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

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1
2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 25
усмени испит 25

30

Управљање системима
Основне академске
Eлектричнa кола

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

Цветковић Ж. ЗлатаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Живаљевић У. Драгана, Вучковић Н. Ана

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудиторне вежбе, практична настава на рачунарима, домаћи задаци, консултације 
Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Семинарски рад; Консултације;

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Power point презентација предавања за предмет.

Гмитровић M., Петковић Р., Tасић Д., Цветковић З., Maнчић Ж., Mилосављевић З., Jaвор В.: 
Анализа кола помоћу рачунара.Teoрија електричних колa – Meтодичка збирка задатакa” , II 
издање, Електронски факултет у Нишу, Ниш, Okтoбaр 1999.

Цветковић З., Вучковић А.: "Збирка задатакa из Електричних колa” , I издање, Електронски 
факултет у Нишу, Ниш, 2013.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

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

Основни елементи електричних кола са једним и два приступа. Граф протока сигнала. Анализа 
елетричних кола у прелазном режиму применом класичног поступка. Сложенопериодични 
устаљени режим. Анализа кола помоћу Лапласове и z-трансформације. Анализа и синтеза 
мрежа са два приступа. Анализа кола помоћу рачунара.

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

Садржај предмета

Основни елементи електричних кола са једним и два приступа. Граф протока сигнала. Анализа 
елетричних кола у прелазном режиму применом класичног поступка. Сложенопериодични 
устаљени режим. Анализа кола помоћу Лапласове и z-трансформације. Анализа и синтеза 
мрежа са два приступа. Анализа кола помоћу рачунара.

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

Теоријска
настава

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

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
40

0

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

Управљање системима
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
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

Управљање системима
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) 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 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
усмени испит 20

40

Управљање системима
Основне академске
Математика 3

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

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

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

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.

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/искључује колоквијуме 30
15 усмени испит 30
20

Управљање системима
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

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

ппт 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.    

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

Теоријска
настава

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

1
2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

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
Нумеричко решавање система линеарних једначина. Директни и итеративни методи. Сопствене 
вредности матрица. Нелинеарне једначине. Системи нелинеарних једначина.  Интерполација и 
апроксимација. Нумеричко диференцирање. Нумеричка интеграција. Нумеричко решавање ОДЈ. 
Нумеричко решавање ПДЈ.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе

Литература
1. Г. В. Миловановић: Нумеричка анализа I, Универзитет у Нишу, 1979;

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.

3. Д. С. Митриновић, Ј. Д. Кечкић: Једначине математичке физике, Грађевинска књига, Београд, 
1972. 

2. Г. В. Миловановић: Нумеричка анализа II, Научна књига, Београд, 1985;

Електротехника и рачунарство

Коцић М. Љубиша, Маринковић Д. СлађанаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Марјановић М. Звездан

Управљање системима
Основне академске
Математички методи

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

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

Теоријска
настава

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

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
усмени испит 20

40

Управљање системима
Основне академске
Математичкe основе теорије система

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

Коцић М. Љубиша, Маринковић Д. СлађанаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Марјановић М. Звездан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе

Литература
Г. В. Миловановић: Нумеричка анализа I, Универзитет у Нишу, 1979;

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Г.В. Миловановић, Нумеричка анализа, III део, Научна књига, Београд,1991.
Г. В. Миловановић: Нумеричка анализа II, Научна књига, Београд, 1985;

Електротехника и рачунарство

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

Линеарна алгебра. Преглед матричног рачуна. Системи линеарних једначина. Линеарна 
зависност. Сингуларне вредности матрица. Норме матрица и вектора. Ранг и дефинитност 
матрице. SVD декомпозиција. Диференцијалне једначине. Системи линеарних ДЈ првог реда. 
Фазни простор. Хомогени линеарни системи са константним коефицијентима. Комплексне 
сопствене вредности. Нехомогени линеарни системи. Нелинеарне диференцијалне једначине и 
стабилност. Периодична решења и гранични циклуси. Диференцне једначине. Низ и рекурентне 
релације. Линеарна диференцна једначина првог реда. Нелинеарне диференцне једначине. 
Диофантова једначина. Рационалне функције. Хурвиц и Шур стабилне рационалне функције. 
Диофантова једначина две променљиве. Безуова једначина. Еуклидов алгоритам. Операторски 
рачун. Лапласова трансформација. Дескретна Лапасова трансформација. Фуријеова 
трансформација. Z-трансформација. Елементи интервалне аритематике.

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

Управљање системима
Основне академске
Дигитална електроника

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари
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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

писмени испит
20 усмени испит 40
40

Управљање системима
Основне академске
Организација рачунарских система

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

Милентијевић З. ИванНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Војиновић М. Оливер

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.

Литература
Н. Стојановић, И.З. Милентијевић: "Практикум за рачунарске системе", Електронски факултет 
Ниш, 2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Noam Nisan, Shimon Schocken, "The Elements of Computing Systems: Building a Modern Computer 
from First Principles", The MIT Press, 2005.

Миле Стојчев: "RISC, CISC и DSP процесори", Електронски факултет Ниш, 1997.

Електротехника и рачунарство

Војиновић М. Оливер

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Очекује се да студенти познају основе организације рачунарских система и програмски модел 
процесора, као и да овладају основама програмирања на асемблерском језику.

Асемблерски језик и асемблерско програмирање. Комбиновање асемблерскох и вишег 
програмског језика.

Циљ је да студенти стекну основна знања о рачунарским системима.

Садржај предмета
Преглед основних компоненти рачунарских система. Организација рачунарског система. 
Процесор. Меморијски подсистем. Магистрале. Улазно/излазни (У/И) подсистем. Структура 
процесора и његове функције. Регистарски скуп. Фазе извршења инструкција. Аритметичко-
логичка јединица. Меморијски модел рачунара. Систем прекида. Програмски модел 
микропроцесора. Процедуре, пренос параметара. Прекидни програми. Организација 
улаза/излаза.  

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 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
20 усмени испит 20
30

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

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

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

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

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

Садржај предмета

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

Спецификација предмета за књигу предмета

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

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Милојковић Т. Марко

Управљање системима
Oсновне академске
Моделирање и симулација динамичких система

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

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

Теоријска
настава

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

1
2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
15 усмени испит 20
40

Миловановић Б. Мирослав, Петковић П. Милош

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечена неопходна теоријска и практична знања која представљају основу за праћење наставе 
и савладавање градива из стручних предмета на вишим годинама студија. 

Решавање конкретних проблема у току рачунских и лабораторијских вежби олакшаће 
студентима савладавање методских јединица које ће се обрађивати кроз теоријску наставу. 

Овладавање студената основним теоријским и практичним знањима о линеарним континуалним 
системима управљања.

Садржај предмета
Предавања у оквиру следећих области: Дефиниција, значај и примери линеарних система 
аутоматског управљања (САУ). Компоненте линеарних САУ. Математички модели, 
карактеристике и одзиви елемената и система. Значај повратне спреге. Структурни блок 
дијаграми САУ. Концепција простора стања и особине система. Стабилност линеарних САУ. 
Оцена квалитета понашања линеарних САУ и критеријуми за синтезу. Класичне методе анализе 
и синтезе САУ.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске и лабораторијске вежбе; Консултације.

Литература
М. Р. Стојић: Системи аутоматског управљања, Електронски факултет, Ниш, 2004.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ч. Милосављевић: Приручник за лабораторијске вежбе из основа аутоматике, Просвета, Ниш, 
1982.

Ч. Милосављевић: Основи аутоматике (временски континуални системи) - методичка збирка 
задатака, Електронски факултет, Ниш, 1995.

Ч. Милосављевић: Основи аутоматике, I део, Електронски факултет, Ниш, 2002.

Електротехника и рачунарство

Наумовић Б. Милица, Веселић Р. БобанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Тодоровић З. Дарко, Миловановић Б. Мирослав

Управљање системима
Основне академске
Линеарни системи аутоматског управљања

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије
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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

Управљање системима
Основне академске
Дигитални системи аутоматског управљања

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

Наумовић Б. Милица, 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

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске и лабораторијске вежбе; Консултације.

Литература
М. Р. Стојић: Дигитални системи управљања, Академска мисао, Београд, 2004.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Т. Б. Петровић, А. Ж. Ракић: Сигнали и системи, DEXIN, Београд, 2005.
Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић: Дигитални сигнали и системи - Преглед теорије и задаци, Академска 
мисао, Београд, 2000.

М. Б. Наумовић: Z- или делта трансформација?, Електронски факултет, Едиција: Монографије, 
Ниш, 2002.

М. Б. Наумовић: Збирка решених задатака из дигиталних система управљања, I део: Дискретни 
сигнали, Електронски факултет, Ниш, 1997.

Електротехника и рачунарство

Тодоровић З. Дарко

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечена теоријска и практична знања која представљају основу за праћење наставе и 
савладавање градива из стручних предмета на вишим годинама студија.

Решавање конкретних проблема у току рачунских и лабораторијских вежби олакшаће 
студентима савладавање методских јединица које ће се обрађивати кроз теоријску наставу.

Овладавање студената основним теоријским и практичним знањима о линеарним дигиталним 
системима управљања.

Садржај предмета
Предавања у оквиру следећих области: Дигитални системи управљања - структура и 
компоненте. Елементи теорије дискретних сигнала. Процес одабирања и реконструкције 
сигнала. Трансформационе методе у анализи дискретних система. Функција дискретног 
преноса. Концепција простора стања у моделовању дискретних система аутоматског 
управљања. Стабилност дискретних система аутоматског управљања. Оцена квалитета 
понашања система у прелазном процесу и стационарном стању.

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
20 усмени испит 20
30

0

Управљање системима
Основне академске
Системи аутоматског управљања

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Саша

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

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

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

Електротехника и рачунарство

Спасић Д. Миодраг

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знање о методима анализе, моделирања, симулације и синтезе система аутоматског 
управљања.

Методе за анализу нелинеарних САУ. Стабилност нелинеарних САУ. Дефиниција стабилности, 
локална стабилност индиректна метода Љапунова (Lyapunov), стабилност при већим 
поремећајима - директна метода Љапунова. Примери нелинеарних система. Функција 
дискретног преноса. Стабилност дискретних САУ. Z-трансформација, инверзна Z-
трансформација. Дискретна функција преноса. Џуријев тест стабилности. Параметарска 
оптимизација. Калманов регулатор. Пројектовање опсервера.

