ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Основне академске студије (ОАС) – књига предмета
Р.бр.

Шифра
предмета

1.

20.OE4067

Аквизициони системи

2.

20.OE4052

Анализа ЕЕС-а

3.

19.OI0012

Архитектура рачунара

4.

19.OH0023

Аутоматизовани технолошки системи

5.

19.OE4025

Аутоматско управљање

6.

19.IT0064

Базе података

7.

19.OI0020

Безбедност и заштита рачунарских мрежа

8.

19.IT0078

Веб технологије

9.

19.OI0041

Вештачка интелигенција

10.

19.OI0035

Визуелно програмирање

11.

20.OE4054

Високонапонска расклопна опрема

12.

19.IM8041

Глобализација и конкурентност

13.

19.OE4071

Дигитална електроника

14.

19.OR3010

Дигитална обрада сигнала

15.

20.OE4058

Дигитални системи управљања

16.

19.OE4037

Дипломски рад

17.

20.OR0010

Дипломски рад

18.

19.OH0017

Дипломски рад

19.

20.OTM011

Завршни рад

20.

19.OI0026

Дипломски рад

21.

19.IM8044

Дипломски рад

22.

19.IT0055

Дискретна математика

23.

19.OE4032

Дистрибутивне и индустријске мреже

24.

19.IT0079

Екологија

25.

20.OE4059

Експлоатација ЕЕС-а

26.

19.OE4028

Електране и обновљиви извори енергије

27.

19.OE4014

Електрична мерења

28.

19.OH0024

Електричне инсталације и компоненте

29.

19.OE4027

Електричне инсталације ниског напона

30.

20.OE4057

Електрично осветљење

31.

19.OE4019

Електромагнетика

32.

19.OE4031

Електромоторни погони

33.

19.OE4016

Електроника

34.

19.OI0016

Електронско пословање

35.

20.OE4060

Електротермија

36.

19.OTM002

Електротехника

37.

19.OE4015

Електротехнички материјали

38.

19.OE4026

Елементи и модели ЕЕС-а

39.

19.OE4042

Енглески језик 1а

40.

19.IM1005

Енглески језик 1а

41.

19.OE4043

Енглески језик 1б

42.

19.IM1006

Енглески језик 1б

43.

20.IM3015

Енглески језик 2а

44.

19.OH0025

Енглески језик 2а

Назив предмета

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Основне академске студије (ОАС) – књига предмета
Р.бр.

Шифра
предмета

45.

20.IM3016

Енглески језик 2б

46.

19.OH0026

Енглески језик 2б

47.

20.OE4044

Енглески језик за ЕРИ 2а

48.

20.OE4045

Енглески језик за ЕРИ 2б

49.

19.OI0027

Енглески језик за ИТ 1а

50.

19.OI0028

Енглески језик за ИТ 1б

51.

19.OI0029

Енглески језик за ИТ 2а

52.

19.OI0030

Енглески језик за ИТ 2б

53.

19.OI0011

Енглески језик за ИТ 3

54.

19.OI0014

Енглески језик за ИТ 4

55.

19.OE4021

Енергетска електроника

56.

19.OI0042

Енергетска информатика

57.

19.IM4019

Енергетски менаџмент

58.

19.OE4069

Енергетски трансформатори

59.

19.IM6032

Заштита на раду

60.

19.OE3027

Заштита података

61.

20.OE4055

Индустријска аутоматика

62.

19.IM5022

Индустријски дизајн

63.

19.IM2009

Индустријски маркетинг

64.

19.IM3011

Индустријски менаџмент

65.

19.OH0027

Инжењерско-економске анализе

66.

19.OH0022

Интелигентно моделирање и управљање

67.

19.OI0022

Интернет интелигентних уређаја

68.

19.IT0059

Интернет програмирање

69.

19.OI0001

Информационе технологије

70.

19.OI0036

Информационе технологије у сензорским системима

71.

19.OI0009

Информациони системи

72.

19.OI0037

Информационо експертни системи

73.

20.OE4053

Испитивање електричних машина

74.

19.OE4036

Истраживачки рад

75.

20.OR0009

Истраживачки рад

76.

19.OH0028

Истраживачки рад

77.

20.OTM010

Истраживачки рад

78.

20.IM8042

Истраживачки рад

79.

19.OE4020

Једносмерне и асинхроне машине

80.

19.IM6030

Квантитативне методе

81.

19.OE4041

Комуникационе вештине инжењера

82.

19.IM3012

Комуникологија

83.

19.OH0029

Конструктивна геометрија

84.

19.IM7034

Лидерство и тимски рад

85.

19.OM0035

Логистички системи

86.

20.OE5001

Логичко пројектовање рачунара

87.

19.OE4001

Математика 1

88.

19.IT0001

Математика 1

Назив предмета

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Основне академске студије (ОАС) – књига предмета
Р.бр.

Шифра
предмета

89.

19.OE4006

Математика 2

90.

19.IT0006

Математика 2

91.

19.OE4012

Математика 3

92.

20.OE4050

Машински елементи

93.

19.OE3029

Менаџмент информациони системи

94.

19.IM6028

Менаџмент квалитетом

95.

19.IM5024

Менаџмент људским ресурсима

96.

19.IM8040

Менаџмент пројектима

97.

19.IM7033

Менаџмент развојем предузећа

98.

19.OE4018

Мерења у електроенергетици

99.

19.OH0007

Механика машина

100.

19.OTM008

Механика флуида

101.

20.OR0005

Микроконтролерски системи

102.

19.IM5023

Моделирање пословних процеса

103.

19.IT0066

Мултимедијални системи

104.

19.OI0017

Напредно објектно оријентисано програмирање

105.

19.IT0057

Неконвенционалне технологије

106.

19.IT0023

Објектно оријентисано програмирање

107.

19.IT0081

Обновљиви извори енергије

108.

19.OM0031

Одржавање техничких система

109.

19.IT0017

Оперативни системи

110.

19.IM5021

Операциона истраживања

111.

19.OE4066

Општа енергетика

112.

19.IM6027

Организација производње

113.

19.IM4016

Организација рада

114.

19.OE3004

Организација рачунарских система

115.

19.IM4022

Организационо понашање

116.

19.OE4002

Основе електротехнике 1

117.

19.OE4007

Основе електротехнике 2

118.

19.OM0040

Основе предузетништва

119.

19.OE4005

Основе програмирања

120.

19.OE4022

Основе телекомуникација

121.

19.IM2008

Основи економије

122.

19.OH0008

Основи конструисања

123.

19.OI0005

Основи рачунарске технике

124.

19.OE4004

Основи техничке писмености

125.

20.OR0006

Паралелни рачунарски системи

126.

19.IM8045

Планирање ресурса предузећа

127.

19.OI0018

Практикум из база података

128.

19.OE4038

Практикум из математике 1

129.

19.OE4070

Практикум из основа електротехнике 1

130.

19.OE4010

Практикум из основа електротехнике 2

131.

19.OI0002

Практикум из програмирања

132.

19.OI0006

Практикум из рачунарских апликација

Назив предмета

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Основне академске студије (ОАС) – књига предмета
Р.бр.

Шифра
предмета

133.

19.OE4040

Практикум из физике

134.

19.OP0030

Предузетништво и запошљавање

135.

19.IM5020

Примењена енергетска електротехника

136.

20.OE4051

Примењена термодинамика и механика флуида

137.

19.OE3015

Програмирање база података

138.

19.OH0031

Програмирање индустријских робота

139.

19.OI0034

Програмирање мобилних апликација

140.

19.IT0018

Програмски језици

141.

20.OR0002

Програмски преводиоци

142.

19.IM4017

Производне технологије

143.

20.OE4061

Пројекат из анализе ЕЕС-а

144.

20.OE4063

Пројекат из дистрибутивних и индустријских мрежа

145.

20.OE4064

Пројекат из електричних машина

146.

20.OE4065

Пројекат из електромоторних погона

147.

20.OE4062

Пројекат из разводних постројења

148.

20.OR0004

Пројектовање дигиталних система

149.

19.OE4034

Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици

150.

19.OE4030

Разводна постројења

151.

19.OI0040

Развој дигиталних игара

152.

19.IT0065

Развој информационих система

153.

19.OI0043

Рачунарска графика

154.

19.IM2007

Рачунарске апликације

155.

19.IT0027

Рачунарске мреже и комуникације

156.

19.OI0010

Рачунарске симулације

157.

19.OTM006

Рачунарски подржано конструисање у машинству

158.

19.OTM004

Рачунарско моделирање машинских елемената

159.

19.OI0032

Рачунарско моделовање физичких појава

160.

19.OI0038

Рачунарство у облаку

161.

19.OH0019

Реинжењеринг производних система

162.

19.OE4033

Релејна заштита

163.

19.OE3028

Савремене софтверске архитектуре

164.

19.OH0009

Сензори

165.

19.OE4046

Сигнали и системи

166.

19.OE4024

Синхроне машине

167.

19.OI0039

Складиштење података и откривање знања

168.

20.OE4049

Софтверски алати

169.

19.OE3011

Софтверско инжењерство

170.

19.OI0003

Стандардизација у ИТ

171.

19.IM6026

Стратегијски менаџмент

172.

19.OI0008

Структуре података и алгоритми

173.

19.OE4035

Стручна пракса

174.

20.OR0003

Стручна пракса

175.

19.OH0016

Стручна пракса

176.

20.OTM009

Стручна пракса

Назив предмета

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Основне академске студије (ОАС) – књига предмета
Р.бр.

Шифра
предмета

177.

19.OI0025

Стручна пракса

178.

19.IM6031

Стручна пракса 1

179.

19.IM7037

Стручна пракса 2

180.

19.OE4013

Теорија електричних кола

181.

19.IM8038

Теорија одлучивања

182.

19.OM0038

Теорија организације

183.

19.OTM003

Термодинамика

184.

19.OI0021

Тестирање софтвера

185.

19.OE4029

Техника високог напона

186.

19.OE4023

Техничка механика

187.

19.IT0010

Техничка механика 1

188.

19.OH0003

Техничка механика 2

189.

19.OH0032

Техничка физика 1

190.

19.OH0033

Техничка физика 2

191.

19.OH0004

Технички материјали

192.

19.OTM012

Техничко цртање

193.

19.OTM005

Технологија машинске обраде

194.

19.IM1001

Увод у менаџмент

195.

19.OH0034

Увод у мехатронику

196.

19.IT0014

Увод у програмирање

197.

19.IM1004

Увод у техничке системе

198.

19.IM7036

Управљање ланцима снабдевања

199.

19.IM7032

Управљање процесима рада

200.

19.OR4072

Управљачки рачунарски системи

201.

19.OE4003

Физика 1

202.

19.OE4008

Физика 2

203.

19.OH0035

Флексибилна аутоматизација

204.

20.OE4056

Фреквентни претварачи и серво контролери

205.

20.OR0007

Функционална верификација дигиталних система

206.

19.OH0036

Хидропнеуматске компоненте

207.

19.IT0072

CAD/CAE конструисање

208.

19.IT0073

CAD/CAM технологије

Назив предмета

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ
Назив предмета: Аквизициони системи
Наставник/наставници: Бранко М. Копривица
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са основама аквизиције података и компонентама аквизиционих система. Примена
стечених знања на реализацију мерења и решавање практичних проблема аквизиције података.
Исход предмета
Стицање основних теоријских и практичних знања о аквизиционим системима.
Оспособљеност студената за самостално креирање инструментације за аквизицију података и креирање
корисничког окружења за прикупљање и обраду података у реалном времену.
Садржај предмета
Теоријска настава
Принципи аквизиције података. Сензорски и претварачки модули. Мерења заснована на коришћење PC-а.
Примена Raspberry Pi у аквизицији података. Програмирање у Labview и Аrduino окружењу. Уписивање
података у датотеку. Читање података из датотеке. Креирање и коришћење лабораторије на даљину.
Практична настава
Извођење конкретних симулација и мерења.
Литература
[1.] А. Миловановић, М. Бјекић, Б. Копривица, Виртуелна инструментација, Чачак, 2010.
[2.] А. Миловановић, Б. Копривица, Лабораторијски практикум из Електричних мерења: Мерења
неелектричних и магнетских величина – I део, Факултет техничких наука у Чачку, Чачак, 2016.
[3.] В. Дрндаревић, Аквизиција мерних података помоћу персоналног рачунара, Винча, Институт за
нуклеарне науке. 1999.
[4.] B. Mihura, LabVIEW for Data Acquisition, Prentice Hall, 2001.
[5.] R. Bishop, Learning with LabVIEW, Pearson, 2015.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе по моделу интерактивне наставе. Лабораторијске вежбе студенти раде самостално уз
надзор асистента.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
Практична настава
20
Усмени испит
50
Колоквијум-и
Семинар-и
25

