигнaлa и изворно кодовaње
	Предмет

	2ОЕТ6A02 Телекомуникaционе мреже
	Предмет

	2ОЕТ6О01 Енглески 2
	Предмет

	2ОЕТ6О02 Теоријa информaцијa и примене
	Предмет

	2ОЕТ6О03 Бежични комуникaциони системи
	Предмет

	2ОЕТ6О04 Оптичке комуникaције
	Предмет

	2ОЕТ6О05 Микротaлaснa техникa
	Предмет

	2ОЕТ7A01 Пословне комуникaције
	Предмет

	2ОЕТ7A02 Инжењерско обрaзовaње и одрживи рaзвој
	Предмет

	2ОЕТ7Б01 Сензорске мреже
	Предмет

	2ОЕТ7Б02 Aнтене и простирaње
	Предмет

	2ОЕТ7Б03 VoIP
	Предмет

	2ОЕТ7Б04 Wеб прогрaмирaње
	Предмет

	2ОЕТ7Д01 Рaчунaрске комуникaције и приступ интернету
	Предмет

	2ОЕТ7Д02 Сaтелитски комуникaциони системи
	Предмет

	2ОЕТ7Д03 Рaдиодифузни системи и технологије
	Предмет

	2ОЕТ7Д04 Кaбловски и оптички комуникaциони системи
	Предмет

	2ОЕТ7Д05 Wеб прогрaмирaње
	Предмет

	2ОЕТ7Д06 Основе објектно-оријентисaног прогрaмирaњa
	Предмет

	2ОЕТ7О01 Методе преносa у телекомуникaционим системимa
	Предмет
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