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

Садржај предмета

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

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

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1
2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
10 усмени испит 30

0
20

Петковић П. Милош

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Познавање свих карактеристичних електромеханичких компоненти погона и преноса снаге. 
Избор адекватних погонских и сензорских система. Пројектовање једноставних управљачких 
структура.

Практичан рад са сензорима помераја - енкодерима, као и  електричним моторима, односно 
њихово управљање и погон. Одређивање одзива пнеуматског система са опругом и масом. 
Показна вежба система балансирања лоптице на плочи са визуелном повратном спрегом. 

Упознавање са концептом функционисања система састављених од механичких и електричних 
компоненти, разноврсних погона и сензора, као и пројектовања једноставних система 
управљања са циљем задовољења општих принципа мехатронике и спреге са човеком.

Садржај предмета

Примери мехатроничких система. Одзиви и понашање система. Обрада сигнала. Електронске и 
енергетске компоненте мехатроничких система. Механички системи. Динамика кретања. 
Сензори у мехатроници. Електромотори. Пнеуматски системи. Структура микропроцесорских 
система мехатронике. Повезивање елетромеханичких компоненти на PC. Управљање 
системима. Принцип повратне спреге. Контролери кретања. Програмабилни логички 
контролери. Примери пројектовања мехатроничких система. Интелигентни системи.

Спецификација предмета за књигу предмета

Белешке и слајдови са предавања (биће постављени на WEB страни Факултета).
Аудитивна предавања, рачунске, практичне и показне вежбе.

Литература
Предавања из Мехатронике - белешке

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Clarence W.de Silva, Mechatronics – An Integrated Approach, CRC Press 2205, ISBN-13: 978-
0849312748

Sabri Cetinkunt, Mechatronics, Willey, 2007, ISBN-13 978-0-471-47987-1

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Петковић П. Милош

Управљање системима
Основне академске
Мехатроника

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

15



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
20 усмени испит 20
20
10

Управљање системима
Основне академске
Идентификација система

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

Милојковић Т. Марко, Јовановић Д. ЗоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Саша, Данковић Б. Никола

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

Литература
Б. Данковић, Д. Антић, З. Јовановић, “Идентификација процеса”, Електронски факултет у Нишу, 
2010.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

MATLAB, System Identification Toolbox
P. Albertos, A. Sala, “Iterative Identification and Control”, Springer, 2002.
L. Ljung, “System identifikation”, Prentice Hill, New Jersey, 1997.

Електротехника и рачунарство

Спасић Д. Миодраг, Миловановић Б. Мирослав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знање о примени савремених рачунарских система и софтвера за идентификацију у пракси, као 
и примени идентификације у адаптивно управљаним системима.

Софтвер за идентификацију. MATLAB System Identification Toolbox. Активна идентификација. 
Градијентни методи идентификације. Примена ортогоналних рационалних функција и 
ортогоналних филтара у идентификацији система. Примена неуро мрежа у идентификацији.

Стицање знања о савременим методама идентификације система, итеративним методама 
идентификације и упознавање са савременим рачунарским системима и софтвером за 
идентификацију.

Садржај предмета
Објекти идентификације и њихова класификација. Алгоритми идентификације. Конвергенција 
алгоритама идентификације. Активна идентификација. Градијентни методи идентификације. 
Једнодимензионални и вишедимензионални регресиони модели. Метод нелинеарне регресије. 
Итеративни методи идентификације. Методи пасивне идентификације. Планирање 
експеримента. Формирање оптималних алгоритама идентификације. Идентификација 
стохастичких процеса. Примена ортгоналних функција у идентификацији система. 
Идентификација фази система. Примена неуро мрежа у идентификацији. Методи за оцену 
квалитета идентификације. Софтвер за идентификацију.
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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 1 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
20 усмени испит 15
40

0

Управљање системима 
Основне академске
Електронска мерења

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Пешић Т. Мирољуб, Ђорђевић-Козаров Р. Јелена

Спецификација предмета за књигу предмета

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

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

Електротехника и рачунарство

Пешић Т. Мирољуб, Ђорђевић-Козаров Р. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

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

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

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

Садржај предмета

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

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
20 усмени испит 20
20
10

Управљање системима
Основне академске
Управљање процесима

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Саша, Данковић Б. Никола

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

Литература

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

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

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

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

Садржај предмета

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

Управљање системима
Основне академске
Енглески језик 1

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације.

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања o енглеском језку за потребе елекротехнике.

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

Усвајање основних знања о енглеском језику за потребе електротехнике. 

Садржај предмета

Обрада језичких јединица везаних за основне области електротехнике. Упознавање са стручном 
терминологијом, специфичним и карактеристичним синтаксичким структурама и основним 
морфолошким процесима који су најзаступљенији у стручном енглеском језику електротехнике.
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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

Управљање системима
Основне академске
Веб програмирање

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, 

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

Банковић Г. Бојан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

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

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

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

Садржај предмета

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

Спецификација предмета за књигу предмета

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

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Банковић Г. Бојан

Управљање системима
Основне академске
Електромеханичко претварање енергије

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

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

Циљ
предмета

Исход
предмета

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

1

2
3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 25
усмени испит 25

15
30

Алексић М. Сања, Јовановић Д. Игор

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Предмет је организован тако да су, захваљујући комбинацији стеченог теоријског и практичног 
знања, студенти оспособљени дапрорачунавају, пројектују и користе постројења за конверзију 
обновљивих извора у електричну или топлотну енергију и унапређују могућности њихове 
примене.

Одвија се кроз вежбе на којима се приказују и анализирају изведена решења из облати примене 
обновљивих извора енергије у свету и код нас. Студенти раде семинарски рад са темом из 
области алтернативних извора енергије, као и конкретан задатак пројетовања фотонапонских 
система различитих типова и снаге. 

Стицање основних знања и разумевање значаја коришћења обновљивих извора енегрије. 
Упознавање са врстама обновљивих извора енергије и технологијама конверзије других типова 
енергије у електричну. Изучавање техничко-технолошких карактеристика компонената и 
система, и овладавање софтверским алатима који се користе за пројектовање система.

Садржај предмета
Увод  – енергија и околина, глобално снабдевање и употреба енергије, појам и врсте 
обновљивих извора енергије. Стање на светском тржишту и примери реализованих електрана у 
Србији. Енергија ветра: ресурси, коришћење енергије ветра, ветрогенератори, фарме 
ветрењача. Хидроенергија: ресурси, искоришћење снаге воде, процена расположиве енергије, 
врсте турбина и система, малехидроелектране (типови и конструкција). Геотермална енергија: 
врсте геотермалних извора (воде, топле стене, земља), ресурси, технологије и системи за 
експлоатацију. Биомаса: карактеристике, технологије и системи за коришћење биомасе, 
наменска производња биомасе за енергију, биохемијски процеси производње (етанол, биодизел 
и биогас). Нуклеарна енергија: процеси добијања нуклеарне енергије, нуклеарно гориво. Нове 
технологије: гориве ћелије, компримовани водоник. Складиштење енергије: акумулација 
хидроенергије, електрохемијско складиштење енергије (батерије), процес електролизе, 
акумулирана енергија компримованог водоника. Соларна енергија. Соларна термална и 
фотонапонска енергија. Врсте соларних ћелија и њихове основне електричне карактеристике. 
Моделирање и симулација процеса производње и електричних карактеристика соларних ћелија. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Наставне методе су предавања и вежбе уз активно учествовање студената кроз дискусију на 
задате теме и анализу различитих решења из области коришћења обновљивих извора енергије. 
Самостални рад студената се исказује кроз израду и презентацију семинарских радова.

Литература
Предавања у форми PowerPoint презентација, материјали за рачунске вежбе, вежбе на 
рачунару и домаће задатке на web site Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Милош Радаковић, Обновљиви извори енергије и њихова економска оцена, АГМ књига, 2010.

Љубомир Мајданџић, Обновљиви извори енергије, Graphis, 2011.

Електротехника и рачунарство

Пантић С. Драган, Манчић Д. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Алексић М. Сања, Јовановић Д. Игор

Управљање системима
Основне академске
Обновљиви извори енергије

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

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

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
10 усмени испит 40

20

Мирковић Д. Дејан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти треба да стекну знања о начину функционисања и особинама РФ кола и система. 
Такође, треба да овладају поступком пројектовања РФ кола. У процесу пројектовања је 
предвиђена употреба специјализованих софтверских алата.

1. Малошумни појачавач: 1.1. Нелинеарни модели транзистора, избор оптималне једносмерне 
радне тачке, коло за поларизацију; 1.2. S параметри активног елемента. Провера стабилности. 
Избор и пројектовање кола за стабилизацију. Модификовани S параметри; 1.3. Билатерални 
појачавач. Кола за прилагођење на улазу и излазу. Пренето, доступно, радно и максимално 
појачање појачавача; 2. Филтри са дискретним елементима и са микрострип линијама; 3. ПЛЛ 
синтезатор; 4. Кола за промену фреквенције – мешачи;

Упознавање студената са принципима бежичног преноса података. Изучавање архитектуре 
предајника и пријемника као и основних блокова и кола која чине високофреквентни део радио 
уређаја. Стицање знања о поступку пројектовања РФ кола.

Садржај предмета

Принципи бежичног преноса података, архитектуре радио предајника и пријемника, осцилаторна 
кола, пасивни и активни елементи у РФ колима, трансмисионе линије, Смитова карта, S 
параметри, пројектовање малошумних  РФ појачавача, кола за прилагођење, пројектовање РФ 
филтара, осцилатори и ПЛЛ,  кола за промену фреквенције – мешачи,  РФ појачавачи снаге, 
амплитудска модулација, фреквенцијска модулација.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; рачунске вежбе; лабораторијске вежбе; консултације;

Литература
Г. Јовановић, РФ електроника, скрипта у електронском формату (доступна на веб страници 
предмета)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

R. Ludwig, P. Bretchko, „RF Circuit Design: Theory and Applications“, Prentice Hall, 2000. (уџбеник 
на енглеском)

Упутства, текстуални и видео туторијали за лабораторијске вежбе и индивидуалне пројекте 
(доступно на веб страници предмета).

Г. Јовановић, М. Илић, "РФ електроника - Збирка решених задатака", Универзитет у Нишу, 
Електронски факултет, 2011.