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Анализа ЕЕС-а
Наставник/наставници: Александар М. Ранковић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Сагледати важност и математичке алате који се користе за основне анализе ЕЕС-а (токове снага, кратке
спојеве и стабилност). Ови резултате су улазни подаци за друге области, као што су планирање,
експлоатација, регулација и управљање ЕЕС-има. Пошто се анализирају системи великих димензија и
сложености, циљ је и сагледати потребу за ефикасним рачунарским техникама за ове прорачуне. Коначно,
пошто се овакве анализе, по правилу, раде са готовим (скупим) програмским пакетима циљ је сагледати и
начине њихове примене за анализе реалних ЕЕС-а.
Исход предмета
На крају курса студенти су у могућности да:
• Разумеју важност појединих анализа у реалним ЕЕС-има, којима се може значајно смањити потребан број
мерења.
• Моделују поједине елементе ЕЕС-а, припреме улазне податке за поједине прорачуне, открију евентуално
лоше податке и изврше поједине симулације.
• Користе готове програмске пакете за дате прорачуне.
• Адекватно протумаче добијене резултате.
Садржај предмета
Теоријска настава
Веза анализе ЕЕС-а са осталим областима (планирање, експлоатација и управљање). Систем релативних
јединица. Тополошки модел, граф модела и основне једначине мреже.
Прорачун токова снага. Једначине инјектирања. Матрица адмитанси независних чворова. Критеријуми
конвергенције. Методе прорачуна. Третман регулационих трансформатора.
Кратки спојеви и прекиди проводника. Прорачун параметара елемената за директни, инверзни и нулти
редослед. Временски дијаграм струје кратког споја. Прорачун карактеристичних типова кратког споја.
Стабилност електроенергетских система. Модел синхроне машине. Једначина њихања. Транзијентна и
динамичка стабилност. Метод једнаких површина. Прорачун у сложеним мрежама. Напонска стабилност.
Практична настава
Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских
пакета.
Литература
[1.] А. Ранковић, Одабрана поглавља анализе електроенергетских система, Факултет техничких наука у
Чачку, 2019.
[2.] М. С. Ћаловић и А. Т. Сарић, Основи анализе електроенергетских мрежа и система, Академска мисао и
Технички факултет у Чачку, 2004.
[3.] Н. Рајаковић, М. Ћаловић, П. Стефанов и А. Савић, 100 решених задатака из анализе електроенергетских
система, Академска мисао, Београд, 2002.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint
презентација, решавање нумеричких примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и вежбе
базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима
наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем
колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
25
Практична настава
Усмени испит
25
Колоквијум-и
40
Семинар-и

Студијски програм: ОАС РСИ, ОАС ИТ
Назив предмета: Архитектура рачунара
Наставник/наставници: Урош М. Пешовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са структуром и начином рада класичног von Neumann–вог рачунара, врстама операција и
типовима података које оне обрађују; упознавање са хијерархијом меморијског подсистема рачунара и
принципима управљања; упознавање са принципима реализације улазно/излазних операција и преносом
података унутар рачунара и између рачунара и његовог окружења; упознавање са аспектима архитектуре
рачунара неопходних за друге области рачунарске технике као што су програмски преводиоци, оперативни
системи и рачунарске мреже.
Исход предмета
Студент треба да познаје принцип начин рада von Neumann–овог рачунара и њене основне функционалне
јединице; објасни различите инструкцијске формате; објасни како се извршавају инструкције и како се оне
представљају на машинском нивоу у контексту асемблерских језика; пише једноставне асемблерске
програме; класификује меморијске компоненте према основним карактеристикама; опише принципе
меморијске хијерархије и управљања меморијом; опише улогу „кеш“ и виртуелне меморије; објасни технике
за управљање улазом/излазом и преносом података; идентификује различите типове магистрала.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основна структура von Neumann–овог рачунара. Структура централног процесора. Фазе извршења
инструкције: дохватање, декодовање, налажење операнада и извршавање инструкција. Типови инструкција
(манипулација подацима, аритметичке и логичке инструкције, инструкције за рад са меморијом и стеком,
инструкције скока, улазно/излазне инструкције). Формат инструкције и начини адресирања. Позиви
потпрограма и механизам повратка из потпрограма. Машинско програмирање. Меморијски систем и
карактеристике меморијских компоненти. Меморијска хијерархија (организација оперативне меморије,
„кеш“ меморије и виртуелне меморије). Улазно/излазне операције и прекиди. Магистрале и арбитрација.
Програмирани улаз/излаз. Улаз/излаз управљан прекидима. Директан приступ меморији.
Практична настава
Практична примена и провера стечених знања кроз решавање задатака и писање асемблерских програма и
извршавање на симулаторима архитектурама рачунара.
Литература
[1] William Stallings, Organizacija i arhitektura računara: projekat u funkciji performansi, CET, Beograd, 2012,
ISBN: 978-86-7991-361-6
[2] Јован Ђорђевић, Архитектура рачунара : едукациони рачунарски систем: архитектура и организација
рачунарског система, Академска мисао, Београд, 2002, ISBN: 86-7466-090-8
[3] Andrew Tanenbaum, Arhitektura i organizacija računara, Mikro knjiga, Beograd, 2007, ISBN - 978-86-7555314-4
[4] Kip Irvine, Assembly language for x86 processors, 7th Edition, Pearson, 2014, ISBN: 978-0-13-376940-1
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава:2
Практична настава:2
Методе извођења наставе
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
30
Практична настава
20
Усмени испит
30
Колоквијум-и
20
Семинар-и

Студијски програм: ОАС МЕХ, ОАС ИТМ, ОАС РСИ
Назив предмета: Аутоматизовани технолошки системи
Наставник: Срећко Н. Ћурчић
Предавач ван радног односа (привреда): Милош М. Божић
Статус предмета: обавезни ОАС МЕХ; изборни ОАС ИТМ, ОАС РСИ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Аутоматизовани технолошки системи заузимају веома значајно место у свим производним системима.
Слушајући овај предмет студенти се упознају са принципима пројектовања аутоматизованих технолошких
система, као и принципима при њиховој експлоатацији.
Основни циљ изучавања овог предмета jе да студенти стекну знања о савременим аутоматизованим
технолошким системима, компонентама који чине аутоматске производне линије, као што су релејна
техника, сензори, актуатори и контролери.
Исход предмета
Исход предмета су знања неопходна за пројектовање, управљање, одржавање и оптимизацију
аутоматизованих технолошких система.
Садржај предмета
Теоријска настава
Структура аутоматизованих технолошких система. Врсте аутоматизованих технолошких система према
типу процеса. Механизми и компоненте аутоматизованих технолошких система. Управљачки и енергетски
делови аутоматизованих технолошких система. Сензори. Управљачки системи аутоматизованих
технолошких система. Индустријски комуникациони протоколи. Актуатори и транспортни системи код
аутоматизованих технолошких система.
Практична настава
Лабораторијске вежбе обухватају: повезивање електричних шема и формирање релејне логике, писање
програма за програмабилне логичке контролере, повезивање сензора и актуатора на доступној опреми у
лабораторији. У оквиру самосталног рада студенти израђују два домаћа задатака базирана на конкретним
проблемима из реалних аутоматизованих технолошких система. Један пројектни задатак којим се врши
одбрана лабораторијских вежби.
Литература
[1] Петрузела, Френк Д.: Програмабилни логички контролери, Микро књига, Београд, 2011, ISBN - 978-867555-374-8
[2] Братислав Данковић, Драган Антић, Зоран Јовановић: Управљање процесима, Електронски факултет
Ниш, 2010, ISBN: 978-86-6125-022-4
[3] Дарко Марчетић, Марко Гецић, Борис Марчетић: Програмабилни логички контролери и комуникациони
протоколи у електроенергетици, Нови Сад, 2014, ISBN: 978-86-7892-590-0
[4] Automating Manufacturing Systems with PLCs, Hugh Jack, 2007
[5] Industrial Control Technology, Peng Zhang, 2008, eBook ISBN: 978-08-1551-966-9
[6] Србијанка Турајлић, Управљање у реалном времену, скрипте са предавања, Катедра за сигнале и
системе ЕТФ Београд
[7] Аутоматизовани технолошки системи, скрипте са предавања, Катедра за мехатронику, ФТН Чачак
[8] Упутства за опрему која се користи у лабораторијским вежбама
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
20
Домаћи задатак
10
Усмени испит
20
Колоквијум-и
20
Пројекат
20

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ, ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Аутоматско управљање
Наставник/наставници: Аленка М. Миловановић, Сања В. Антић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са методама и техникама анлизе и пројектовања система аутоматског управљања. Овладавање
рачунарским програмима који се најчешће користе у општој теорији и пракси при решавању конкретних
инжењерских проблема у индустрији.
Исход предмета
Студенти су након одслушаног предмета оспособљени да разумеју понашање и структуру линеарних система
аутоматског управљања и да стечена знања користе у решавању конкретних проблема. Поседују основне
вештине да изврше одговарајућу анализу континуалних система и изврше његову симулацију. Стечена знања
такође представљају и основу за прећење одређених стручних предмета.
Садржај предмета
Теоријска настава
Математички модели физичких система. Функција преноса и структурни блок дијаграми. Карактеристичне
функције система управљања. Компоненте и управљачки системи. Концепт стабилности и алгебарски
критеријуми. Анализа и синтеза система у временском подручју. Линеарни закони управљања. Геометријско
место корена. Фреквентне методе анализе и синтезе система. Никвист-ов критеријум стабилности. Анализа и
синтеза система у простору стања
Практична настава
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.
Део наставног садржаја из области: Компоненте и управљачки системи, Концепт стабилности и алгебарски
критеријуми и Линеарни закони управљања додатно је објашњен кроз практичне примере у лабораторији.
Литература
[1.] Д. Стојановић, „Увод у системе аутоматског управљања”, ТФ Чачак, 2003.
[2.] Б. Ковачевић, Ж. Ђуровић, „Системи аутоматског управљања-Зборник решених задатака”, ЕТФ Београд,
Наука, 1995.
[3.] B. C. Kuo, „Automatic Control Systems”, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1991.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања и аудиторне вежбе по моделу интерактивне наставе. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
65
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ, ОАС РСИ, OАС ИТМ, ОАС ИМ
Назив предмета: Базе података
Наставници: Данијела М. Милошевић, Марина М. Милошевић
Статус предмета: обавезни ОАС ИТ, ОАС РСИ, OАС ИТМ; изборни ОАС ИМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање основних и примењених знања из подручја база података, укључујући теме из теорије база
података, као и практичан рад на развоју и имплементацији ORACLE база података.
Исход предмета
Након успешног завршетка овог предмета студенти ће имати теоријска и практична знања неопходна за
пројектовање и имплементацију база података.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у базе података. Модели података. Ентитети, везе и атрибути. Модел објекти-везе; ЕР дијагами.
Моделовање и документовање пословних правила. Јединствени идентификатори. Функционалне зависности.
Нормализација: прва, друга и трећа нормална форма. Релациони модел база података. Пресликавање
концептуалних шема (ERD) у релационе шеме; интегритет ентитета, интегритет колона и референцијални
интегритет. Формални упитни језици. Физички модел базе података. Системи за управљање релационим
базама података (RDBMS). Окружењa за рад са базама података.
Практична настава
Аудиторне вежбе прате излагање на предавањима и уводе студенте у концептуално пројектовање база
података на практичним примерима. На лабораторијским вежбама студенти раде са Microsoft Access i Oracle
Application Express окружењем за рад са базама података.
Литература
[1] R. Emasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley, 6th edition, 2010, ISBN: 9780136086208.
[2] P. Rob, C. Coronel, Database Systems: Desing, Implementation, and Management, Cengage Learning, 2007,
ISBN: 978-1423902010.
[3] Б. Лазаревић и други: Базе података, ФОН, Београд, 2003, ISBN: 86-80239-96-8.
[4] P. Mogin, I. Luković, M. Govedarica, Principi projektovanja baza podataka, II izdanje, Univerzitet u Novom
Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2004, ISBN: 86-80249-81-5.
[5] Ј. Casteel, Oracle 11G: SQL, Cengage Learning, 2009, ISBN 978-1439041284.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Комбинација класичне наставе уз коришћење електронског курса и уз наведену литературу; израда домаћих
задатака коришћењем наведених алата.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
Практична настава
15
Усмени испит
40
Колоквијум-и
40
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Безбедност и заштита рачунарских мрежа
Наставник/наставници: Марјан Д. Милошевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са фундаментима безбедности рачунарских мрежа, облицима претњи и напада, безбедносним
протоколима, методама заштите мрежне инфраструктуре и Интернет сервиса, имплементацијом софтвера за
заштиту и применом различитих алата за тестирање безбедности рачунарске мреже, као и етичким
аспектима злоупотребе рачунарских ресурса.
Исход предмета
Очекује се да студент:
- самостално врши анализу ризика у умреженим рачунарским системима
- користи криптографске, организационе и друге облике заштите рачунарских ресурса
- тестира безбедност мрежних сервиса
- инсталира и конфигурише софтвере за заштиту рачунарске мреже и мрежних сервиса
Садржај предмета
Теоријска настава
Облици напада на мрежи. Безбедносна политика и механизми заштите. Анализа ризика. Криптографске
методе заштите. Симетрично и асиметрично шифровање. Дигитални потпис и дигитални сертификат.
Аутентификација порука. Виртуелне приватне мреже и IPSec. Мрежне баријере и системи за детекцију
упада. Безбедност Web-a. Безбедност бежичних мрежа. Организационе мере заштите. Етички хакинг.
Безбедност и рачунарство у облаку.
Практична настава
Безбедносно тестирање мреже и сервера и извођење напада у контролисаном, лабораторијском окружењу.
Примена мера заштите на различитим слојевима TCP/IP. Имплементација криптографских протокола (TLS,
SSH). Инсталација и конфигурисање софтвера за заштиту. Конфигурација мрежне баријере под оперативним
системом Linux. Конфигурација система за детекцију упада. Студије случајева напада и заштите.
Литература
[1.] Плескоњић Д., Ђорђевић Б., Мачек Н., Царић М., Сигурност рачунарских система и мрежа,
Микрокњига, Београд, 2007, ISBN 978-86-7555-305-2
[2.] Stallings W., Osnove bezbednosti mreža: aplikacije i standardi, CET, Beograd, 2014, ISBN 978-86-7991-376-0.
[3.] Плескоњић Д., Ђорђевић Б., Мачек Н., Царић М., Сигурност рачунарских мрежа -приручник за
лабораторијске вежбе, Виша електротехничка школа, Београд, 2006, ISBN 86-85081-49-1.
[4.] McClure, S., Scambray J., Kurtz G., Hakerske tajne, zaštita mrežnih sistema, Mikroknjiga, Beograd, 2006, 867555-282-3
[5.] Forshaw J, Napadi na mrežne protokole: Hakerski vodič za hvatanje mrežnog saobraćaja, analizu i
iskorišćavanje ranjivosti mreže, Mikroknjiga, 2018, 978-86-7555-429-5
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
20
Практична настава
20
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТМ, ОАС МЕХ, ОАС РСИ, ОАС ИМ
Назив предмета: CAD/CAM технологије
Наставник: Недељко Г. Дучић
Статус предмета: обавезни ОАС ИТМ; изборни ОАС МЕХ, ОАС РСИ, ОАС ИМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са употребом савремених софтверских алата у области рачунаром подржаног
пројектовања производа и технологија. Оспособљавање студената за примену средстава информационих
технологија у креативном инжењерском раду кроз изучавање основних принципа аутоматизације
пројектовања производа и технологија.
Исход предмета
Студент функционално користи принципе, методе и алате за рачунаром подржано пројектовање производа и
технологија. Самостално и у тиму пројектује производе различите комплексности користећи савремене
софтверске алате. Студент успешно анализира карактеристике производа, пројектује технологије њихове
израде, генерише програме за CNC машине и управља технологијом 3Д штампе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Принципи CAD/CAM технологија (Цртање и моделирање; Моделске форме; Параметарско моделирање;
Релационе зависности; Зависност “родитељ – дете”; Асоцијативност; Визуелизација; Визуелизација као
концепт; Визуелизација као технологија; Визуелизација модела као интегратор). CAD технологије (Врсте
геометријских модела; Геометријске моделске форме; Стварање модела; применом геометријских
моделских форми; Геометријска зависност и геометријска ограничења; Димензиона зависност и димензиона
ограничења; Моделирање делова; Скицирање; Креирање моделских форми; Компоновање моделских
форми; Скелетни модели; Хибридно моделирање; Моделирање склопова). CAM технологије (Пројектовање
технолошких и производних процеса помоћу рачунара; Основна структура CAM система; Технолошки
модели и технолошке моделске форме; Структура система за пројектовање технологије; Технолошки
модели; Технолошке моделске форме; Производни модели и производне моделске форме; Генерисање CNC
програма и технолошке документације). Примена CAD/CAM технологија у брзој изради прототипова (РП
технологије; 3Д штампа и 3Д скенирање).
Практична настава
Вежбе се реализују у рачунарској учионици употребом специјализованих софтверских алата за пројектовање
производа и технологија. Реализација задатака у лабораторији на 3Д штампачу и индустрији на CNC
машинама.
Литература
[1] Славковић, Р., Дучић, Н., CAD/CAM технологије - Програмирање CNC машина применом ProEngineer-а,
Технички факултет Чачак, Универзитета у Крагујевцу, 2012.
[2] Младеновић, Г., Бојанић, П., CAD/CAM системи - Приручник за вежбе, Машински факултет Београд,
Универзитет у Београду, 2012.
[3] Славковић, Р., Милићевић, И., Програмско управљање машинама - Програмирање машина алатки са
примерима, Технички факултет Чачак, Универзитета у Крагујевцу, 2010.
[4] Девеџић, Г., CAD/CAM технологије, Машински факултет у Крагујевцу, Универзитета у Крагујевцу,
2009.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 1
ДОН: 1
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе и лабораторијске вежбе, консултације, самостални и групни рад, индивидуални и групни
пројекти (пројектна настава), менторски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
20
Усмени испит
20
Колоквијум-и
Пројекат
20