Електротехника и рачунарство

Јовановић С. ГоранНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Мирковић Д. Дејан

Управљање системима
Основне академске
РФ електроника

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

23



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 усмени испит 30
20
20

Јовановић Д. Борисав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знање о примени елетронских сигнала у медицини и компетентност за пројектовање основних 
електронских кола применљивих у медицини.

Лабораторијске вежбе и израда пројекта.  Знање стечено на предавањима студенти употпуњују 
на лабораторијским вежбама, а затим знање примењују у реализацији пројекта. Вежбе укључују 
пројектовање ЕКГ појачавача и филтара који се данас користе у ЕКГ уређајима. Пројекти 
укључују практичне примере програмирања ПИЦ микроконтролера и програмирања АНДРОИД 
мобилних уређаја у применама које су везане за прикупљање, обраду и пренос биомедицинских 
сигнала: реализација једноканалног ЕКГ монитора употребом ПИЦ микроконтролера и ТФТ 
дискпеја, реализација ЕКГ холтер уређаја употребом микроконтролера и микроСД картице, 
реализација ЕКГ телеметријских уређаја.

Стицање знања о основама електронике у медицини, употреби електричних сигнала у медицини 
и најбитнијом карактеристикама медицинских електронских уређаја: поузданости и сигурности.

Садржај предмета

Ћелија као извор биоелектричног потенцијала. Електрични проводни систем срца. Стандардни 
ЕКГ одводи.  Инструментациони појачавач. Нискошумни операциони појачавач. Пропусни опсег 
појачавача. Проблеми шумова и интерференција код аналогних кола. Филтрирање сигнала 
биопотенцијала (пројектовање ВФ филтара, конструкција активних и пасивних филтара, кола за 
пригушење хармоника). Детекција пејсмејкер импулса, кола за ограничавање нагиба сигнала. 
Хардвер за дигиталну обраду сигнала. Реализација дигиталних филтара. Поузданост и 
сигурност медицинских електронских уређаја. Пројектовање система напајања.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз примену пројектора, аудитивне вежбе, лабораторијске вежбе на рачунару, 
консултације, индивидуални пројекти.

Литература
М.Дамњановић, Б. Јовановић, Електроника у медицини, скрипта

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Б. Михајловић, Физикална терапија, Ободскo слово, 2002
Д. Раденковић ет. Ал. Електомедицинска инструменатција, Електронски факултет, 2007

Електротехника и рачунарство

Дамњановић С. МилункаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинарски рад - пројека

Јовановић Д. Борисав

Управљање системима
Основне академске
Медицинска електроника

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

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

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

Управљање системима
Основне академске
Телекомуникације

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Еферица М. Предраг

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе и консултације.

Литература
Илија Стојановић: „Основи телекомуникација“, Грађевинска књига, Београд, 1977.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

2. S. Haykin, M. Moher: „Introduction to Digital and Analog Communications“, John Wiley, 2007.

Електротехника и рачунарство

Еферица М. Предраг

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања; Овладавање употребом одговарајућих програмских симулација.

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

Овладавање основним знањима неопходним за разумевање принципа телекомуникација.

Садржај предмета
Пренос информација. Дигитализација сигнала. Основи модулационих техника. Пренос сигнала 
са проширеним спектром. Мултиплексни пренос сигнала. Основи компресије сигнала. Запис 
информација. Основи технике кодовања. Бежични комуникациони системи. Сателитске 
комуникације. Системи за глобално позиционирање (GPS).
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1
2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе
извођења
наставе

Број ЕСПБ

Студенти који успешно савладају градиво на предмету 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 (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.

Циљ предмета је да студент употпуни претходно стечено знање из области електрицитета и 
магнетизма, научи да користи најчешће примењиване аналитичке и нумеричке методе за 
прорачун 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.

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

Перић Т. Мирјана, Вучковић Н. Ана

Управљање системима
Основне академске
Електромагнетика-oдабрана поглавља

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

25 писмени испит 30
усмени испит 25

20

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
усмени испит 20

40
15

Управљање системима
Основне академске
Оптимално управљање

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

Наумовић Б. МилицаНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Петковић П. Милош, Спасић Д. Миодраг

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне и рачунарске вежбе; Консултације.

Литература
М.Б. Наумовић: Технике оптималног управљања, Електронски факултет, WUS Austria, Ниш, 
2007.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ј. B. Burl: Linear Optimal Control – H2 and H 糎▌糎═〥〥〸ＨＤ 糎 糎 糎 糎
F. L. Lewis, V. L. Syrmos: Optimal Control, John Wiley&Sons. Inc., New York, 1995.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечена неопходна теоријска знања и успешно сналажење у решавању различитих задатака 
оптимизације.

Решавање конкретних проблема у току рачунских вежби и израда домаћих задатака олакшаће 
студентима савладавање методских јединица које ће се обрађивати кроз теоријску наставу.

Овладавање основним теоријским знањима неопходним за примену различитих метода 
оптимизације.

Садржај предмета

Предавања у оквиру следећих области: Задаци оптимизације критеријумске функције без и са 
алгебарским ограничењем. Лагранжови мултипликатори и Хамилтонова функција. Класични 
прилази пројектовању континуалних и дигиталних система оптималног управљања. Потребни 
услови оптималности. Метод варијационог рачуна. Метод принципа максимума. Принцип 
оптималности и метод динамичког програмирања. Континуални линеарни квадратни оптимални 
регулатори стања. Принцип сепарације и пројектовање опсервера. Примери пројектовања.

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

28



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 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
20 усмени испит 20
20
10

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност пројектовања регулатора базираних на вештачким неуронским мрежама, 
генетичким алгоритмима, фази системима и регулатора предиктивног управљања.

Упознавање са MATLAB Neural Network Toolbox-om. Учење трајекторија кретања помоћу 
неуронских мрежа. Предиктивно управљање помоћу неуронских мрежа. Упознавање са MATLAB 
Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox-om.  Упознавање са MATLAB Fuzzy Logic Toolbox-ом.  
Упознавање са MATLAB Model Predictive Control Toolbox-ом. Предиктивно управљање мотора 
једносмерне струје. Предиктивно управљање мaгнетним-левитирајућим системом.

Стицање знања о савременим методама управљања постројењима који се најчешће срећу у 
индустрији.

Садржај предмета

Основе неуронских мрежа. Класификација неуронских мрежа. Основна својства неуронских 
мрежа. Учење неуронских мрежа. Примена неуронских мрежа. Статичке и динамичке неуронске 
мреже. Алгоритми учења неуронских мрежа. Нерекурзивни алгоритми и рекурзивни алгоритми. 
Примена неуронских мрежа у идентификацији динамичких система. Алгоритми управљања 
базирани на неуронским мрежама. Генетички алгоритми. Минимизација циљне функције. 
Класификација поступака претраге и оптимизације. Оператори у генетичким алгоритмима 
(селекције, мутације, укрштања). Утицај параметара на понашање генетичког алгоритма. Фази 
управљање. Лингвистичке променљиве. Фази скупови. Фазификација. Механизам закључивања. 
Дефазификација. Takagi-Sugeno фази системи. Фази системи управљања. Примери  
пројектовања и примене фази управљања у индустријским процесима. Предиктивно 
управљање. Основе. Предиктивно управљање код дискретних система. Предиктивно 
управљање код континуалних система. Имплементација система са предиктивним управљањем. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

Литература
A. Cichocki, R. Unbehauen, "Neural Networks for Optimization and Signal Processing", John Wiley & 
Sons,1993

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

M. Nørgaard, O. Ravn, N. K. Poulsen, L. K. Hansen, "Neural Networks for Modelling and Control of 
Dynamic Systems", Springer-Verlag, London, 2000

Електротехника и рачунарство

Митић Б. Дарко, Милојковић Т. МаркоНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Миловановић Б. Мирослав, Спасић Д. Миодраг

Управљање системима
Основне академске
Савремено управљање индустријским процесима

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

10 писмени испит
усмени испит 40

30
20

Управљање системима
Основне академске 
Софтвер за симулацију динамичких система

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Данковић Б. Никола

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, Аудиторне вежбе, Лабораторијске вежбе, Рачунарске вежбе, Консултације

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Dymola user manual, “Dymola Multi-Engineering Modeling and Simulation”, Dynasim, 2004.
S. Annigeri, “An Introduction to Scilab”, 2009.

R. Bitter, T. Mohiuddin, M. Nawrocki, “LabView Advanced Programming Techniques”, CRC Press, 
2007.

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

Електротехника и рачунарство

Данковић Б. Никола

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знања о методима моделирања различитих динамичких система и симулацији на рачунару у 
различитим софтверским пакетима (Matlab/Simulink, LabView, Dymola, SciLab).

Упознавање са програмским окружењима Matlab, LabView, Dymola и SciLab. Развој једноставних 
апликација. Dataflow програмирање. Подешавање контрола и индикација. Креирање подмодела 
и надоградња постојећих модела. Размена података између неколико петљи или програма. 
Локалне и глобалне променљиве. Моделирање и симулација различитих типова динамичких 
система (механички, електрични, термички, хидраулични) у различитим софтверским пакетима. 
Моделирање и симулација система у ауто индустији у различитим софтверским пакетима. 
Дизајнирање комплетних апликација. 

Упознавање са основама симулације на рачунару коришћењем различитих софтверских пакета. 
Оспособљавање студената зa симулацију реалних динамичких система.

Садржај предмета

Историјски преглед развоја софтвера за симулацију. Симулациони софтвер оријентисан на 
моделе система у облику једначина. Симулациони алати оријентисани на блок дијаграме. 
Кориснички интерфејс симулационог окружења. Континуални линеарни системи и симулација. 
Дискретни системи и симулација. Симулација нелинеарних система. Системи са стохастичким 
параметрима. Monte Carlo симулација. Вештачка интелигенција и симулација. Симулациони 
софтвер намењен бонд граф моделима. Примена система базираних на знању у моделирању и 
симулацији. Квалитативно моделирање и симулација. Грешке при симулацији и методи за 
њихово превазилажење. Специјализован софтвер за симулацију одређених класа система. 
Моделирање и симулација у пракси. 
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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

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 

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

Управљање системима
Основне академске
Базе података

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

Управљање системима
Основне академске
Сензори и претварачи

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 1 1 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
5 усмени испит 25

20
25

Управљање системима
Основне академске
Мерења у медицини

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

Раденковић Н. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Ђорђевић-Козаров Р. Јелена

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Консултације

Литература
Драган Раденковић, Аца Мицић, “Електромедицинска инструментација”, Електронски факултет, 
Ниш, 2007

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Joseph Carr, John Brown, “Introduction to Biomedical Equipment Technology”, Third Edition, 
PRENTICE HALL, New Jersey 1998.