Студијски програм: ОАС МЕХ
Назив предмета: CAD/CAE конструисање
Наставник: Марко С. Поповић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Техничко цртање, Машински елементи
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са напредним техникама конструисања и прорачуна машинских делова
применом рачунара. Студент се упознаје са основним концептом интегрисаног приступа развоја производа, као и
применом савремених хардверских и софтверских решења у процесу развоја производа. Посебно се изучавају
области као што су моделирање делова и склопова применом рачунара, виртуелно инжењерство, реверзни
инжењеринг и брза израда прототипова.
Исход предмета
Студенти стичу основна знања из области интегрисаног приступа развоја производа, базираног на примени
рачунара у процесима конструисања, прорачуну и анализи, избору технологије израде, провери носивости и
процесу компоновања машинских делова у сложене машинске структуре. Студенти стичу довољно знања и
вештина да применом рачунара и CAD/CAE технологија моделирају машински склоп и изврше различите анализе
(провера напонског стања, деформације, монтажа и др.). Такође, студенти ће бити оспособљени да управљају
моделима производа и да их примењују у процесу развоја кроз брзе производне технологије (виртуелно
инжењерство и брза израда прототипова) и реверзни инжењеринг.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни принципи интегрисаног развоја производа. CAD/CAЕ системи. Основе моделирања конструкције
применом параметарских софтвера. Управљање изгледом модела и техничком документацијом. Примена
рачунара и софтвера у анализи реалних конструкција. Анализа напонских стања и деформације машинских
делова, применом методе коначних елемената. Реверзни инжењеринг. Хардверске компоненте ВР система. Основе
брзе израде прототипова.
Практична настава
На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства и
врши преглед самосталних пројеката студената. На вежбама се учи и практично изводи моделирање делова,
склопова и генерисање техничке документације у оквиру параметарских CAD софтвера. Анализирају се
могућности управљања изгледом модела производа и његовом техничком документацијом. Такође, реализује се
примена рачунара и CAD/CAЕ софтвера у анализи напонских стања и анализи деформација машинских делова,
као и могућности њихове оптимизације. У оквиру практичне наставе, врши се припрема студената за израду
семинарског рада из задате области предмета.
Литература
[1] Мандић, В., Виртуелни инжењеринг, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2007.
[2] Трајановић, М., Грујовић, Н., Миловановић, Ј., Миливојевић, В., Рачунарски подржане брзе производне
технологије, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2008.
[3] O.C Zienkieewicz, R.L. Taylor, J.Z. Zhu, The Finite element method: Its basis and fundamentals, 7th edition,
Elsevier, 2013.
[4] R.H. Shih, Introduction to Finite Element Anаlysis Using SolidWorks Simulation, SDC Publications, Kansas, 2012.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, израда самосталних студентских пројеката и семинарског рада и завршни тест. У оквиру
предавања студент се упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и израду практичних
примера. На вежбама студенти стичу практична знања и вештине коришћења софтверских алата за конструисање
и пројектовање. Провера знања се реализује кроз израду самосталних студентских пројеката (моделирање и
анализа склопа) и семинарског рада. Положени самостални студентски пројекти и семинарски рад обезбеђују
услов полагања завршног теста.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Практична настава
Колоквијум-и
Семинар-и

5
30
15

Писмени испит
Усмени испит

50

Студијски програм: ОАС ИТМ, ОАС МЕХ, ОАС РСИ, ОАС ИМ
Назив предмета: CAD/CAM технологије
Наставник: Недељко Г. Дучић
Статус предмета: обавезни ОАС ИТМ; изборни ОАС МЕХ, ОАС РСИ, ОАС ИМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са употребом савремених софтверских алата у области рачунаром подржаног
пројектовања производа и технологија. Оспособљавање студената за примену средстава информационих
технологија у креативном инжењерском раду кроз изучавање основних принципа аутоматизације
пројектовања производа и технологија.
Исход предмета
Студент функционално користи принципе, методе и алате за рачунаром подржано пројектовање производа и
технологија. Самостално и у тиму пројектује производе различите комплексности користећи савремене
софтверске алате. Студент успешно анализира карактеристике производа, пројектује технологије њихове
израде, генерише програме за CNC машине и управља технологијом 3Д штампе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Принципи CAD/CAM технологија (Цртање и моделирање; Моделске форме; Параметарско моделирање;
Релационе зависности; Зависност “родитељ – дете”; Асоцијативност; Визуелизација; Визуелизација као
концепт; Визуелизација као технологија; Визуелизација модела као интегратор). CAD технологије (Врсте
геометријских модела; Геометријске моделске форме; Стварање модела;
применом геометријских
моделских форми; Геометријска зависност и геометријска ограничења; Димензиона зависност и димензиона
ограничења; Моделирање делова; Скицирање; Креирање моделских форми; Компоновање моделских
форми; Скелетни модели; Хибридно моделирање; Моделирање склопова). CAM технологије (Пројектовање
технолошких и производних процеса помоћу рачунара; Основна структура CAM система; Технолошки
модели и технолошке моделске форме; Структура система за пројектовање технологије; Технолошки
модели; Технолошке моделске форме; Производни модели и производне моделске форме; Генерисање CNC
програма и технолошке документације). Примена CAD/CAM технологија у брзој изради прототипова (РП
технологије; 3Д штампа и 3Д скенирање).
Практична настава
Вежбе се реализују у рачунарској учионици употребом специјализованих софтверских алата за пројектовање
производа и технологија. Реализација задатака у лабораторији на 3Д штампачу и индустрији на CNC
машинама.
Литература
[1] Славковић, Р., Дучић, Н., CAD/CAM технологије - Програмирање CNC машина применом ProEngineer-а,
Технички факултет Чачак, Универзитета у Крагујевцу, 2012.
[2] Младеновић, Г., Бојанић, П., CAD/CAM системи - Приручник за вежбе, Машински факултет Београд,
Универзитет у Београду, 2012.
[3] Славковић, Р., Милићевић, И., Програмско управљање машинама - Програмирање машина алатки са
примерима, Технички факултет Чачак, Универзитета у Крагујевцу, 2010.
[4] Девеџић, Г., CAD/CAM технологије, Машински факултет у Крагујевцу, Универзитета у Крагујевцу,
2009.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе и лабораторијске вежбе, консултације, самостални и групни рад, индивидуални и групни
пројекти (пројектна настава), менторски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
20
Усмени испит
20
Колоквијум-и
Пројекат
20

Студијски програм: ОАС РСИ, ОАС ЕЛЕН, ОАС МЕХ
Назив предмета: Дигитална електроника
Наставник/наставници: Предраг Б. Петровић
Статус предмета: обавезни ОАС РСИ; изборни ОАС ЕЛЕН, ОАС МЕХ
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Предмет је конципиран тако да студената упозна са основама технологије интегрисаних кола на којој је
базиран развој савремених дигиталних кола, основним принципима обраде у таквим колима, ограничењима и
ризицима који се јављају током њихове примене у пракси. Поред теоријског знања из ове области, студент
кроз изабране пројектне задатке треба да овлада основним вештинама потребним за инжењера
електротехнике, посебно у погледу развоја сложених система за процесирање и обраду како дигиталних, тако
и аналогних сигнала, спрезања таквих дигиталних система управљања са постојећим индустријским
окружењем.
Исход предмета
• Разумевање принципа рада основних структура комбинационих и секвенцијалних дигиталних кола.
• Овладавањем техникама за анализу и синтезу кола дигиталне електронике.
• Оспособљавање за пројектовање нових и експлоатацију постојећих система.
• Усвајање и примена принципа за аналогно/дигиталну и дигитално/аналогну конверзију сигнала.
Садржај предмета
Теоријска настава
Бројни системи, типови сигнала, основна кола за уобличавање сигнала; Компараторска кола; Бистабилна
кола; Комбинациона кола; Секвенцијалне мреже; Програмабилна логичка кола; Меморијска кола;
Аритметичка кола; Д/А конвертори; А/Д конвертори; Савремена дигитална кола.
Практична настава
Вежбе су аудиторне, током којих наставник преко примера из праксе и примера из збирки задатака студенте
упознаје са наставним јединицама које су претходно обрађене на теоријској настави.
Литература
[1.] Д. Живковић, М. Поповић, Импулсна и дигитална електроника, Наука, Београд 1997.
[2.] П. Петровић, Основе дигиталне електронике, ФТН Чачак, 2017.
[3.] С. Тешић, Д. Васиљевић, Збирка задатака из дигиталне електронике, Научна књига, Београд, 1988.
[4.] И. Поповић, Дигитална електроника-збирка задатака, Академска мисао, Београд, 2006.
[5.] М. Поњавић, В. Рајовић, Л. Карбунар, Збирка решених задатка из основа дигиталне електронике,
Академска мисао, Београд, 2006.
[6.] A. S. Sedra, K. C. Smith, Microelectronics Circuits, Oxford University Press, 2004.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Наставно градиво студентима ће бити презентирано путем презентација у PowerPoint-u, видео материјала и
директно на табли. Наставни материјал је садржан у уџбеницима и збиркама задатка. Предавања и вежбе су
базиране на примерима из литературе и праксе. Провера знања се врши путем колоквијума у току семестра, и
одбране домаћег-семинарског рада и завршног испита.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
10
Усмени испит
20
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС РСИ
Назив предмета: Дигитална обрада сигнала
Наставник/наставници: Сања В. Антић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Сигнали и системи
Циљ предмета
Стицање теоретских знања и вештина решавања практичних примера у областима дискретизације сигнала,
спектралне анализе сигнала, Брзе Фуријеове трансформације, пројектовања дигиталних филтара са
бесконачним и коначним импулсним одзивом. Стицање знања програмирања у MATLAB-у у наведеним
областима.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да разумеју, анализирају и пројектују алгоритме за дигиталну обраду сигнала, да
изаберу адекватну структуру кола како би задовољили спецификације типичних система за дигиталну обраду
сигнала, да софтверски имплементирају алгоритме за дигиталну обраду сигнала.
Садржај предмета
Теоријска настава
Дискретизација континуалног сигнала. Спектар дискретизованог сигнала и ефекат преклапања спектралних
компоненти. Теорема одмеравања и реконструкција аналогног сигнала. АД и ДА конвертори.
Дискретна Фуријеова трансформација (DFT). Основи спектралне анализе сигнала. Циркуларна конволуција.
Z трансформација.
Алгоритми за ефикасно рачунање ДФТ-а. Брза Фуријеова трансформација (FFT).
Фреквенцијски одзив. Пројектовање дигиталних филтара. Континуално – дигиталне трансформације. Базичне
форме филтара.
Пројектовање филтара са бесконачним импулсним одзивом (IIR): пројектовање аналогних филтара,
пресликавања аналогних филтара у дискретни домен. Пројектовање филтара са коначним импулсним
одзивом (FIR): метод прозорских функција, пројектовање засновано на фреквенцијском одмеравања.
Структуре за реализацију дискретних система са коначним и бесконачним импулсним одзивом. Утицај
коначне дужине дигиталне речи на карактеристике система: квантовање коефицијената, квантовање
производа, нелинеарни ефекти.
Практична настава
Реализација рачунских примера на часовима вежби; израда примера у MATLAB-у на часовима
лабораторијских вежби; израда домаћих задатака и пројеката у MATLAB-у.
Литература
[1] Р. Крнета, М. Ацовић, А. Достанић, Сигнали и системи са MATLAB примерима, II допуњено издање,
Технички факултет у Чачку, Чачак, 2009.
[2] Љ. Милић, З. Добросављевић, Увод у дигиталну обраду сигнала, Електротехнички факултет, Београд,
2004.
[3] Р. Крнета, Ж. Чучеј, М. Балтић, Напредне технике за обраду сигнала, скрипта, (Прво поглавље),
Технички факултет у Чачку, Чачак, 2010.
[4] J. G. Proakis, Dimitris G. Manolakis, Digital signal processing: principles, algorithms, and applications, Upper
Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоретска предавања за целу студијску групу, реализација примера на часовима вежби на табли и на
рачунару, израда домаћих задатака и пројекта у MATLAB-у.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
40
Практична настава
15
Усмени испит
Колоквијум-и
40
Семинар-и

Студијски програм: ОАС РСИ, ОАС МЕХ, ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Дигитални системи управљања
Наставник/наставници: Сања В. Антић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ:5
Услов: Сигнали и системи, Аутоматско управљање
Циљ предмета
Студенти треба да стекну потребна знања из теорије дигиталних система аутоматског управљања ради
решавања конкретних примера дигиталног управљања из праксе, дијагностике стања и одржавања
конкретних управљачких механизама.
Исход предмета
Студенти ће након положеног предмета стећи основне вештине да изврше одговарајућу анализу и синтезу
дигиталних система и њихову симулацију као и анализу стабилности. Овладаће теоријским знањима о
процесима одмеравања, алгебри функција преноса дигиталних система, моделовању дигиталних система
помоћу диференцних једначина и у простору стања, о поступцима синтезе конвенционалних дигиталних
регулатора и компензатора. Moћи ће да пројектују и подесе параметре конкретних дигиталних система
управљања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основна структура дигиталног система управљања. Компоненте система. Процеси одмеравања и задршке.
Особине комплексног лика и фреквенцијског спектра дигиталног сигнала. Кола задршке. Z -трансформација
и модификована зтрансформација. Функција дискретног преноса. Дигитални системи управљања сложенијих
структура: са више кола повратне спреге, са транспортним кашњењима и процесима одмеравања различитих
брзина. Диференцна једначина система. Кретање система у дискретном простору стања. Решење диференцне
једначине. Нумеричке методе интеграције. Особине контролабилности и опсервабилности. Технике анализе
стабилности: алгебарски и графо-аналитички критеријуми. Пројектовање дигиталних регулатора.
Спецификација квалитета понашања система: астатизми, тачност рада у стационарном стању и квалитет
прелазног процеса. Избор периоде одмеравања. Компензација система: каскадна, паралелна, преносна и
компензација у односу на мерљиви спољни поремећај. Пројектовање диференцијалног и интегралног
компензатора методом геометријског места корена. Пројектовање конвенционалних позиционих и
инкременталних P, PI и PID дигиталних регулатора. Подешавање параметара регулатора.
Практична настава
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу уз реализацију примера применом програмског пакета Matlab.
Израда домаћих задатака и пројекта у Matlab-у. Део наставног садржаја из области Пројектовања
конвенционалних позиционих и инкременталних P, PI и PID дигиталних регулатора и Подешавања
параметара регулатора, комплетиран је кроз осмишљене лабораторијске вежбе.
Литература
[1.] М. Р. Стојић, "Дигитални ситеми управљања", Академска мисао, Београд, 2004.
[2.] 2. Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, "Дигитални сигнали и системи: преглед теорије и решени задаци",
Академска мисао, Београд, 2004.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања и аудиторне вежбе по моделу интерактивне наставе. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
Практична настава
15
Усмени испит
30
Колоквијум-и
50

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Дипломски рад
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: положени сви испити на основним академским студијама, реализоване стручне праксе
Циљ предмета
Циљ израде и одбране дипломског рада је да студен покаже задовољавајући ниво знања, вештина и компетенција у
изучавању конкретног проблема у оквиру подручја студијског програма Инжењерски менаџмент, његове структуре
и сложености, те изналажењу одговарајућих решења применом теоријских и практичних знања усвојених током
студија.
Циљ је да студент покаже одговарајући ниво компетенција у домену анализе и описа разматране проблематике,
примењених метода, синтезе решења, предвиђања понашања одабраног решења са јасном представом о његовим
предностима и ограничењима. Стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених
анализа и других активности које су спроведене у оквиру задате теме Дипломског рада.
Исход предмета
Успешном израдом и одбраном дипломског рада студент: • је оспособљен за примену претходно стечених знања из
изучаваних области у решавању практичних проблема у области инжењерског менаџмента; • препознаје структуру
задатог проблема и способан је да дефинише правце његовог решавања; • познаје у академској средини шире
прихваћену методологију решавања сложенијих проблема и способан је да их самостално и креативно примени у
решавању конкретних проблема; • уме да интегрише теоријске и емпиријске изворе о областима и садржајима свог
деловања у контексту своје професије и будућег рада у инжењерско-менаџерској пракси; • на основу самосталног
коришћења литературе, проширују знања из области задате теме и оспособљава се за даље усавршавање током
рада у струци праћењем одговарајуће стручне литературе
Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на примедбе и питања комисије, студент
развија способност и вештине за јавно презентовање резултата свог рада и ефикасно комуницирање за
инжењерском заједницом.
Садржај предмета
Дипломски рад представља самостални рад студента који се реализује под менторством руководиоца дипломског
рада. Руководилац дипломског рада дефинише тему из области коју покрива програм наставног предмета из којег
се полаже дипломски испит, коју ће студент на основу стеченог знања, студија литературе, практичним или
експериманталним радом обрадити.
Садржај дипломског рада се дефинише појединачно у складу са темом дипломског рада и референтним статусом и
методологијом области у оквиру које се реализује.
Реализација дипломског рада се састоји из три дела:
1) Избор теме и дефинисање проблема; упознавање са релевантном основном и секундарном литературом;
писање предлога рада са прецизирањем проблема, садржаја, метода и предвидивих резултата рада.
2) Израде дипломског рада - Студент у договору са ментором припрема дипломски рад у писаној форми према
стандардима предвиђеним Правилником о полагању дипломског испита Факултета техничких наука и општим
стандардима израде самосталног стручног (стручно-научног) рада. Рад се заснива на теоријској и/или
емпиријској анализи одређеног проблема и пише се у општој форми: Уводни део, Теоријски део, Организација
истраживања, Резултати и дискусија, Закључак, Литература, Прилози;
3) Јавне усмене одбране - Студент припрема и брани писмени дипломски рад јавно у договору са ментором и у
складу са предвиђеним правилима и поступцима.
Литература
Група аутора: Актуелна уџбеничка литература и релевантни научно-стручни часописи и зборници научностручних конференција из области теме Дипломског рада.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 0
Остали часови: 3
Методе извођења наставе
Консултације и on-line консултације, менторски рад, индивидуални рад, метода анализе садржаја, документације и
литературе из области референтне за тему, самостални рад на практичним аспектима проблема који решава у
лабораторији и/или на терену; самостално писање дипломског рада, обликовање научно-стручног текста, припрема
презентације и јавна усмена одбрана рада у монолошкој, а потом у дијалошкој форми.
Оцена знања (максимални број поена 100)

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Дипломски рад
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положени сви испити и обављена стручна пракса
Циљ предмета
Развој вештина самосталне израде истраживачких радова, извештаја и писаних радова из области
релевантних за професионално деловање, развој креативности и аналитичности у области професионалног
деловања, оспособљавање за самостално излагање стручних проблема и заступање одређених
професионалних идеја, оспособљавање за континуирано самообразовање. Циљ израде и одбране завршног
рада је да студент покаже да поседује задовољавајућу способност примене теоријских и практичних знања у
пракси.
Исход предмета
У току и на крају израде и одбране завршног рада студент: уме да интегрише теоријске и емпиријске изворе о
одређеним областима и садржајима свог професионалног деловања; вешто пише стручне извештаје и радове;
самостално препознаје проблеме у области и самостално дефинише и решава једноставније професионалне
проблеме применом емпиријских и теоријских процедура проучавања и изводи аналитичка истраживања у
производним и пословним системима. Практичном применом стечених знања из различитих области код
студената се развија способност да сагледају место и улогу инжењера у изабраној области, потребу за
сарадњом са другим струкама и тимским радом.
Садржај предмета
Завршни рад представља самостални рад студента. Садржај се дефинише појединачно у складу са темом
завршног рада и референтним статусом и методологијом области у оквиру које се реализује. Студент у
договору са ментором припрема завршни рад у писаној форми према стандардима предвиђеним Правилником о
полагању завршног, дипломског и мастер испита Факултета техничких наука у Чачку и општим стандардима
израде самосталног стручног (стручно-научног) рада.
Литература
Савремена уџбеничка литература, стручни, научни и дипломски радови релевантни за изабрану тему
дипломског рада.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Консултације и on-line консултације, менторски рад, индивидуални рад, метода анализе садржаја,
документације и литературе из области референтне за тему, евентуално емпиријска истраживања и
прикупљање података на терену; самостално писање стручног рада, обликовање научно-стручног текста,
припрема презентације и јавна усмена одбрана рада у монолошкој, а потом у дијалошкој форми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Израда дипломског рада
50
Одбрана дипломског рада
50