John G. Webster, “Medical Instrumentation Application and Design, Second Edition”, JOHN WILEY & 
SONS, 1995. 

Електротехника и рачунарство

Динчић Р. Милан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања; Овладавање употребом одговарајућих електронских кола и метода мерења у 
медицини.

Овладавање основним знањима неопходним за мерење различитих величина на телу 
пацијента.

Садржај предмета
Електромедицински мерни системи и њихове карактеристике. Појачавачи биопотенцијала и 
изолациони појачавачи. Електронски уређаји за регистровање и мерење биопотенцијала 
(електромиограф, електрокардиограф, електроенцефалограф,...). Мерење пулса, крвног 
притиска и протока крви. Мерење осталих величина на телу човека. Заштита пацијента од 
дејства електричне енергије. 
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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
15 усмени испит 20
20
15

Јовановић Д. Игор, Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

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

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

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

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

Спецификација предмета за књигу предмета

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

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

Power point презентација за предмет.

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

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Игор, Aндрејевић-Стошовић В. Миона

Управљање системима
Основне академске
Основи енергетске 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) 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

3 1 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 30
усмени испит 30

40

Станчић З. Горан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска и практична знања о дискретним системима и њиховој реализацији. Овладавање 
техникама пројектовања рекурзивних и нерекурзивних филтара.

Трансформација извода. Импулсно инваријантна трансформација. Израчунавање z 
трансформације  на основу Лапласове трансформације. Билинеарна трансформација. 
Модификована z трансформација. Релације ЛТ- ФТ- ЗТ. Структуре за реализацију дигиталних 
филтара. Директна реализација. Каскадна реализација. Паралелна реализација. Лествичаста 
реализација. Решеткаста реализација. Аллпасс реализација.  Бинарна аритметика. Утицај 
квантовања коефицијената на филтарску функцију. Гранични циклуси. Квантовање производа и 
ефекти граничног циклуса. Гранични циклуси као последица прекорачења опсега при сабирању.
Дигитално- континуална конверзија.

Усвајање основних знања о анализи, синтези и обради дигиталних сигнала.  Упознавање са 
методама практичне реализације преносне функције.  Упознавање Матлаб наредби за анализу 
и обраду дигиталних  сигнала. Стицање основних знања за изучавање предмета Обрада аудио 
сигнала, Дигитална обрада слике. 

Садржај предмета

z трансформација. Инверзна z трансформација. Дискретна Фуријеова трансформација. 
Краткотрајна Фуријеова трансформација. Дискретне мреже. Линеарне диференцне једначине са 
константним коефицијентима. Блок дијаграм за представљање дискретних мрежа. Преносна 
функција дискретне мреже. Фреквенцијски одзив. Континуално дискретне трансформације. 
Трансформација извода. Импулсно инваријантна трансформација. Билинеарна 
трансформација. Нерекурзивни дигитални филтри. Мреже са линеарном фазном 
карактеристиком. Пројектовање нерекурзивних филтара. Прозорске функције. Пројектовање 
нерекурзивног филтра у фреквенцијском домену.  Хилбертов трансформатор.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, Аудитивне вежбе, Лабораторијске вежбе, Консултације

Литература
M. Пoпoвић, Дигитaлнa oбрaдa сигнaлa, Нaукa, 1994.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

S. Мitrа, Digital signal processing A computer based approach, McGraw-Hill, 2006
Steven T. Karris, Signals and systems with Matlab applications, Orchard publications, 2003

Јоn G. Prоаkis, Dimitris Маnоlаkis,  Digitаl  Signаl Prоcеssing, Pеаrsоn,  2007.

Љ. Mилић и З. Дoбрoсaвљeвић, Увoд у дигитaлну oбрaду сигнaлa, Aкaдeмскa мисao, 2009.

Електротехника и рачунарство

Павловић Д. ВластимирНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станчић З. Горан

Управљање системима
Основне академске
Дигитална обрада 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

Теоријска
настава

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

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
15

Назив предмета

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Методе конверзије. Примена конвертора.

ДА конвертори са тежинском и  лествичастиом отпорном и капацитивном мрежом. АДЦ са 
сукцесивном апроксимацијом, Флеш АДЦ, АДЦ са двоструком интеграцијом. Сигма – Делта АДЦ. 
ВФ конвертори. Сигма-Делта конвертор првог реда

Упознавање студената са основном техником конверзије сигнала из аналогног у дигитални 
домен и обратно, као и стицање практичних знања о савременим колима за ове намене.

Предиспитне обавезе

Спецификација предмета за књигу предмета

Аудитивна настава уз коришћење рачунара и пројектора. Основни примери симулације 
појединих метода. Практично показивање карактеристичних метода конверзије сигнала. 
Предавања, Аудиторне вежбе, Лабораторијске вежбе, Домаћи задаци, Колоквијуми, Семинарски 
рад, Консултације.

Литература
„Техника конверзије“, помоћни уџбеник наставника.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Историјат развоја конвертора. Кодирање и квантизација. Теорија одмеравања. Грешке 
конвертора. Архитектура конвертора (АДЦ, ДАЦ, Сигма-Делта). Тестирање конвертора. Кола за 
спрегу. Референтни извори, генератори тактног сигнала, аналогни прекидачи и мултиплексери, 
кола за одмеравање и држање. Примери примене конвертора: Прецизно кондиционирање 
сигнала, Дигитални потенциометар, Дигитални аудио, Дигитални видео дисплеји, Софтверски 
радио, Директна дигитална синтеза.

Врста и ниво студија

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

активност у току 
предавања

Садржај предмета

колоквијуми
семинари

практична настава

Николић С. Горан, Ђорђевић Д. Срђан

Eлектротехника и рачунарство

Николић С. Горан, Ђорђевић Д. Срђан
Петровић Д. Бранислав
Технике конверзије
Основне академске

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)

Изабрани чланци. Каталози познатих произвођача конвертора.

Управљање системима
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
5 усмени испит 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

Управљање системима
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

38



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 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 35
10 усмени испит 35
20

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

Стошић П. Биљана, Маринковић Д. Златица

Управљање системима
Основне академске
Кабловски и оптички комуникациони системи
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

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

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. 
Лабораторијске вежбе: Рад са инструментима за мерење у кабловским и оптичким 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.
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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 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
20 усмени испит 20
20
10

Управљање системима
Основне академске
Програмабилни логички контролери

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Саша

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

Електротехника и рачунарство

Николић С. Саша, Миловановић Б. Мирослав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

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

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

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

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

Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава  
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит 40
30 усмени испит 30

Управљање системима
Основне академске
Микроконтролери и програмирање

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

Токић И. Теуфик, Јевтић С. МилунНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Симић С. Владимир

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; аудиторне вежбе

Литература

http://l3.elfak.ni.ac.yu/mikrokontroleri/ белешке са предавања и сајт предмета (Т. Токић, М, Јевтић)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Симић С. Владимир

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Очекује се да ће студенти после овог предмета бити способни да примењује микроконтролере у 
реализацији уређаја и система базираних  на микроконтролерима.

Примери повезивања периферија у систем базиран на микроконтролерима. Примери 
конкретних алгоритама управљања заснованих на описаном микроконтролеру.

Упознавање студената са текућим проблемима пројектовања и програмирања система 
базираним на микроконтролерима. Приказ на практичним примерима базираним на 
микроконтролерима фамилије PIC 16F8XX.

Садржај предмета

Увод. Подручја примене. Селекција микроконтролера (МК). Архитектура МК-а. Меморијски 
простори МК-а. Регистри МК-а. Програмски бројач, акумулатор, статусни регистар. Прекиди и 
њихово коришћење. Стек. Опције и специфичности МК-а. Стања МК-а. У-И портови МК-а. 
Тајмерски, комуникациони и А/Д и Д/А модули. Формат инструкција. Типови адресирања 
операнада. Сет инструкција МК-а. Развој и пројектовање апликације. Интегрисано развојно 
окружење. Асемблер и Ц. Тестирање и исправљање изворног кода. Симулација. Лоадовање 
програма у МК. Тестирање и емулација у колу. Повезивање сензора, дисплеја на МК. 
Реализација П, ПИ, ПИД алгоритама управљања. МК-ско управљање ДЦ и корачним мотором. 
ДСП МК-ом. Реализације са ниском потрошњом и повећаном поузданошћу. 
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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

Управљање системима
Основне академске
Енглески језик 2

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

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

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

Усвајање напредних знања о енглеском језику за потребе електротехнике. 

Садржај предмета
Обрада напредних језичких јединица везаних за основне области електротехнике. 
Продубљивање знања о стручној терминологији, специфичним и карактеристичним 
синтаксичким структурама и морфолошким процесима који су најзаступљенији у стручном 
енглеском језику електротехнике. Упознавање са основним принципима и врстама усмених и 
писаних комуникација за потребе електротехнике. 
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3 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

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
70 усмени испит 30

Управљање системима 
Основне академске
Стручна пракса/тимски пројекат

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

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

Руководилац изборног подручја - модула за сваки модулНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

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.

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.

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

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. 
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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
25 усмени испит 20

25

Миловановић Б. Мирослав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овладавање студената теоријским и практичним знањима неопходних за развој разних 
управљачких структура серво система, као и њихову дигиталну имплементацију применом 
дигитал сигнал процесора (ДСП).

Решавање разних проблема анализе и синтезе серво система у оквиру рачунских вежби. 
Упознавање са ДСП фамилијом TMS320F/C24xx која је специјализована за задатке управљања. 
Пројектовање конкретног позиционог или брзинског сервосистема и његова практична 
реализација на развојном систему MCK2407 у оквиру пројекта за самостални рад.

Упознавање студената са задацима и принципима серво управљања као и начинима синтезе и 
реализације савремених серво система.

Садржај предмета
Појам и дефиниција серво система. Типови и структуре сервосистема. Тачност рада. Преносна 
компензација. Методе естимације и компензације поремећаја. Пројектовање серво система у 
фреквенцијском домену уз примену фазних компензатора и ПИД регулатора. Дигитална 
имплементација управљачких алгоритама. Методе нумеричке интеграције. Дискретни 
еквиваленти линеарних аналогних регулатора и филтара. Реализације дигиталних регулатора и 
филтара. Дигитални сигнал процесори (ДСП) и њихова архитектура. Периферије ДСП 
неопходне за реализацију серво система.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне, лабораторијске и рачунарске вежбе; Консултације; Судент је у обавези 
да уради индивидуални пројектни задатак.