Студијски програм: ОАС МЕХ
Назив предмета: Дипломски рад
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: положени сви испити и обављена стручна пракса
Циљ предмета
Развој вештина самосталне израде истраживачких радова, извештаја и писаних радова из области
релевантних за професионално деловање, развој креативности и аналитичности у области професионалног
деловања, оспособљавање за самостално излагање стручних проблема и заступање одређених
професионалних идеја, оспособљавање за континуирано самообразовање. Циљ израде и одбране завршног
рада је да студент покаже да поседује задовољавајућу способност примене теоријских и практичних знања у
пракси.
Исход предмета
У току и на крају израде и одбране завршног рада студент: уме да интегрише теоријске и емпиријске изворе о
одређеним областима и садржајима свог професионалног деловања; вешто пише стручне извештаје и радове;
самостално препознаје проблеме у области и самостално дефинише и решава једноставније професионалне
проблеме применом емпиријских и теоријских процедура проучавања и изводи аналитичка истраживања у
производним и пословним системима. Практичном применом стечених знања из различитих области код
студената се развија способност да сагледају место и улогу инжењера у изабраној области, потребу за
сарадњом са другим струкама и тимским радом.
Садржај предмета
Завршни рад представља самостални рад студента. Садржај се дефинише појединачно у складу са темом
завршног рада и референтним статусом и методологијом области у оквиру које се реализује. Студент у
договору са ментором припрема завршни рад у писаној форми према стандардима предвиђеним Правилником о
полагању завршног, дипломског и мастер испита Факултета техничких наука у Чачку и општим стандардима
израде самосталног стручног (стручно-научног) рада.
Рад се заснива на теоријској и/или емпиријској анализи одређеног проблема и пише се у општој форми:
Уводни део, Теоријски део, Организација истраживања, резултати и дискусија, Закључак, Литература,
Прилози.
Литература
Савремена уџбеничка литература, стручни, научни и дипломски радови релевантни за изабрану тему
дипломског рада.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Консултације и on-line консултације, менторски рад, индивидуални рад, метода анализе садржаја,
документације и литературе из области референтне за тему, евентуално емпиријска истраживања и
прикупљање података на терену; самостално писање стручног рада, обликовање научно-стручног текста,
припрема презентације и јавна усмена одбрана рада у монолошкој, а потом у дијалошкој форми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Израда дипломског рада
50
Одбрана дипломског рада
50

Студијски програм : ОАС ИТМ
Назив предмета: Завршни рад
Наставник/наставници: Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: положени сви испити и обављена стручна пракса
Циљ предмета
Развој вештина самосталне израде истраживачких радова, извештаја и писаних радова из области релевантних
за професионално деловање, развој креативности и аналитичности у области професионалног деловања,
оспособљавање за самостално излагање стручних проблема и заступање одређених професионалних идеја,
оспособљавање за континуирано самообразовање. Циљ израде и одбране завршног рада је да студент покаже
да поседује задовољавајућу способност примене теоријских и практичних знања у пракси.
Исход предмета
У току и на крају израде и одбране завршног рада студент: уме да интегрише теоријске и емпиријске изворе о
одређеним областима и садржајима свог професионалног деловања; вешто пише стручне извештаје и радове;
самостално препознаје проблеме у области и самостално дефинише и решава једноставније професионалне
проблеме применом емпиријских и теоријских процедура проучавања и изводи аналитичка истраживања у
производним и пословним системима. Практичном применом стечених знања из различитих области код
студената се развија способност да сагледају место и улогу инжењера у изабраној области, потребу за
сарадњом са другим струкама и тимским радом.
Садржај предмета
Завршни рад представља самостални рад студента. Садржај се дефинише појединачно у складу са темом
завршног рада и референтним статусом и методологијом области у оквиру које се реализује. Студент у договору
са ментором припрема завршни рад у писаној форми према стандардима предвиђеним Правилником о полагању
завршног, дипломског и мастер испита Факултета техничких наука у Чачку и општим стандардима израде
самосталног стручног (стручно-научног) рада.
Рад се заснива на теоријској и/или емпиријској анализи одређеног проблема и пише се у општој форми: Уводни
део, Теоријски део, Организација истраживања, резултати и дискусија, Закључак, Литература, Прилози.
Литература
Савремена уџбеничка литература, стручни, научни и дипломски радови релевантни за изабрану тему завршног
рада.
Број часова активне наставе

Теоријска настава:

Практична настава:

Методе извођења наставе
Консултације и on-line консултације, менторски рад, индивидуални рад, метода анализе садржаја,
документације и литературе из области референтне за тему, евентуално емпиријска истраживања и
прикупљање података на терену; самостално писање стручног рада, обликовање научно-стручног текста,
припрема презентације и јавна усмена одбрана рада у монолошкој, а потом у дијалошкој форми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

Израда завршног рада

50

Одбрана завршног рада

50

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Дипломски рад
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: положени сви испити и обављена стручна пракса
Циљ предмета
• оспособљеност кандидата да самостално ефикасно реши постављен конкретан сложенији проблем у
области информационих технологија,
• интеграција знања и вештина стечених у склопу положених предмета,
• развој способности примене теоријских знања и практичних вештина у будућој професионалној пракси
ИТ,
• стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других
активности које су спроведене у оквиру задате теме дипломског рада
• упознавање са елементима научно-истраживачког рада
Исход предмета
Свршени студент:
• уме да интегрише теоријске и емпиријске изворе знања из области информационих технологија
• анализира расположиве методологије и процедуре изучавања и бира најсврсисходније за домен датог
проблема из струке
• систематизује и правилно користи стручну литературу, поштујући ауторска права и стручне и етичке
оквире истраживачког рада
• самостално саставља конзистентан извештај о својим научним и стручним активностима, систематично
документује теоријске и практичне аспекте свог рада у области ИТ
Садржај предмета
Садржај се дефинише појединачно у складу са темом дипломског рада и референтним статусом и
методологијом конкретне области ИТ у оквиру које се реализује.
Студент у договору са ментором припрема дипломски рад у писаној форми према стандардима предвиђеним
Правилником о завршном/дипломском испиту Факултета техничких наука и општим стандардима израде
самосталног стручног, односно научно-стручног рада.
Садржајно, рад се заснива на теоријској и/или емпиријској анализи одређеног проблема и пише се у општој
форми:
1. Уводни део (укључујући: предмет, циљ и подручје примене),
2. Теоријско-методолошки део,
3. Организација истраживања,
4. Резултати и дискусија,
5. Закључна разматрања,
6. Прилози и
7. Литература.
Студент припрема и брани писани дипломски рад јавно у договору са ментором и у складу са прописаним
правилима и поступцима.
Литература
Савремена уџбеничка литература, стручни, научни и дипломски радови релевантни за изабрану тему
дипломског рада.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Консултације уживо и On-line, менторски рад, индивидуални рад, метода анализе садржаја, документације и
литературе из области ИТ референтне за тему, самостални рад на практичним аспектима проблема који
решава у лабораторији и/или у реалним условима праксе; самостално писање дипломског рада, обликовање
научно-стручног текста, припрема презентације и јавна усмена одбрана рада у монолошкој, а потом у
дијалошкој форми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Израда дипломског рада
50
Одбрана дипломског рада
50

Студијски програм: ОАС РСИ
Назив предмета: Дипломски рад
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Одбрана рада не може да се обави док се не положе сви остали испити
Циљ предмета
Циљ израде и одбране дипломског рада је да студент покаже да поседује задовољавајућу способност примене
теоријских и практичних знања у пракси. Израдом дипломског рада студенти стичу искуство за писање радова у
оквиру којих је потребно описати проблематику, спроведене методе и поступке и резултате до којих се дошло.
Стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других активности
које су спроведене у оквиру задате теме дипломског рада.
Исход предмета
Завршним испитом проверава се са стручног аспекта оспособљеност кандидата за самостално коришћење и
примену стечених знања током студија. Проверава се оспособљеност студената за систематски приступ
решавању задатих проблема. Студенти стиче искуство које може применити у пракси приликом решавања
проблема из области њихове струке. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на
примедбе и питања комисије, студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба презентовати
резултате рада.
Садржај предмета
Руководилац дипломског рада – ментор, задаје тему из области коју покрива програм наставног предмета, а који
кандидат може у року од три месеца, на основу стеченог знања, студија литературе, практичним или
експерименталним радом, успешно обрадити. Завршни рад представља самосталан рад студента израђен у
писаној форми на тему решавања задатог проблема, уз упутства и консултације са ментором и сарадником.
Након израде рада и сагласности ментора да је успешно урађен рад, кандидат брани дипломски рад пред
комисијом која се састоји од три члана
Литература:
Број часова активне наставе: 0
Теоријска настава: 0
Практична настава: 0
Методе извођења наставе
Правилником о полагању завршног испита на основним и дипломским академским - мастер студијама на
Факултету техничких наука у Чачку је дефинисан поступак пријављивања, израде и одбране Завршног рада
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
Практична настава
Усмени испит
100
Колоквијум-и
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ, ОАС ИТ, ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Дискретна математика
Наставник/наставници: Нада Ж. Дамљановић
Статус предмета: обавезни ОАС ИМ, ОАС ИТ; изборни ОАС ЕЛЕН
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са основним концептима дискретне математике.
Исход предмета
Стечена знања користе се у даљем образовању и у стручним предметима, повезују се знања из дискретне
математике са разним областима информатике.
Садржај предмета
Теоријска настава
Исказна логика: искази, логички везници, исказне формуле, логичка еквивалентност, таутологије и
контрадикције, логичка аргументација, правила закључивања, грешке у закључивању. Предикатска логика:
предикати, квантификатори, логичка аргументација са квантификаторима. Технике доказивања: методе
доказивања, директни и индиректни докази, грешке у доказивању, стратегије доказивања, резоновање
унапред и уназад, математичка индукција, рекурзивне дефиниције, структурна индукција. Скупови: једнакост
и инклузија, скуповне операције, уређене n-торке, Декартов производ. Релације: релације еквиваленције,
партиције скупа, уређени скупови. Функције: кореспонденције и функције, бијекције, инверзна функција,
операције, низови и матрице. Кардинали и пребројавање: кардиналност скупа, коначни и бесконачни
скупови, пребројиви и непребројиви скупови, принципи пребројавања, пермутације, принцип укључењаискључења. Алгебарске структуре: групоиди, полугрупе, групе, полупрстени, прстени, поља, конгруенције и
количнички скупови, Булове алгебре, минимизација Булових функција, бинарни дијаграми одлучивања.
Формални језици: Операције и комбинаторика на речима, формални језици, генеративне граматике,
класификација граматика. Аутомати: Детерминистички и недетерминистички аутомати, минимални аутомат
језика, регуларни изрази и њихове примене, аутомати са излазом, аутомати Mealyevog и Mooreovog типа,
еквивалентни аутомати, минимизација аутомата са излазом. Тјурингове машине: њихови језици, питања
одлучивости, израчунљивости и комплексности. Графови: планарност, Ојлерова шетња, Хамилтонов циклус
и проблем трговачког путника, упаривање у бипартитним графовима, хроматски број графа, стабла, директни
графови, означени графови.
Практична настава
Аудиторне вежбе прате садржај предавања, на вежбама се разрађује практичан део предмета, кроз израду
задатака из сваке области.
Литература
[1] Ћирић, М., Игњатовић, Ј. (2012). Теорија алгоритама, језика и аутомата, збирка задатака, ПМФ у Нишу,
ISBN: 978-86-83481-87-3.
[2] Лазаревић, В. (2004). Збирка задатака из математике информатике, Технички факултет у Чачку, ISBN: 8681745-91-3.
[3] Цветковић, Д., Симић, С. (1996). Дискретна математика: математика за компјутерске науке, Просвета,
Ниш, ISBN: 86-7455-257-9.
[4] Огњановић, З., Крџавац, Н. (2004). Увод у теоријско рачунарство, ФОН Београд, ISBN: 86-7680-028-6
(http://www.mi.sanu.ac.rs/~zorano/ti/TeorijskoRacunarstvo.pdf).
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 2
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
На предавањима и вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и
интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака, колоквијума и
завршног (писменог и усменог) испита. На завршном испиту се проверава свеобухватно разумевање
изложеног градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
3
Писмени испит
35
Практична настава
3
Усмени испит
25
Колоквијум-и
30
Семинар-и
4

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Дистрибутивне и индустријске мреже
Наставник/наставници: Александар М. Ранковић, Драган Н. Ћетеновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да студенти сагледају основне аспекте планирања (компоненте и конфигурације) и
експлоатације ових типова мрежа. Поред тога, циљ је и стицање знања из области градње дистрибутивних и
индустријских мрежа, уз задовољење захтева које постављају потрошачи и власници мрежа у погледу
квалитета електричне енергије, као и регулаторне агенције. Дистрибутивне и индустријске мреже се јако
разликују у зависности од типа и карактеристика потрошње, тако да је други циљ предмета генерализација
методолошких поступака за њихову анализу, експлоатацију, одржавање и управљање.
Исход предмета
На крају курса студенти су у могућности да:
• Сагледају основне карактеристике и функције елемената (опреме) у дистрибутивним и индустријским
мрежама.
• Изврше основне аналитичке прорачуне мрежа (токове снага, напоне, губитке и фактор снаге).
• Моделују поједине физичке ефекте који се јављају у појединим експлоатационим условима.
• Користе поједине програмске пакете за планирање и диспечерско управљање у мрежама.
• Закључе о квалитету испоручене електричне енергије на бази извршених мерења.
• Познају методе заштите од опасних напона (корака и додира).
Садржај предмета
Теоријска настава
Карактеристике потрошње електричне енергије. Упрошћене и детаљне методе прорачуна (модели елемената,
токови снага, напонска стања и губици). Регулација напона. Компензација реактивне снаге. Средства за
компензацију која се користе у дистрибутивним и индустријским мрежама. Teрмички аспекти оптерећивања
елемената мреже. Принципска решења мрежа различитих напонских нивоа (градске, приградске и сеоске
мреже). Реконфигурација и рестаурација погона после квара дистрибутивних мрежа. Квалитет електричне
енергије. Начини уземљења звездишта. Обновљиви извори електричне енергије.
Практична настава
Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских
пакета.
Литература
[1.] Н. Рајаковић, Д. Тасић, Дистрибутивне и индустријске мреже, Електротехнички факултет Београд и
Академска мисао, Београд, 2008.
[2.] Н. Рајаковић, Д. Тасић, Н. Арсенијевић и Д. Стојановић, Збирка задатака из дистрибутивних и
индустријских мрежа, Академска мисао, Београд, 2005..
[3.] М. Танасковић, Т. Бојковић, Д. Перић и В. Шиљкут, Зборник решених проблема из дистрибуције и
продаје електричне енергије, Академски клуб, Београд, 2006.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint
презентација, решавање нумеричких примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и вежбе
базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима
наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем
колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
25
Практична настава
Усмени испит
25
Колоквијум-и
40
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Екологија
Наставник/наставници: Павле М. Спасојевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са главним изворима загађења животне средине и основним мерама
за њену заштиту. Упознавање са главним принципима управљања чврстим комуналним отпадом. Усвајање
и примена концепта и принципа одрживог развоја, усклађивање технолошке промене у Србији са
еколошким принципима и начелима социјалне равнотеже.
Исход предмета
Стицање знања о главним загађивачима животне средине и главним мерама за спречавање загађења.
Познавање главних принципа управљања чврстим комуналним отпадом као и законским регулативима.
Аналитичке компетенције студената да расуђују о неопходном усклађивању развојних токова и циљева у
свим економским, друштвеним и техничким димензијама у складу са принципима одрживог развоја.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам екологије, биосфере и екосистема. Главни извори и методе спречавања загађења ваздуха, воде и
земљишта. Последице утицаја загађења животне средине на здравље људи. Сакупљање, транспорт, процеси
прераде и одлагање комуналног чврстог отпада. Одрживи развој - еволуција концепта, oсновни принципи и
појам интергенерацијске правде. Три стуба и три подручја одрживог развоја: економија заснована на знању,
уравнотежен социјални систем, заштита ресурса и животне средине. Обновљиви и необновљиви ресурси,
одржива производња и потрошња у индустрији, саобраћају, пољопривред, и тд. Концепт одрживог развоја
у Србији: Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије.
Практична настава
Примери пројектовања система за пречишћавање ваздуха. Примери пројектовања система за
пречишћавање вода. Израчунавање цене коштања одлагања комуналног чврстог отпада и потенцијална
уштеда применом различитих процеса прераде отпада. Прорачунавање екстреналија – садашње и будуће
цене ресурса . Анализа енергетске и материјалне ефикасности. Животни циклус производа. Анализа
примера одрживе производње и потрошње у Србији и свету. Примери добре индустријске праксе у складу
са принципима одрживог развоја.
Литература
[1] Пантелић, М., Јордовић, Б., Браун, Г., Брковић, Д. (2007). Екологија и заштита животне средина,
Технички факултет Чачак.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи интерактивно у виду предавања (Power Point презентације, видео анимације и рачунски
примери) и рачунских вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен
карактеристичним примерима ради лакшег разумевања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и
консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
20
Усмени испит
40
Колоквијум-и
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Експлоатација ЕЕС-а
Наставник/наставници: Александар М. Ранковић, Драган Н. Ћетеновић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да студенти сагледају основне аспекте експлоатације електроенергетских система
(ЕЕС-а), односно проблеме и алгоритме којима се они оптимизирају. Поред тога, циљ је и оспособљавање
студената за решавање појединих практичних проблема, вођење ЕЕС-а кроз диспечерско управљање и
доношење одлука о оптимизацији погона. Пошто је већина проблема у експлоатацији ЕЕС-а математички
врло сложена, један од циљева је и обучавање студената за коришћење готових програмских пакета за
управљање ЕЕС-има (EMS – Energy Management System).
Исход предмета
На крају курса студенти су у могућности да:
• Сагледају основне техничко-економске карактеристике најважнијих елемената ЕЕС-а: производне јединице
(хидро и термо електране), преносна мрежа (водови и трансформатори) и потрошачка подручја.
• Изврше формулацију и решавање основних аналитичких функција експлоатације ЕЕС-а.
• Моделују поједине физичке ефекте који се јављају у појединим експлоатационим условима.
• Користе поједине програмске пакете за диспечерско управљање у реалним производно-преносним
мрежама.
• Донесу одговарајуће закључке на бази добијених резултата, у циљу оптимизације експлоатације ЕЕС-а.
Садржај предмета
Теоријска настава
Енергетско-експлоатационе карактеристике електроенергетског система (потрошачи, хидро и
термоелектране, водови и трансформатори). Аналитичке функције везане за период припреме погона.
Сигурност ЕЕС-а. Статичка естимација стања. Економски аспекти експлоатације ЕЕС (оптимална расподела
оптерећења у чисто термо и мешовитим хидро-термо системима). Тржиште електричне енергије и
експлоатација ЕЕС-а. Основни проблеми експлоатације дерегулисаних ЕЕС-а. Услуге преноса на слободном
тржишту електричне енергије. Показатељи и норме квалитета испоруке електричне енергије. Тарифни
системи.
Практична настава
Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских
пакета.
Литература
[1.] М. С. Ћаловић, А. Т. Сарић и П. Ч. Стефанов, Експлоатација електро-енергетских система у условима
слободног тржишта, Технички факултет, Чачак, 2005.
[2.] М. С. Ћаловић и А. Т. Сарић, Збирка решених задатака из експлоатација електро-енергетских система,
Друго допуњено и проширено издање, Технички факултет, Чачак, 2006.
[3.] Д. Поповић, Д. Бекут и В. Тресканица, Специјализовани ДМС алгоритми, ДМС група, Нови Сад, 2004.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint
презентација, решавање нумеричких примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и вежбе
базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима
наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем
колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
25
Практична настава
Усмени испит
25
Колоквијум-и
40
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Електране и обновљиви извори енергије
Наставник/наставници: Владица Р. Мијаиловић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са принципима рада и карактеристикама појединих типова електрана, условима и
начинима њиховог прикључивања на ЕЕС.
Исход предмета
Познавање могућих начина добијања електричне енергије из конвенционалних и дистрибуираних извора.
Познавање савремених типова електрана и принципа њиховог функционисања.
Познавање израде плана укључивања електрана на мрежу за дату структуру ЕЕС-а и дати дијаграм
оптерећења.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основно о изворима енергије. Конвенционалне хидроелектране (ХЕ). Врсте хидрауличких турбина.
Реверзибилне ХЕ. Прорачун параметара ХЕ. Једнополне шеме ХЕ. Технолошка шема ХЕ. Мале ХЕ. Опис
мале ХЕ. Губици у цевоводу. Методе мерења протока. Турбине у малим ХЕ. Регулација брзине. Регулација
напона и синхронизација. Термоелектране. Технолошка шема ТЕ. Парне турбине. Типови топлотних шема
ТЕ. Сопствена потрошња ТЕ. Степен искоришћења ТЕ. Карактеристични радни режими ТЕ. ТЕ са гасним
турбинама. Употреба соларне енергије. Соларни колектори, панели и термички системи. Фотонапонски
системи. Прикључење на мрежу. Ветроелектране. Опис ветроелектране. Електрични аспекти експлоатације.
Геотермална енергија. Примена геотермалне енергије. Когенерациона постројења. Примери примене.
Коришћење биомасе за производњу електричне енергије. Системи за акумулирање енергије. Примери
примене.
Практична настава
Вежбе су аудиторне. Свака област је покривена одговарајућим бројем рачунских задатака.
Литература
[1.] В. Илић, М. Ђурић, Ж. Ђуришић, А. Чукарић, Електране, ЕТФ, Београд, 2010.
[2.] Владица Мијаиловић, Дистрибуирани извори и системи за дистрибуцију електричне енергије, Академска
мисао, Београд, 2019.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Комбинација излагања на табли и видео-презентација. Вежбе се изводе на табли. Колоквијум се полаже
писменим путем у трајању од 90 минута.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
50
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
40
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ, ОАС МЕХ
Назив предмета: Електрична мерења
Наставник/наставници: Аленка М. Миловановић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са основима метрологије, мерним средствима и мерним методама. Примена стечених
теоријских знања на решавање практичних проблема у оквиру лабораторијских вежби.
Исход предмета
Студенти су стекли теоријска и практична знања о мерним средствима, мерним методама и обради резултата
мерења неопходна за успешно решавање инжењерских проблема из области електричних мерења. Студенти
поседују искуство у лабораторијском раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Метрологија. Међународни систем мерних јединица. Грешке при мерењу. Мерна несигурност. Мерни
прибор. Мерни инструменти: аналогни и дигитални мерни инструменти. Осцилоскоп. Мерни мостови. Мерни
компензатори. Методе мерења параметара електричних кола: отпорности, индуктивности, узајамне
индуктивности и капацитивности. Мерење фреквенције и временских интервала. Мерење снаге у колима
једносмерне и наизменичне струје.
Практична настава
Лабораторијске вежбе: Мерење параметара електричних кола: отпорности, индуктивности и капацитивности;
Овера инструмената; Мерење снаге; Мерења на катодном осцилоскопу; Мерење максималне, средње и
ефективне вредности сигнала; Примена виртуелних инструмената.
Литература
[1.] П. Дудуковић, М. Ђекић, Електрична мерења, Чачак 1997.
[2.] Љ. Р. Голубовић, Електрична мерења, ТФ Чачак, ЕТФ Бања Лука, 2005.
[3.] М. Ђекић, А. Миловановић, С. Вардић, Збирка задатака из електричних мерења, ФТН Чачак, 2016.
[4.] М. Ђекић, А. Миловановић, Електрична мерења - Лабораторијске вежбе, ТФ Чачак, 2000.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе по моделу интерактивне наставе. Лабораторијске вежбе студенти раде самостално уз
надзор асистента.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
50
Практична настава
45
Усмени испит
Колоквијум-и
Семинар-и

Студијски програм: ОАС МЕХ
Назив предмета: Електричне инсталације и компоненте
Наставник: Момчило Д. Вујичић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање одговарајућих компетенција студента из области електричних инсталација и компоненти
представља циљ изучавања садржаја предмета. Студенти кроз предмет изучавају област електричних
инсталација ниског напона унутар објеката, а које се пре свега користе у индустријским објектима за
напајање и управљање индустријским машинама и процесима. Циљ предмета је и да студенти упознају
основне карактеристике и начин функционисања компоненти у електричним инсталацијама као и њихов
правилни одабир.
Исход предмета
Након одслушаног предмета студент ће моћи да самостално да врше основне прорачуне струјних кола у
електричним инсталацијама, као и да разумеју начин функционисања као и принцип одабира електричних
компоненти: заштитних, прекидачких, прикључних, сигнализационих. Моћи ће да реализују основне
управљачке и спојне шеме за управљање електричним моторима и осталим пријемницима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Врсте електричних инсталација и напонски нивои. Електричне шеме и симболи. Електрични проводници и
каблови. Разводни системи и разводни ормани. Шински развод. Заштита од опасног напона додира.
Уземљење и изједначење потенцијала. Заштитне компоненте и селективност заштите. Топљиви осигурачи и
заштитни прекидачи. Напонски и струјни релеји. Прикључне компоненте. Управљачке компоненте.
Прекидачи, тастери, контактори и релеји. Механичке, електромеханичке и електронске модуларне
компоненте. Тајмери и бројачи. Компоненте за мерење и контролу неелектричних величина. Сигнализационе
компоненте. Управљање електричним пријемницима. Управљање и заштита електричних мотора. Мерења и
испитивања у електричним инсталацијама.
Практична настава
Реализација рачунских вежби, као и лабораторијских вежби из појединих области који се изучавају у оквиру
предмета.
Литература
[1] М. Костић, Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација, Академска мисао, Београд, 2014.
[2] Г. Дотлић, Електроенергетика: кроз стандарде, законе, правилнике, одлуке и техничке препоруке:
тумачења, коментари, примери, СМЕИТС, Београд, 2013.
[3] I. Kasikci, Analysis and design of low-voltage power systems: an engineer's field guide, Wiley VCH, 2004.
[4] Electrical installation guide: According to IEC international standards, Schneider Electric, 2016.
[5] Упутства за реализацију лабораторијских вежби.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
30
Лабораторијске вежбе
25
Усмени испит
20
Колоквијум-и
20