Литература
Č. Milosavljević, Osnovi automatike - I deo, Elektronski fakultet, Niš, 2002.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

TMS320F243/F241/C242 DSP Controllers Reference Guide - System and Peripherals, Texas 
Instruments, 2000.
MSK2407 &MCK2407, TMS320LF2407 Motion Starter Kits & Motion Control Kits – User Manual, DSP 
Motion Solutions, Technosoft, 2001

G.W. Younkin, Industrial Servo Control Systems - Fundamentals and Applications, Marcel Dekker Inc., 
2002.

M. Stojić, Kontinualni sistemi automatskog upravljanja, Nauka, Beograd, 1996.

Електротехника и рачунарство

Митић Б. Дарко, Веселић Р. БобанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Миловановић Б. Мирослав

Управљање системима
Основне академске
Серво системи

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

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

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.

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

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

Управљање системима
Основне академске
Пројектовање и развој софтвера
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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
15 усмени испит 20
20
15

Јовановић Д. Игор

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

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

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

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

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

Спецификација предмета за књигу предмета

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

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

Power point презентација за предмет.

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

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Игор

Управљање системима
Основне академске
Електроенергетски претварачи

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

10 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
15

Јовановић Д. Игор

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о изворима напона напајања. Овладавање техникама пројектовања, 
реализације и примене извора напона напајања.

Линеарни регулатор напона. Прекидачки регулатор напона. Прекидачки flyback извор напона 
напајања. Прекидачки полумостни извор напона напајања. Систем беспрекидног напајања.

Усвајање основних знања о изворима напона напајања, начинима њихове реализације и 
практичној примени.

Садржај предмета
Врсте напајања. Линеарни извори напона напајања. Директни претварачи. Претварачи са 
изолацијом. Начини управљања код прекидачких извора. Системи напајања. Централизована и 
децентрализована напајања. Уземљивање система. Напонски баланс. Системи беспрекидног 
напајања (СБН). Елементи система. Батерије и акумулатори. Начини извођења. Начини 
регулације и управљања.

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Д.Манчић, М.Радмановић, Извори напона напајања, Електронски факултет, Ниш, у штампи, 
2013.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

A.Pressman, Switching Power Supply Design, McGraw Hill., New York, 1998.
Power point презентација за предмет.

Електроника и микросистеми

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Игор

Управљање системима
Основне академске
Извори напона напајања

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

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 25
15 усмени испит 25

30

Управљање системима
Основне академске
Соларне компоненте и системи

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

Пантић С. Драган, Манчић Д. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Алексић М. Сања, Јовановић Д. Игор

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, вежбе на рачунару

Литература

Предавања у форми PowerPoint презентација, материјали за рачунске вежбе, вежбе на 
рачунару и домаће задатке на Интернет презентацији Електронског факултета www.elfak.ni.ac.rs 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Planning and Instaling Photovoltaic Systems, Eartscan UK&USA, 2008.

Д. Пантић, Б. Пешић, С. Ристић, З. Пријић, Т. Пешић и А. Пријић, Пројектовање фотонапонских 
система, Студија, Електронски факултет у Нишу, 2004.

Електротехника и рачунарство

Алексић М. Сања, Јовановић Д. Игор, Јовановић Д. Милица

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент стиче неопходна знања о соларним компонентама и системима.

Практична настава се организује кроз рачунске везбе и пројектовање соларних система 
коришћењем различитих софтверских пакета. На постојећим системима се реализују практичне 
вежбе које подразумевају карактеризацију различитих типова соларних модула, као и мерења 
основних електричних параметара соларних ћелија. Организују се посете соларним електанама 
где се студенти упознају са практичним проблемима при њиховој израдњи. 

Упознавање студената са принципом рада, основним карактеристикама и израдом соларних 
ћелија, као и конструкцијом и пројектовањем фотонапонских система.

Садржај предмета
Фотонапонски ефекат. Генерација носилаца наелектрисања услед апсорпције светлости. 
Апсорпција код директних и индиректних полупроводника. Соларне ћелије. Основни механизми 
конверзије енергије. Струјно-напонаска карактеристика, струја кратког споја, напон отвореног 
кола и ефикасност осветљеног идеалног, бесконачног p-n споја. Фотоструја, струја засићења и 
омска отпорност реалне соларне ћелије. Високо ефикасне соларне ћелије. Електрични и 
оптички губици. Структуре и процеси за производњу високо ефикасних соларних ћелија. 
Материјали и технологије за производњу Si соларних ћелија. Технологија Si соларних ћелија. 
Савремене технологије производње Si соларних ћелија. Нови материјали и трендови развоја 
соларних ћелија. Типови соларних ћелија. Соларне ћелије на кристалном Si, соларне ћелије са 
концентратором, бифацијалне и соларне ћелије са укпаним контактом, MIS, поликристалне, 
вишеслојне и танкослојне соларне ћелије. Танкослојне соларне ћелије на аморфном Si, Ga-As, 
Cd-Te, Cu-In-Se2. Анализа и карактеризација соларних ћелија. Струјно-напонска карактеристика, 
спектрални одзив и PCVD техника мерења. Моделирање и симулација соларних ћелија TCAD 
софтверским пакетима. Генерализовани PSPICE модел соларних ћелија. PV системи. 
Компоненте PV система. Врсте PV система. Самостални PV системи и PV системи прикључени 
на електричну мрежу. Примене PV система и њихова инсталација. Мали PV системи за 
напајање мобилних уређаја. Ефикасност и основне карактеристике PV система. 
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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
15 усмени испит 20
20
15

Управљање системима
Основне академске
Аутоелектроника

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

Петровић Д. БраниславНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Горан, Ђорђевић Д. Срђан

Спецификација предмета за књигу предмета

Аудитивна настава уз коришћење рачунара и пројектора. Основни примери симулације система. 
Предавања, Аудиторне вежбе, Лабораторијске вежбе, Домаћи задаци, Колоквијуми, Семинарски 
рад, Консултације

Литература
„Аутоелектроника“, помоћни уџбеник наставника у рукопису.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Изабрани чланци. Документација дијагностичког уређаја

Eлектротехника и рачунарство

Николић С. Горан, Ђорђевић Д. Срђан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знање о електричним и електронским уређајима у аутомобилу. Примена и анализа података 
дијагностичких уређаја

Основне методе мерења на аутомобилском мотору. Мерење момента. Мерење температуре. 
Мерење притиска. Мерење протока ваздуха. Електронско паљење. Дијагностички уређаји. 
Анализа дијагностичких  протокола. Повезиванје са PC  рачунаром.

Упознавање са општом структуром аутомобила и електричним уређајима у аутомобилу и 
принципима контроле рада мотора. Упознавање са савременим методама дијагностике рада 
аутомобила.

Садржај предмета

Основни принципи рада аутомобила – физичка конфигурација, мотор, пренос снаге, вешање, 
системи за кочење и управљање. Системи за контролу и инструментација у аутомобилу – 
аналогни и дигитални системи, системи са отвореном и затвореном петљом. Микропроцесорска 
инструментација и контрола. Електронска контрола рада мотора. Сензори и актуатори у 
аутомобилу – МАФ, издувни гасови, позиција лептира, РПМ, температура мотора, температура 
ваздуха у усисној грани, МАП, притисак издувних гасова, брзина возила. Дигитални системи за 
контролу рада мотора – потрошња горива, ЕГР контрола, контрола рада вентила, електронско 
паљење. Контрола кретања возила, АБС систем, електронско вешање, електронско утрављање. 
Инструментација и телеметрија – комуникациони системи, интерфејси и стандарди. 
Дијагностика. Трендови развоја електронских система у аутомобилу. 
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1
2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
30

Костић З. Војкан, Радић М. Милан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

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

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

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

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

Спецификација предмета за књигу предмета

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

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

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

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

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Костић З. Војкан, Радић М. Милан

Управљање системима
Основне академске
Електромоторни погони

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

50



3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0 0 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

40
10

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

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

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

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

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Управљање системима
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
наставар  
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0 0 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

40
10

Управљање системима
Основне академске
Инжењерско образовање и одрживи развој

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, kонсултације

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

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

Сви модули

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) 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

10 писмени испит 20
0 усмени испит 10

40
20

Управљање системима
Основне академске
Динамика механизама и машина

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

Ђорђевић С. Горан, Веселић Р. БобанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Тодоровић З. Дарко, Петковић П. Милош

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања
Аудитивне вежбе

Литература
Белешке и слајдови са предавања (биће постављени на WEB страни Факултета).

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

F.P. Beer, E.R.,Jr.Johnston, Mechanics for Engineers: Statics and Dynamics, McGraw-Hill, 1987, 
ISBN-13: 978-0070045842

Д.Б.Поповић, Д.Микичић, механика – решени задаци, научна књига, 1995
С.М. Тарг, теоријска механика – кратак курс, ГК 1996.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Опис проблема механике, са нагласком на кретање и интеракцију. Диференцијалне једначине 
кретања и њихово решавање. Динамика кретања система крутих тела. Моделирање динамике 
склопова за трансмисију код машина.  Модел динамике робота.

Упознавање са проблемима статике, кинематике и динамике и начинима њиховог решавања. 
Примена на моделирање уређаја од значаја за аутоматско управљање.

Садржај предмета
Редукција система сила: главни вектор силе и главни момент. Услови равнотеже. Кинематика 
тачке: положај, коначне једначине кретања, брзина, убрзање, трајекторија, ходограф вектора 
брзине и убрзања. Кинематика крутог тела. Степени слободе. Угаона брзина и убрзање. 
Динамика материјалне тачке. Диференцијалне једначине кретања. Рад, енергија, трење, 
кретање у отпорној средини, осцилације. Динамика система. Опште теореме динамике, 
конзервативни и неконзервативни системи, потенцијал и потенцијална енергија. Динамика 
крутог тела. Теореме о количини кретања и о кинетичком моменту, везани координатни систем, 
диференцијалне једначине кретања крутог тела. Аналитичка механика. Механичке везе. 
Холономна и нехолономна ограничења, степени слободе механичког система са ограничењима, 
генералисане координате. Координате стања система. Динамика система са ограничењима. 
Принцип виртуелних померања. Једначине кретања у генералисаним координатама. Елементи 
теорије механизама. Кинематички парови. Кинематички ланци. Машина алатка и робот као 
кинематички ланци. Динамика механизама. Механика у техничким и биолошким системима. 
Механика склопова и уређаја од значаја за аутоматско управљање.
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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

Управљање системима
Основне академске
Пројектовање система аутоматског управљања

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

Наумовић Б. Милица, Веселић Р. БобанНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Тодоровић З. Дарко, Миловановић Б. Мирослав

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске и лабораторијске вежбе; Консултације.

Литература
 М.Б. Наумовић: Пројектовање система аутоматског управљања, Електронски факултет, WUS 
Austria, Ниш, 2005.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

R.C. Dorf, and R.H. Bishop, Modern Control Systems, Prentice-Hall, 2004. 
G. Goodwin, G. Stefan, and M. Salgado, Control System Design, Prentice-Hall, 2000.

Електротехника и рачунарство

Петковић П. Милош

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стечена знања и вештине студенти могу да користе при формулацији и решавању конкретних 
инжењерских проблема. Способност пројектовања контролера сагласно постављеним 
техничким захтевима и провера исправности његовог рада.

Решавање конкретних проблема у току рачунских вежби и израда пројекта олакшава 
студентима савладавање методских јединица које се обрађују кроз теоријску наставу.

Овладавање теоријским и практичним знањима везаним за пројектовање управљачких система 
и оспособљавање студената за брз развој различитих  алгоритама управљања у реалном 
времену.

Садржај предмета

Предавања у оквиру следећих области: Општи принципи пројектовања система аутоматског 
управљања (САУ). Технички захтеви за регулационе системе и системе управљања. 
Одређивање динамике процеса. Пројектовање конвенционалних управљачких уређаја. 
Различите структуре PID контролера реализованих у аналогној и дигиталној техници и неке 
методе њиховог подешавања са примерима. Пројектовање система управљања са 
транспортним кашњењем и инваријантних на дејство поремећаја (Смитов предиктор и његова 
реализација, преносна компензација). Симулација пројектованог система помоћу рачунара.
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1

2
3
4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 20
0 усмени испит 20

40
0

Управљање системима
Основне академске
Нелинеарни системи аутоматског управљања

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Перић Љ. Станиша

Спецификација предмета за књигу предмета

Мултимедијална предавања; Аудитивне вежбе

Литература
Ч. Милосављевић, “Основи аутоматике, 2. део, Нелинеарни временски континуални системи 
аутоматског управљања”, Електронски факултет у Нишу, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ч. Милосављевић “Основи аутоматике-методичка збирка задатака”, Електронски факултет у 
Нишу, 1995.
Д. Антић, Ч. Милосављевић,  “Системи аутоматског управљања – испитни задаци”, Електронски 
факултет у Нишу, 1995.

H.K. Khalil: “Nonlinear Systems”, Prentice Hall, 1996.
М. Стојић, “Системи аутоматског управљања”, Електронски факултет у Нишу, 2004.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о нелинеарним системима аутоматског управљања. Познавање начина 
примене нелинеарних система у анализи и синтези система аутоматског управљања.

Анализа нелинеарних система у фазној равни. Фазни портрети линеарних система другог реда. 
Методи хармонијске линеаризације. Примена критеријума Михајлова за утврђивање 
самоосцилација. Прва метода Љапунова. Друга метода Љапунова.  Анализа стабилности 
система применом фреквенцијске методе Попова. Системи управљања променљиве структуре. 
Пројектовање управљања клизним режимима.

Стицање знања о нелинеарним системима аутоматског управљања. Методи анализе и синтезе 
нелинеарних система.

Садржај предмета

Нелинеарни САУ. Појам, класификација и типичне нелинеарности САУ. Методе за анализу 
нелинеарних САУ. Стабилност нелинеарних САУ. Дефиниција стабилности, локална стабилност 
индиректна метода Љапунова (Lyapunov), стабилност при већим поремећајима - директна 
метода Љапунова, појам апсолутне стабилности САУ, Лурјеов (Lur'e) проблем, фреквенцијска 
метода Попова (Popov), стабилност процеса. Примери нелинеарних система. Системи са 
природним нелинеарностима, системи са намерно уведеним нелинеарностима (релејни 
системи; системи променљиве структуре), примери анализе и синтезе нелинеарних САУ. 
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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 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 25
15 усмени испит 35
15

0

Пешић Т. Мирољуб, Лукић Р. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања; Овладавање употребом одговарајућих електронских кола и метода мерења. 

Овладавање основним знањима неопходним за мерење неелектричних величина електричним 
путем.

Садржај предмета
Основне методе мерења, статичке и динамичке карактеристике. Мерење линеарних и угаоних 
помераја. Мерење убрзања и вибрација. Мерење силе и момента. Мерење притиска, нивоа и 
протока. Мерење температуре контактним и бесконтактним методама. Мерење влажности и pH 
вредности, тестирање и калибрација сензора и мерних претварача који се користе у 
аутомобилској индустрији.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Консултације

Литература
Драган Станковић, ''Физичко-техничка мерења'', Научна књига, Београд, 1987.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

John Webster, „The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook“, CRC Press, 1999.

Електротехника и рачунарство

Раденковић Н. ДраганНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Пешић Т. Мирољуб, Јоцић В. Александар, Ђорђевић-Козаров Р. Јелена

Управљање системима
Основне академске
Мерење неелектричних величина

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

56



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 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
20 усмени испит 20
20
10

Управљање системима
Основне академске
Управљачки системи у ауто-индустрији

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Перић Љ. Станиша

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Консултације

Литература
A. Galip Ulsoy, Huei Peng, Melih Çakmakci, "Automotive Control Systems", ISBN-13: 978-1-107-
01011-6, April 30, 2012.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Jazar, Reza N., "Vehicle Dynamics: Theory and Application", ISBN 978-0-387-74244-1, 2009.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након завршетка курса студенти ће бити способни да формулишу и решавају управљачке 
проблеме у вези са аутомобилским подсистемима коришћењем теорије управљања.

Линерни модел возила. Нелинеарни модел возила. Пројектовање управљања за АBS, ЕSP. 
Пројектовање напредних управљачких метода за управљачке системе у возилима. Симулација 
у МАTLAB и SIMULINK софтверу. Експерименти у реалном времену.

Циљ курса је упознавање студената са управљачким подсистемима у аутомобилима који утичу 
на понашање возила. Курс обухвата пројектовање управљачких подсистема као и нумеричке 
симулације аутомобилских подсистема као што су: кочиони систем, системи за руковање 
возилима и погонски систем. На крају курса студенти врше експериментално истраживање на 
лабораторијској опреми.

Садржај предмета

Упознавање са управљањем возилима и основама система управљачког инжењерства. 
Примена динамичких управљачких система. Помоћни системи у комерцијалним возилима. 
Пројектовање управљачких система за аутомобилске примене. Серво уређаји (EPS, EHPS). 
Интегрисано управљање возилом. Кочиони системи. Упознавање са системима проклизавања и 
њиховим управљањем (ESP, ЕSC, DSC, ABS). Напредни управљачки алгоритми пројектовани и 
примењени у аутомобилским апликацијама.
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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

писмени испит 40
30 усмени испит 30

Управљање системима
Основне академске
Микрорачунарски системи

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

* писмени испит или колоквијум

Токић И. ТеуфикНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Станковић В. Владимир, Симић С. Владимир

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања. Аудиторне вежбе. Пројекти. Лабораторијске вежбе.

Литература
1. John b. Peatmann, Microcomputer-based design, McGraw-Hill, 1977

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

2. http://l3.elfak.ni.ac.yu/mikroracunari/miks.pdf , белешке са предавања (Т. Токић, М, Стојчев)

Електротехника и рачунарство

Симић С. Владимир, Ћирић М. Владимир

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Очекује се да ће студенти после овог предмета бити способни да пројектују микрорачунарске 
системе базиране на микропроцесорима и микроконтролерима.

Примери повезивања периферија у микропроцесорски систем. Примери конкретних пројеката 
заснованих на описаном микропроцесору. Лабораторијске вежбе на макетама са 
микроконтролером ПИЦ16Ф870

Упознавање студената са текућим проблемима пројектовања и програмирања 
микрорачунарских система. Приказ на практичним примерима базираним на микропроцесору 
8086 и микроконтролерима фамилије PIC 16F8XX.

Садржај предмета
Архитектуре микрорачунарских система. Магистрале микрорачунарских система. Архитектура 
микропроцесора. Програмски модели 16-битних и 32-битних микропроцесора. РИСЦ процесори. 
Начини организације улаза/излаза. Програмирани улаз/излаз. Систем прекида. Директан 
приступ меморији (ДМА). Паралелни У/И. Серијски У/И. Стандардни серијски интерфејси (РС 
232ц, РС 485). Микрорачунар на чипу. Микроконтролери. Ембедед процесирање, карактеристике 
ембедед рачунара.
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

Нејковић М. Валентина

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Изграђен и усвојен системски приступ примени информационих технологија у циљу повећања 
ефективности сложених система, као што су пословни системи. Практичне вештине потребне за 
пројектовање, имплементацију и увођење информационих система у савременим пословним 
системима. 

Стицање инжињерских вештина и теоријских знања као и усвајање системског приступа 
унапређењу пословних и других система имплементацијом информационих технологија. 