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Електричне инсталације ниског напона
Наставник/наставници: Момчило Д. Вујичић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање одговарајућих компетенција студента из области електричних инсталација ниског напона
представља циљ изучавања садржаја предмета. Студенти кроз предмет изучавају области чије познавање је
неопходно при пројектовању електроенергетских инсталација ниског напона: прописи и стандарди,
једновремено-максимална снага, одабир типова каблова и пресека проводника, падови напона, заштита од
опасног напона додира. Циљ предмета је да студенти упознају основне карактеристике компоненти у
електричним инсталацијама и њихов правилни одабир. Такође, један од циљева је и упознавање са начином
испитивања електричних инсталација ниског напона.
Исход предмета
Након одслушаног предмета студент ће моћи самостално да врше прорачуне неопходне за одабир каблова и
проводника, заштитних и прекидачких компоненти у електричним инсталацијама. Упознаће се са начинима
заштите од опасног напона додира као и заштите објекта од атмосферског пражњења. Имаће одговарајуће
знање из области испитивања електричних и громобранских инсталација.
Садржај предмета
Теоријска настава
Врсте електричних инсталација. Напонски нивои. Пријемници електричне енергије. Прописи и стандарди из
области електричних инсталација ниског напона. Мерење утрошка електричне енергије и одређивање
једновремено максималних оптерећења. Типови електричног развода. Прорачун попречних пресека
проводника и каблова. Падови напона. Компензација реактивне енергије. Компоненте електричних
инсталација. Заштитне, прикључне и управљачке компоненте. Селективност заштитних компоненти.
Аутоматско управљање и контрола у инсталацијама. Заштита од опасног напона додира. Директан и
индиректан напон додира. Уземљивачи. Громобранске инсталације. Пројектовање електричних инсталација.
Испитивање електричних инсталација ниског напона.
Практична настава
Реализација рачунских вежби, као и лабораторијских вежби из појединих области који се изучавају у оквиру
предмета. Израда пројектног задатка применом софтвера.
Литература
[1.] М. Костић, Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација, Академска мисао, Београд, 2014.
[2.] Г. Дотлић, Електроенергетика: кроз стандарде, законе, правилнике, одлуке и техничке препоруке:
тумачења, коментари, примери, СМЕИТС, Београд, 2013.
[3.] Electrical installation guide: According to IEC international standards, Schneider Electric, 2018.
(https://www.se.com/ww/en/work/products/product-launch/electrical-installation-guide/)
Упутства за реализацију пројекта и лабораторијских вежби.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, рачунске и лабораторијске/практичне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
25
Лабораторијске вежбе
15
Усмени испит
25
Колоквијум-и
15
Пројекат
15

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Електрично осветљење
Наставник/наставници: Момчило Д. Вујичић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање одговарајућих компетенција студента из области пројектовања електричног осветљења представља
циљ изучавања садржаја предмета. Студенти упознају фотометријске величине, јединице и прорачуне,
принцип рада извора светлости и конструкције светиљки. Такође, овладавање у коришћењу најновијих
софтвера за пројектовање као и процена ефикасности система осветљења кроз израду пројеката представља
циљ предмета.
Исход предмета
Након одслушаног предмета студент ће моћи самостално да врше фотометријске прорачуне унутрашњег и
спољашњег осветљења. Моћи ће успешно да користе тренутно актуелне софтвере за прорачуне и да израђују
пројекте електричног осветљења.
Садржај предмета
Теоријска настава
Светлост као физичка и чулна појава. Светлосна својства тела. Фотометријске величине и јединице. Закони
фотометрије. Фотометријска мерења и инструменти. Фотометријски дијаграми. Спектрометрија.
Калориметрија. Електрични извори светлости. Инкадесцентни и луминисцентни извори. LED извори.
Светиљке и њихове карактеристике. Фактори квалитета осветљења. Фотометријски прорачуни. Унутрашње
осветљење. Спољашње осветљење. Рефлекторско (декоративно) осветљење. Улично осветљење. Поступак
пројектовања електричног осветљења. Пројектовање осветљења применом софтвера. Процена ефикасности и
економичности осветљења. Системи за управљање и контролу осветљењем.
Практична настава
Реализација рачунских вежби, ако и лабораторијских вежби из појединих области који се изучавају у оквиру
предмета. Израда пројектних задатака унутрашњег и спољашњег осветљења применом софтвера.
Литература
[1] М. Костић, Водич кроз свет технике осветљења, Minel-Schreder, Београд, 2000.
[2] М. Костић, Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација, Академска мисао, Београд, 2014.
[3] DIALux Version 4.9: The Software Standard for Calculating Lighting Layouts: User Manual, DIAL GmbH,
Lüdenscheid, 2011. (https://b2b.dial.de/index.php/s/59cd037dcc33e6c53b9b8dc19b7eb59a)
Упутства за реализацију пројекта и лабораторијских вежби.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
25
Лабораторијске вежбе
15
Усмени испит
25
Колоквијум-и
10
Пројекти
20

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ
Назив предмета: Електромагнетика
Наставник/наставници: Аленка М. Миловановић
Статус предмета: обавезни ОАС ЕЛЕН; изборни ОАС РСИ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са темељним принципима и законима електромагнетике, особинама електромагнетских
поља као и начинима за њихово одређивање.
Исход предмета
Студент је стекао основна теоријска знања из области електромагнетике на основу којих: разуме основне
процесе значајне у електротехници; зна да изврши анализу електромагнетских поља и зна да решава
конкретне, једноставније проблеме везане за статичка, стационарна и временски променљива
електромагнетска поља. Стечена знања представљају основу за прaћење одређених стручних предмета на
вишим годинама студија.
Садржај предмета
Теоријска настава
Максвелове једначине: интегрални и локални облик. Подела проблема у погледу временске зависности.
Комплексни вектори. Обртно поље. Електромагнетске особине средина. Једначина континуитета. Гранични
услови. Закони преламања линија поља. Теорема ликова. Уземљивачи. Потенцијали електромагнетског поља.
Закаснели потенцијали. Таласна, Пуасонова и Лапласова једначина. Закони одржања. Поинтингова теорема.
Енергија електростатичког поља. Електродни системи, потенцијални и коефицијенти електростатичке
индукције, делимичне капацитивности. Кондензатор. Енергија стационарног магнентског поља. Сопствене и
међусобне индуктивности. Униформни равни електромагнетски таласи.
Практична настава
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.
Литература
[1.] Д. М. Величковић, Електромагнетика, Св.1, ЕФ Ниш, Наука Београд, 1994.
[2.] J. Сурутка, Електромагнетика, Академска мисао, Београд, 2006.
[3.] Д. М. Величковић и сарадници, Збирка решених испитних задатака из електромагнетике, ЕФ Ниш, 2000.
[4.] Б. Нотарош, В. Петровић, М. Илић, А. Ђорђевић, Б. Колунџија, М. Драговић, Збирка испитних питања и
задатака из електромагнетике, Академска мисао, Београд, 2008.
[5.] A. Ђорђевић, Електромагнетика за рачунарску технику, Академска мисао, Београд, 2002.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања и аудиторне вежбе по моделу интерактивне наставе. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
35
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС МЕХ
Назив предмета: Електромоторни погони
Наставник/наставници: Марко М. Росић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: положен испити из Једносмерних и асинхроних машина
Циљ предмета
Обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из области Електромоторних
једносмерних и наизменичних погона. У општем делу студенти се упознају са структуром електро-погона,
механиком погона (торзијом, моментом инерције и његовим свођењем), врстама оптерећења, радној тачки и
стабилношћу погона). Код једносмерних погона, циљ предмета је упознати студенте са математичким
моделом и статичким карактеристикама мотора са независном и редном побудом као и начинима кочења.
Код наизменичних погона студенти се упознају са еквивалентним шемама асинхроног мотора, механичким
карактеристикама при константном флуксу, константном напону и променљивој учестаности. Начинима
несиметричног, једнофазног и струјног напајања. Начинима кочења и погонима са синхроним моторима.
Исход предмета
Студенти су након одслушаног предмета оспособљени да разумеју принципе статичког моделовања
једносмерних и наизменичних погона. Оспособљени су да врше његов статички прорачун: Код једносмерних
погона да изврше анализу утицаја напона, отпорности и побуде на статичке карактеристике. Код
наизменичних погона да знају прилагођење механичке карактеристике променом напона, додавањем
отпорности у коло ротора и променом фреквенције. Да знају применити регенеративно, динамичко и
противструјно кочење у електричним једносмерним и наизменичним погонима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Статика. Једначине кретања у устаљеном стању. Механичке карактеристике. Четвороквадратни рад. Активно
и реактивно оптерећење Радна тачка и стабилност. Математички модел једносмерног погона. Статичке
карактеристике мотора са независном побудом, Статичке карактеристике редног мотора. Кочење
једносмерног погона. Регенеративно кочење. Динамичко кочење. Противструјно кочење. Наизменични погон.
Еквивалентна шема асинхроног мотора. Енергетски биланс. Механичке карактеристике при константном
флуксу, при константном напону, при променљивој учестаности, са уважавањем струје магнећења,
статорских отпорности, напона, отпорности и расипања. Струјне карактеристике при константном напону,
при променљивој учестаности и са уважавањем струје магнећења. Несиметрично напајање. Једнофазно
напајање. Струјно напајање. Кочење. Општа разматрања. Генераторско кочење. Противструјно кочење.
Кочење једносмерном струјом. Погони са синхроним моторима. Опште погонске особине. Стандардни
синхрони мотори. Синхрони релуктантни мотори. Синхрони мотори са перманентним магнетима. Избор
мотора за електрични погон. Теорија загревања електричних машина као основа за избор електромотора.
Врсте типичних оптерећења у електричним погонима. Утицај околине на избор електромотора. Вишемоторни
погони. Принципи заштите електромоторног погона.
Практична настава
Рачунске и лабораторијске вежбе прате садржај предавања.
Литература
[1.] В. Вучковић, Електрични погони, Академска мисао, Београд, 2002.
[2.] М. Бјекић, М. Росић, Контакторска опрема у погону асинхроног мотора, Технички факултет Чачак, 2008
[3.] Д. Сретеновић, М. Бјекић, М. Добричић, Збирка решених задатака из електромоторних погона, Висока
школа техничких струковних студија, Чачак, 2011.
[4.] Б. Јурковић, Електромоторни погони, Школска књига Загреб,1987.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 2
Практична настава: 3
Методе извођења наставе: Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Присутност на настави
5
Писмени испит
25
Активност на настави
5
Усмени испит
25
Лабораторијске вежбе
10
Колоквијум-и
20
Домаћи задаци
10

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ, ОАС МЕХ
Назив предмета: Електроника
Наставник/наставници: Предраг Б. Петровић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Фундаментална знања из физике рада и модела електронских компонената и анализе и пројектовања
основних појачавачких кола у дискретној и интегрисаној технологији, са аспекта конструкције и примене.
Оспособљавање студената да самостално анализирају, пројектују и реализују линеарна и нелинеарна
аналогна електронска кола са концентрисаним параметрима. Оспособљавање студената да самостално врше
мерења на аналогним електронским колима. Оспособљавање студената да самостално решавају сложеније
проблеме из области аналогне електронике.
Исход предмета
Припрема студената за даље образовање из аналогне и дигиталне електронике.Студенти ће бити
оспособљени да самостално анализирају, пројектују и реализују линеарна и нелинеарна аналогна електронска
кола са концентрисаним параметрима. Студенти ће бити оспособљени да самостално врше потребна мерења
на аналогним електронским колима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предмет и историјат електронике. Физика полупроводника (полупроводник, сопствена концентрација,
примесе, провођење струје). PN спој (расподела наелектрисања и потенцијала са и без поларизације,
једначина континуитета, струјно-напонска карактеристика, капацитивност, напонски пробој). Диода (модел,
анализа диодних кола). MOS транзистор (физика рада, струјно-напонска карактеристика за дуг и кратак
канал, капацитивности, поларизација за дискретна и интегрисана кола, мали сигнал). Биполарни транзистор
(физика рада, струјно-напонска карактеристика, модел, поларизација за дискретна и интегрисана кола, мали
сигнал). Основне појачавачке спреге са MOS и биполарним транзисторима. Струјни извори са MOS и
биполарним транзисторима. JFET. Струјни извори и основне појачавачке спреге са JFEТ-овима.
Диференцијални појачавач (конструкција, поларизација, преносна карактеристика, анализа, улазне
поларизационе струје, напонски и струјни офсет). Вишестепени појачавачи (каскадна RC спрега, померач
нивоа, директна спрега, парови основних појачавачких спрега, каскодни појачавач, интегрисани вишестепени
појачавачи). Појачавачи снаге. Операциони појачавачи. Негативна повратна спрега и типови. Исправљачи и
филтри. Стабилизатори напона. Оцилатори.
Практична настава
Примери анализе и синтезе основних и сложених електронских кола. Вежбе су аудиторне, током којих
наставник преко примера из праксе и примера из збирки задатака студенте упознаје са наставним јединицама
које су претходно обрађене на теоријској настави.
Литература
[1.] Sedra A., Smith K.: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, New York, 2004, Chapters 3-7
[2.] Тешић С., Васиљевић Д.: Основи електронике, Грађевинска књига, Београд, 2006.
[3.] С. Марјановић, Електроника 1-компоненте и кола, Академска мисао, Београд, 2004.
[4.] Радивоје Ђурић, Основи електронике, збирка решених проблема, друго издање, Београд, 2012.
[5.] P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, R. G. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Wiley,
2001.
[6.] М. H. Rashid, Microelectronic Circuit: Analysis and design, Thomson Learning, USA, 1998.
Број часова активне наставе: 8
Теоријска настава: 4
Практична настава: 4
Методе извођења наставе
Наставно градиво студентима ће бити презентирано путем материјала припремљеног у PowerPoint-u, Аcrobat
Reader-u, видео материјала и директно на табли. Наставни материјал је садржан у уџбеницима и збиркама
задатака. Предавања и вежбе су базиране на примерима из литературе и праксе. Провера знања се врши
путем колоквијума, одбране домаћих-семинарског рада и завршног испита.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
10
Усмени испит
20
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ, ОАС ИМ
Назив предмета: Електронско пословање
Наставник/наставници: Ненад Д. Стефановић
Статус предмета: обавезни ОАС ИТ; изборни ОАС ИМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са основним принципима и моделима електронског пословања, методама, алатима и веб
технологијама за развоја е-business решења.
Исход предмета
Разумевање концепата, модела и предности електронског пословања, као и начина примене истих у пракси.
Оспособњеност за самостално планирање и реализацију e-business пројеката и пружање консултантских
услуга. Способност израде e-commerce портала коришћењем неких од водећих система за управљање
садржајем, као што су Јoomla, Magento, Shopify или WordPress. Способност израде динамичких e-commerce
веб сајтова у водећим веб окружењима (ASP.NET/PHP).
Стечена знања студенти ће моћи да користе на разним пословима (веб дизајн, веб програмирање,
консултантски послови, веб маркетинг и сл.), али и за отпочињање сопственог електронског бизниса.
Садржај предмета
Теоријска настава
У оквиру предмета обрађиваће се следеће теме: увод у електронско пословањe; инфраструктура електронског
пословања; е-окружење; стратегије електронског пословања; организационе структуре за електронско
пословање; пословни процеси у електронском пословању; управљање пројектима уелектронском пословању;
интернет бизнис план; електронска трговина; управљање ланцима снабдевања (SCM); системи плаћања на
интернету; интернет маркетинг; друштвени медији; управљање односима са клијентима (CRM); системи за
планирање
ресурса
предузећа
(ERP);
е-услуге(
е-управа,
е-банкарство,
е-образовање,
ездравство);криптовалуте и блокчејн; мобилно пословање; рачунарство у облаку; трендови у електронском
пословању; XML у електронском пословању (ebXML).
Практична настава
Развој и израда е-commerce веб сајта у једној од две водеће платформе (ASP.NET или PHP). Ово укључује
дизајн базе података (SQL Server или MySQL), израду каталога производа, система за претрагу, оптимизација
за претраживаче (SEO), израда система за одржавање (администрацију), израда виртуелне корпе за куповину,
повезивање са системима за онлајн плаћање и веб сервисима провајдера услуга.
Групни пројектни задатак који укључује израду интернет бизнис плана, инсталацију у клауд окружењу
(Microsoft Azure), конфигурацију и израду комплетнте електронске продавнице у једном од система
зауправљање садржајима (Joomla, Wordpress, Magento и сл.), као и инсталацију и конфигурацију једног од
система за управљање односима са клијентима (SuiteCRM, Microsoft CRM и сл.).
Литература
[1] Стефановић, Н. (2017). Скрипта са предавања, Факултет техничких наука у Чачку
[2] Раденковић Б., Деспотовић-Зракић М., Богдановић З., Бараћ Д., Лабус, А. (2015) Електронско пословање,
ФОН, ISBN 978-86-7680-304-0.
[3] Ивкoвић, M., Ђoрђeвић, Б., Субић, З., Mилaнoв, Д. (2011). Интeрнeт мaркeтинг и eлeктрoнскo
пoслoвњe. Технички факултет „Михаило Пупин“, Зрeњaнин.
[4] Отворени образовни ресурси: edx.org, coursera.org.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
- комбинација класичне наставе са Е-учењем и учењем на даљину и уз наведену литературу.
- интерактивна настава са мултимедијалним садржајима.
- у просторији (рачунарској учионици) опремљеној видео бимом и On-line приступом Интернету.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
4
Писмени испит
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и
36