Садржај предмета
Увод: Кратак преглед примене информационих система, Информатика, Информационе 
технологије, Рачунарство.
Основни концепти информационих система: Појам информације и податка, Структуирање 
информација, Обрада и пренос података и информација, Комуникација, Интеракција, Знање, 
Модел система, Пословни, економски, информациони, и други системи.
Информационе и комуникационе технологије: Рачунарски хардвер (), Рачунарски софтвер 
(оперативни системи, програмски језици, базе података), Рачунарске мреже (ИСО/ОСИ модел, 
типови рачунарских мрежа, хардвер рачунарских мрежа, протоколи и сервиси рачунарских 
мрежа), Интернет и Интранет (апликације и протоколи).
Организациони аспекти информационих система: Организација пословања, Пословна 
стратегија, Компетитивна предност, Управљање иновацијама, Пословна оправданост и значај 
информационог система ...
Управљање пројектима: Шта је то управљање пројектима, Животни циклус управљања 
пројектом, Агилне методологије за управљање пројектима
Методи анализе и пројектовања информационих система: Учесници у систему, Пословни 
мотиви за савремене информационе системе, Технолошки мотиви за савремене информационе 
системе, Упрошћени модел развоја система, Основни градивни блокови информационих 
система
Технолошке компоненте информационих система: Базе података, Магацини података, 
Вишеслојне архитектуре система, Интернет и Интранет системи, Комуникационе магистрале у 
систему, Структуирани и полу-структуирани извори података.
Анализа изводљивости и предлог системског решења: Анализа изводљивости, Тестирање 
изводљивости, Анализа односа цена-добитак, Анализа изводљивости кандидат решења, 
Предлог системског решења.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Лабораторијске вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације; 
Самостално истраживање студената; Усмена излагања студената на изабрану/задату тему; 
Активно учешће студената у настави коришћењем интерактивног Веб сајта предмета

Литература
Уџбеник на српском

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

 Уџбеници на енглеском
 Материјали доступни на Интернету

Веб сајт са материјалима за вежбе и предавања
Помоћни уџбеник на српском

Електротехника и рачунарство

Тошић Б. МилорадНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Нејковић М. Валентина

Управљање системима
Основне академске
Увод у информационе системе

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

10 писмени испит
50 усмени испит 40

Предиспитне обавезе
активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари
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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 0 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
20 усмени испит 15
40

0

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Способност пројектовања и коришћења мерних уређаја и система који се користе за мерења у 
екологији и за мониторинг околине. 

Стицање знања из области Мерења у екологији, мерних методоа и мерне инструментације.

Садржај предмета

Систем квалитета радне и животне средине. Еколошки системи. Извори штетности у животној, 
радној и индустријској околини. Мерење физичких и хемијских параметара воде, ваздуха и тла. 
Савремени мерни претварачи и сензори. Анализа састава гасова и материје. Мерење зрачења 
и електромагнетских загађења. Буке и вибрације. Мерење микроклиматских параметара. 
Мерење метеоролошких параметара. Метеоролошки мерно-информациони системи. Мерни 
системи за еколошки мониторинг и прикупљање података.

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоретска и практична и израда семинарског рада. Практична настава је демонстрационог вида.

Литература
Д. Станковић: Физичко техничка мерења-сензори,  Универзитет у Београду, 1997.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

J. Webster, The measurement, instrumentation and sensor handbook, CRC Press, 1999.

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Лукић Р. Јелена, Ђорђевић-Козаров Р. Јелена

Управљање системима
Основне академске
Мерења у екологији

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

Универзитет у Нишу Електронски факултет Основне академске студије

61



6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит 15
35 усмени испит 25

0
10

Управљање системима
Основне академске
Електронска мерна инструментација

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

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Динчић Р. Милан

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Рачунске вежбе; Лабораторијске вежбе; Консултације

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Шантић А. "Електронична инструментација" Школска књига Загреб 1988.
P.H. Sydenham, "Handbook of Measurement Science", vol.1, John Wiley & Sons, 1982.

Coombs C.F., "Electronic Instrument Handbook", McGrow-Hill, USA, 1994.
Lang, T.T., "Computerized Instrumentation", John Wiley & Sons, 1990.

Електротехника и рачунарство

Јоцић В. Александар, Динчић Р. Милан

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент ће добити потребно теоријско знање о савременој мерној инструментацији. Биће у 
стању да самостално користи електронске инструменте за мерење параметара сигнала и кола. 

Лабораторијске вежбе са практичном применом електронских мерних инструмената

Упознавање са методама обраде мерних сигнала. Проширивање знања о савременим 
електронским мерним инструментима  и системима, као и њиховој употреби у лабораторијском 
раду и индустријским применама.

Садржај предмета
Основне карактеристике отворених и затворених мерних система. Аналогно и дигитално 
процесирање мерних сигнала, мерна кола и системи. Извори мерних сигнала, генератори 
таласних облика и еталонских сигнала. Аналогни и дигитални осцилоскопи. Аналогни и 
дигитални инструменти за мерење напона, струје и отпорности. Инструментација за мерење 
фреквенције, фазе и временског интервала. Инструментација за мерење параметара 
електронских кола и карактеристика сигнала и система. Инструментација у процесној 
индустрији. Виртуелна инструментација и визуелизација мерних процеса. Мерно-информациони 
системи.
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6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 20
20 усмени испит 20
20

0

Лукић Р. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Обученост и способност студената за решавање практичних проблема из области мерења 
квалитета електричне енергије, на основу доброг познавања метода и техника мерења, са 
правилном употребом савремених уређаја и опреме за мерење квалитета електричне енергије.

Лабораторијске и демонстрационе вежбе: oспособљавање студената за практичну примену 
метода мерења и уређаја за мерење параметара квалитета електричне енергије, кроз 
ангажовање на лабораторијским и демонстрационим вежбама. Према упутству за рад на 
лабораторијским вежбама студенти подносе одговарајући извештај о свакој урађеној 
лабораторијској вежби.

Едукација и упознавање студената са основним теоријским и практичним аспектима мерења 
квалитета електричне енергије.

Садржај предмета
Дефиниција појма квалитета електричне енeргије. Основни мерни параметри и поремећаји 
квалитета електричне енергије. Стандарди за мерење квалитета електричне енергије. Мерни 
уређаји и опрема за мерење квалитета електричне енергије. Методе и технике мерења 
параметара квалитета електричне енергије. Методе и опрема за тестирање уређаја за мерење 
квалитета електричне енергије. Решење аквизиционог система за тестирање уређаја за мерење 
квалитета електричне енергије на бази примене виртуелне инструментације и LabVIEW 
софтвера.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања (теоријска настава) са графичком презентацијом материјала у виду слајдова.   
Практична настава у облику лабораторијских и демонстрационих вежби.
Свакодневне консултације студената код наставника или сарадника. 
Самостални рад студената у виду домаћих задатака и израде семинарских радова. 

Литература
Ewald F. Fuchs, Mohammad A.S. Masoum, “Power quality in power systems and electrical machines”, 
Elsevier Inc., 2008.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Barry W. Kennedy, “Power quality primer”, McGraw-Hill, 2000.
C. Sankaran, “Power quality”, CRC Press, LLC, New York, 2002.

Roger C. Dugan, Mark F. McGranaghan, Surya Santoso, H. Wayne Beaty, “Electrical power systems 
quality, Second Edition”, McGraw-Hill, 2003.

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
семинарски радови
колоквијуми

Симић М. Милан

Управљање системима
Основне академске
Мерење квалитета електричне енергије

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 

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

Управљање системима
Основне академске
Дискретна математика

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

Миловановић Ж. ИгорНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари, домаћи
 задаци

Ранђеловић М. Бранислав

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе на табли, самосталан рад студената на изради домаћих задатака. 

Литература
И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, Дискретна Математика, Универзитет у Нишу, Ниш, 
2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ј. А. Андерсон, Дискретна математика са комбинаториком, Рачунарски факултет, Београд, 2005.

Д. Цветковић, С. Симић, Дискретна математика, Просвета, Ниш, 1996.

Ћ. Б. Долићанин, И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, ДУНП, Нови Пазар, 2010.

И. Ж. Миловановић, Е. И. Миловановић, Р. М. Станковић, Б. М. Ранђеловић, Елементи 
дискретне математике, ВПС, Блаце, 2008.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент је спреман за самосталну примену усвојених знања у рачунарским и другим техничким 
предметима.

Вежбе у потпуности пpате програм предавања.

Циљ курса је да научи студенте како да размишљају логички и математички и како да 
примене ове технике у решавању проблема у другим научним и техничким дисциплинама.
У оквиру крса студенти ће се  упознати са математичком логиком, скуповима, низовима, 
модуларном аритметиком.

Садржај предмета

Математичка логика.  Исказни рачун. Исказне формуле. Коегзистенција и логичке последице. 
Минимизација заграда и логичких везника. Нормалне форме. Скупови.  Представљање. 
Операције са скуповима. Принцип суме. Принцип укључења-искључења. партитивни скуп. 
Разбијање скупа. Декартов производ. Принцип производа. Релације. Матрично представљање. 
Затварање релација. релација поретка и еквиваленције. Лексикографско уређење. Функције. 
Принципи ињекције, сирјекције, бијекције, комплемента. Дирихлеов принцип. Низови.  Функције 
генератрисе. Рекурентни низови. Решавање линеарних рекурентних релација. Фибоначијеви, 
Каталанови и Стирлингови бројеви. Коначне разлике и суме. Перманент.  Израчунавање и 
особине. Перманент матрица у специјалном облику. Системи различитих представника. Цели 
бројеви . Дељивост. НЗС и НЗД. Еуклидов алгоритам. Диофантове једначине. Модуларне 
једначине. Кинеска теорема о остацима. Ојлерова функција. Мала Фермаова теорема. Верижни 
разломци. Модуларна аритметика. 
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
15 усмени испит 20
20
15

Управљање системима
Основне академске
Термовизија

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

Манчић Д. Драган, Радмановић Ђ. МиланНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Јовановић Д. Игор, Димитријевић А. Марко

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература

R.Thomas, Thermography Monitoring Handbook, Coxmoor Publishing Company, Oxford, 1999.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Power point презентација за предмет.

H.Maldague, P.O.Moore, NDT Handbook on Infrared and Thermal Testing, American Society for 
NonDestructive Testing, 2001.

Електротехника и рачунарство 

Јовановић Д. Игор, Димитријевић А. Марко

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Теоријска знања о основама термовизије. Овладавање техником термовизијског снимања и 
тумачења резултата термовизијске инспекције.

Термовизијска камера Varioscan 3021ST. Термовизијска инспекција уређаја у електроници. 
Термовизијска инспекција енергетске ефикасности грађевинског објекта. Термовизијска 
инспекција електродистрибутивне мреже. Термовизијска инспекција топловодног система. 
Термовизијско испитивање пацијената у медицини. Обрада термовизијске слике применом 
софтвера Irbis.

Усвајање основних знања о термовизијској техници и практичној примени термовизијске камере.

Садржај предмета
Увод у термовизију. Теорија инфрацрвеног зрачења. Детекција инфрацрвеног зрачења и 
мерење температуре. Уређаји за мерење температуре. Принцип рада и врсте термовизијских 
камера. Практични аспекти примене термовизијских камера. Примена термовизије за 
превентивно одржавање и испитивање у различитим областима. Обрада и анализа 
термовизијских слика.
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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
15 усмени испит 20
20
15

Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Основне карактеристике сензора и методе обраде података. Реализација система за аквизицију 
података. 

Мерење температуре а) термопар, б) НТЦ отпорник, Мерење диференцијалног  притиска, 
Мерење силе, аналогно и дигитално филтрирање, бежични систем за аквизицију температуре.

Упознавање студената са основним методама аквизиције електричних и неелектричних 
величина. Упознавање са основним сензорским компонентама и проблемима обраде њихових 
сигнала. Сагледавање основних принципа интеграције комплетног система за аквизицију 
података.

Садржај предмета

Дефиниција и основне структуре система за аквизицију података.Општи принципи мерења, 
домени података. Типови система за аквизицију. Основни градивни блокови система. Сензори и 
претварачи. Технике калибрације и линеаризације. Аналогни мултиплексери, Кондициониранје 
сигнала, АД и ДА конвертори и интерфијси. Кориснички интерфејси – тастатуре и дисплеји. 
Микроконтролери у системима за аквизицију података. Телеметрија.  Примери ДАС система. 
ДАС системи на бази ПЦ рачунара. Labview и виртуелна инструментација у аквизицији података.

Спецификација предмета за књигу предмета

Аудитивна настава уз коришћење рачунара и пројектора. Основни примери симулације система. 
Практична демонстрација реализованих система за аквизицију података. Предавања, 
Аудиторне вежбе, Лабораторијске вежбе, Домаћи задаци, Колоквијуми, Семинарски рад, 
Консултације

Литература
„Системи за аквизицију података“, помоћни уџбеник наставника.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Изабрани чланци. Приручник за Labview .

Eлектротехника и рачунарство

Петровић Д. БраниславНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Николић С. Горан, Јовановић Д. Борисав

Управљање системима
Основне академске
Системи за аквизицију података

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

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
40

Управљање системима
Основне академске
Модулационе технике

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: 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
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

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

Електротехника и рачунарство

Анастасов А. Јелена

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

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

Рачунске и лабораторијске вежбе се изводе из дигиталних модулација, вишенивоских 
модулација, модулација са директном секвенцом и фреквенцијским скакањем. 

Овладавање основним знањима везаним за анализу сигнала и модулационе поступке.

Садржај предмета

Увод. Дигиталне модулације (FSK, PSK, MSK, ASK, QAM). Вишенивоске модулације. 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) изборни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1
2

3

4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 20
5 усмени испит 20

40
10

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.

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

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

Управљање системима
Основне академске
Бежични комуникациони системи

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 0 0 0 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
усмени испит 20

40
10

Управљање системима
Основне академске
Инжењерска етика

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; Консултације

Литература
Питер Сингер (прир.) : Увод у етику, Издавачка књижарница Зорана Стојановића Сремски 
Карловци, Нови Сад, 2004.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ђорђевић Д. Б. и Б. Ђуровић, Професионална етика инжењера, Машински факултет, Ниш, 2011.

Електротехника и рачунарство

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Усвојена знања треба да послуже студентима електронике  да идентификују теорију 
инжењерске проблематике; анализирају проблеме професионалне етике у инжењерству; усвоје 
моралну одговорност у изградњи кредибилитета пословног као моралног ресурса у пословањуи 
аспекте етичког понашања у ери дигиталне револуције.

Стицање знања о механизму настанка морала и вредносних оквира у правном систему.

Садржај предмета

Инжењеринг, инжењерска етика и важност етике у техници и друштву. Етичко образовање 
инжењера. Претпоставке инжењерске етике. Друштвене норме, морал и право. Етички аспект 
тимског рада. Етички кодекс и инжењерска морална пракса. Изграђивање етике инжењера и 
моралне одговорности. Теслина инжењерска етика. Етички кодекс чланова ИЕЕЕ.
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5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1
2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20
0 усмени испит 30

20
20

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Концепт роботизације и проблеми. Математичке основе роботике. Основне компоненте робота. 
Организација робота као система. Управљање роботима. Програмирање и примена робота.

Упознавање са основним темама савремене индустријске роботике и применама индустријских 
робота.

Садржај предмета

Геометрија робота. Модел кинематике робота. Диференцијална кинематике. Погонски системи 
робота. Електрични, хидраулички и пнеуматички погон. Системи за пренос погонског момента. 
Динамика робота. Модел динамике робота. Анализа моделираних и немоделираних ефеката. 
Симулација робота. Планирање трајекторија. Синтеза трајекторија у унутрашњим и спољашњим 
координатама. Сензори у роботици. Извршни органи робота. Управљање у унутрашњим 
координатама. Управљање у спољашњим координатама. Инверзно кинематичко и динамичко 
управљање. Управљање по позицији и сили. Интелигентно управљање. Планирање дејстава. 
Функционална архитектура управљачког система. Примена робота. Уводење робота у 
производњу. Услужни роботи. Аутоматски водена возила. Роботи у сервисним, медицинским и 
космичким применама.

Спецификација предмета за књигу предмета

Белешке и слајдови са предавања (биће постављени на WEB страни Факултета).
Аудитивна предавања и показне вежбе

Литература
Белешке и слајдови са предавања (биће постављени на WEB страни Факултета).

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Thomas R. Kurfess, Robotics and Automation Handbook, CRC Press, 2004, ISBN: 0849318041 

Б. Боровац, Г.С. Ђорђевић, М. Рашић, Андрић Д., Збирка задатака из роботике, Нови Сад, Ниш, 
2002, интернет издање.

Б. Боровац, Г.С. Ђорђевић, М. Рашић, Марко Раковић, Индустријска роботика, уџбеник. У фази 
штампања. 

Електротехника и рачунарство

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Тодоровић З. Дарко, Петковић П. Милош

Управљање системима
Основне академске
Увод у роботику

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

10 писмени испит 20
10 усмени испит 20
20
20

Управљање системима
Основне академске 
SCADA системи

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

Јовановић Д. Зоран, Милојковић Т. МаркоНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спасић Д. Миодраг

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања; Аудиторне вежбе; Рачунарске вежбе; Консултације

Литература
S. Boyer, “SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition), ISA 1999

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електротехника и рачунарство

Спасић Д. Миодраг

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Знање о примени SCADA система у решавању практичних проблема у индустрији и 
дистрибуираним системима

Инсталација и активирање софтвера – Citect SCADA. Концепт пројекта – Citect SCADA (ниво 
коришћења, компајлирање и стартовање, информације о пројекту). Концепт стране – 
CitectSCADA. Koncept taga. Објекти. Kреирање и едитовање графичких и контролних објеката ( 
Free Hand Line, Straight Line, Rectangle, Elipse, Polygon, Pipe, Text, Number, Button, Symbol Set, 
Trend). Програмирање графичких објеката (Appearance, Movement, Scaling, Fill, Input, Slider, 
Access, Display Value, Visibility). Типови аларма. Подтипови аларма. Подешавања алармних 
тагова. Анимација страна и пројекта. Дефиниција кластера. Дефинисање сервера. Дефинисање 
корисника. Одређивање права приступа. Cicode едитора. Начини дефинисања функција. Cicode 
скрипти. Дефинисање скрипти. Шаблони. Прилагођавање шаблона. Примери. Пројектни 
задатак.

Упознавање SCADA система и стицање знања о примени ових система у надзору и управљању 
индустријских процеса

Садржај предмета
Увод у SCADA системе. Дефиниција и елементи SCADA система. Историја SCADA система. 
Системи за рад у реалном времену. Даљинско управљање. Комуникација са SCADA системом. 
Начини повезивања са SCADA-ом. Управљање SCADA-ом. Сензори, актуатори и повезивање. 
SCADA системи у ауто индустрији. SCADA кориснички интерфејс. Исплативост SCADA-е. 
Примена. Примери.
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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
20 усмени испит 15
40

0

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент ће се оспособити да реализује и примени електронска кола за обраду мерног сигнала и 
повезивање сензора са рачунаром. На основу познавања основа програмског језика LabVIEW, 
биће обучен да применом савремених интерфејс кола изврши повезивање сензора и 
реализацију неких једноставних примера виртуелних инструмената. Биће способан да 
дефинише основне карактеристике и да ради са савременим индустријским мерним системима.

Упознавање са основама програмског језика LabVIEW. Реализација лабораторијских вежби у 
оквиру којих се реализују виртуелни инструменти за мерење температуре, параметара 
импеданси, карактеристика АД конвертора.

Циљ предмета је упознавање са савременим индустријским системима базираним на примени 
рачунара. Затим, пружање потребног знања о начину повезивања класичних и интелигентних 
сензора са рачунаром, реализацији виртуелних инструмената и сагледавањa могућности 
повезивања таквих мерних система на Интернет.

Садржај предмета

Увод у рачунарске мерно-информационе системе. Основни блок дијаграми једноканалних и 
вишеканалних мерних система. Мултиплексирање мерних сигнала. Сензори и претварачи у 
модерним индустријским системима. Трендови развоја. Интегрисани и паметни сензори. 
Интелигентни мерни модули. Пренос мерног сигнала и података. Повезивање сензора, кола 
обраде сигнала. Двожични трансмитери. Методе и системи за побољшање односа сигнал/шум. 
Стандардни комуникациони интерфејси. Мерни уређаји за рад у експлозивној средини. 
Уземљавање и оклапање у аутомобилским мерним системима. Дистрибуирани мерно-
информациони системи и Интернет повезивање. Примена телеметријских система у 
аутомобилима. Виртуелна инструментација и LabVIEW софтвер. Индустријски телеметријски 
системи. Приказивање, снимање и презентација мерних података.

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоретска настава се изводи уз примену савремених средстава за презентацију или уз примену 
за све студенте обезбеђеног бесплатног материјала у виду скрипте. Практична настава се 
изводи у рачунарски опремљеној лабораторији.

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Д. Живановић, Д. Денић, Г. Миљковић. "Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији - 
практикум за лабораторијске вежбе", Електронски факултет у Нишу, 2011.

W. Nawrocki, „Measurement systems and sensors“, Artech House, 2005.

В. Дрндаревић, „Аквизиција мерних података помоћу персоналног рачунара“, Институт за 
нуклеарне науке „Винча“, Београд, 1999.

Електротехника и рачунарство
Управљање системима

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

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Миљковић С. Горан, Јоцић В. Александар
Миљковић С. Горан, Стојковић С. Ивана, Јоцић В. Александар

Основне академске
Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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	2ОЕУ6Б02 Бaзе подaтaкa
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	2ОЕУ6Б03 Сензори и претвaрaчи
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	2ОЕУ6Б04 Мерењa у медицини
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