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Електротехнички материјали
Наставник/наставници: Јелена М. Пуреновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Овладавање основним знањима о материјалима, њиховим структурним карактеристикама пре свега, а
нарочито механичким, топлотним, електричним и магнетним својствима са становишта њихове примене у
електротехници.
Исход предмета
Могућност оптималног одабира материјала у инжењерској пракси, као и креирања нових материјала за
специјалне намене.
Садржај предмета
Теоријска настава
Физичко-хемијске основе структуре материјала (хемијске везе, агрегатна стања, кристална структура,
дефекти). Подела електротехничких материјала.
Проводници првог и другог реда. Својства, врсте и примена проводних материјала. Mетали високе
електричне проводности и њихове легуре. Метали ниске електричне проводности. Суперпроводни
материјали. Проводни материјали за специјалне намене.
Полупроводници, физички аспекти полупроводних материјала (енергетске зоне, Фермијева енергија,
специфична електрична проводљивост). Формирање п-н споја. Својства, врсте и примена полупроводничких
материјала.
Диелектрици, основна диелектрична својства. Подела на изолаторске и кондензаторске диелектричне
материјале. Класификација пасивних диелектрика. Активни диелектрични материјали. Течни кристали.
Оптичка влакна.
Магнетни материјали, основни појмови магнетизма. Својства, врсте и примена магнетних материјала.
Хистерезисна петља. Магнетни губици. Меки магнетни материјали. Магнетокерамика. Материјали за израду
перманентних магнета.
Механичка својства материјала. Испитивање затезањем, дијаграм кидања. Затезна чврстоћа, тврдоћа,
дефектоскопске методе.
Практична настава
Лабораторијске вежбе: структурна, механичка, термичка, електрична и магнетна својства материјала,
дефектоскопска испитивања.
Литература
[1.] Д. Раковић, Физичке основе и карактеристике електротехничких материјала, Академска мисао, Београд,
2000.
[2.] Д. Раковић, П. Осмокровић, Н. Арсић, Електротехнички материјали: збирка задатака, Академска мисао,
Београд, 20003
[3.] Р.Н.Марковић, Познавање електротехничког материјала, Научна књига, Београд, 1979.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, лабораторијске вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
55
Практична настава
15
Усмени испит
Колоквијум-и
25

Студијски програм: ОАС ИТМ
Назив предмета: Електротехника
Наставник: Милан В. Плазинић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са основним принципима и законима електротехнике који се користе у машинству
Исход предмета
Студенти који успешно савладају предвиђено градиво знаће да примене основне законе и принципе
електротехнике и принципе рада електричних машина.
Садржај предмета
Теоријска настава
Електростатика, електрична кола једносмерних струја, електромагнетизам, наизменичне струје, основе
електронике, основе електричних машина.
Практична настава
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.
Лабораторијске вежбе на којима се студенти упознају са мерењима основних електричних величина и
провером закона електротехнике.
Литература
[1] Радуловић, Ј.: Електротехника са електроником – збирка задатака, Машински факултет у Крагујевцу,
ISBN: 978-86-86663-73-3, 190 страна, Крагујевац 2011.
[2] Радуловић, Ј.: Електротехника са електроником, Машински факултет, Крагујевац, ISBN: 86-80581-89-5,
230 страна, Крагујевац 2006.
Број часова активне наставе: 6
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Настава се изводи у облику предавања, рачунских и лабораторијских вежби
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
50
Практична настава
15
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Електротермија
Наставник/наставници: Милан В. Плазинић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти упознају са основним законима, принципима и терминологијом у области
претварања електричне енергије у топлотну. Такође, студенти се оспособљавају за прорачун основних
величина у електротермији.
Исход предмета
Студенти који успешно савладају предвиђено градиво знаће:
- да израчунају основне величине у електротермији,
- да реализују топлотне и електричне прорачуне и
- да изврше пројектовање једноставнијих електротермичких уређаја.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основе преноса топлоте. Аналогија величина температурних и електричних поља. Моделовања у
електротермији. Термометрија. Електротермички уређаји. Електрични грејачи. Електроотпорно загревање.
Индукционо загревање. Инфрацрвено загревање. Диелектрично загревање. Електротермичка постројења.
Регулација температуре код електротермичких уређаја.
Практична настава
Реализација рачунских вежби које прате предавања. Извођење лабораторијских вежби уз уводне теоријске
основе и прорачуне.
Литература
[1.] В. Брајовић, Електротермички уређаји и постројења, Технички факултет, Чачак, 1990.
[2.] S. Lupi, Fundamentals of Electroheat: Electrical Technologies for Process Heating, Springer, 2017.
[3.] В. Брајовић, М. Вујучић, Електротермија: збирка решених задатака, Технички факултет, Чачак, 2001.
[4.] З. Радаковић, М. Јовановић, Збирка задатака из Електротермије са приручником за лабораторијске
вежбе, Електротехнички факултет, 1995.
Упутства за реализацију лабораторијских вежби и пројекaта.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи у виду предавања, рачунских и лабораторијских вежби. У предавањима се примењује
индуктивни метод. На основу низа теоријских и практичних примера изводе се закључци и формира знање
које временом прераста у инжењерску интуицију.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
30
Практична настава
15
Усмени испит
20
Колоквијум-и
30

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Елементи и модели ЕЕС-а
Наставник/наставници: Александар М. Ранковић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Основни циљ предмета је оспособљавање студената за формирање, прорачунавање и примену модела
основних елемената у ЕЕС-у. Овим се студенти припремају за формирање укупног модела ЕЕС-а, који се
касније користи у другим областима: анализа, планирање, експлоатација и друге.
Исход предмета
На крају курса студенти су у могућности да:
• Детектују типове елемената у ЕЕС-и и потребне параметре за њихово моделовање.
• Изврше механички прорачун надземних водова.
• Моделују основним (типичним) моделима водове, трансформаторе, синхроне генераторе, потрошаче и
друге.
• Изврше елементарне прорачуне токова снага, падова напона и губитака у појединим елементима.
• Повежу поједине моделе у сложеније топологије ЕЕС-а.
Садржај предмета
Теоријска настава
Преносне и дистрибутивне мреже као део ЕЕС-а. Механички прорачун надземних водова. Критична
температура и критични угиб. Монтажне криве. Прорачун електричних параметара надземних водова.
Прорачун симетричних простопериодичних и устаљених режима водова. Феранти ефекат. Енергетски
трансформатори као елементи ЕЕС-а. Синхрони генератори као део ЕЕС-а (турбо и хидро генератори).
Прорачун стационарних стања коришћењем заменске шеме водова са сконцентрисаним параметрима.
Моделовање потрошача.
Практична настава
Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских
пакета.
Литература
[1.] М. Ђурић, Елементи електроенергетских система, АГМ књига, Београд, 2017.
[2.] А. Ранковић, Збирка решених испитних задатака из елемената и модела електроенергетских система,
Факултет техничких наука у Чачку, 2014.
[3.] М. Ђурић, Елементи електроенергетских система, збирка решених проблема, Електротехнички факултет,
Београд, 2001.
[4.] Г. Швенда, Основи електроенергетике – математички модели и прорачуни, Факултет техничких наука и
Stylos, Нови Сад, 2008.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint
презентација, решавање нумеричких примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и вежбе
базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима
наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем
колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
25
Практична настава
Усмени испит
25
Колоквијум-и
40
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ, ОАС МЕХ
Назив предмета: Енергетска електроника
Наставник/наставници: Предраг Б. Петровић
Статус предмета: обавезни ОАС ЕЛЕН; изборни ОАС РСИ, ОАС МЕХ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета Предмет је конципиран тако да студената упозна са основним принципима трансформације
електричне енергије која се обавља у колима енергетске електронике, типовима кола, колима за њихово
управљање и анализом у устаљеном радном режиму, ограничењима и ризицима који се јављају током њихове
примене у пракси, као и начинима да се они превазиђу. Поред теоријског знања из ове области, студент кроз
изабране примере треба да овлада основним вештинама потребним за инжењера електроенергетике, посебно
у погледу развоја сложених система за процесирање и обраду енергетских (напонских и струјних) сигнала,
спрезања таквих кола са дигиталним системима за управљање у постојећем индустријском окружењу.
Исход предмета
• Разумевање принципа рада основних типова кола енергетске електронике.
• Овладавање техникама за анализу и синтезу енергетских кола како у континуалном тако и у
дисконтинуалном режиму рада, у устаљеном стању.
• Оспособљавање у пројектовању и симулирању рада претварача за различите типове могућих оптерећења.
• Усвајање и примена принципа који се користе у савременим апликацијама са становишта понуђене снаге
на излазу претварача.
Садржај предмета
Теоријска настава
Примена кола енергетске електронике, класификација са становишта типа трансформисаног електричног
сигнала, Енергетски прекидачи и њихова примена; DC/DC претварачи у континуалном и дисконтинуалном
режиму рада, Магнетне компоненте; Кола са трансформаторима; фазна контрола и њена примена код
исправљачких кола; Инверторска кола; Основна кола и принципи управљања енергетским колима,
Регулатори.
Практична настава
Вежбе су аудиторне, током којих наставник преко примера из праксе и примера из збирки задатака студенте
упознаје са наставним јединицама које су претходно обрађене на теоријској настави.
Литература
[1.] Б. Докић, Енергетска електроника-претварачи и регулатори, ЕТФ Бања Лука, 2000.
[2.] П. Петровић, Енергетска електроника, ФТН Чачак, 2009.
[3.] Б. Докић, П. Петровић, Б. Блануша, Енергетска електроника -збирка решених задатака, Академска мисао
Београд, ЕТФ Бања Лука, 2006.
[4.] R.W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of power electronics, Kluwer Academic Publishers, 2001.
[5.] П. Петровић, Кола енергетске електронике-моделовање и управљање, ФТН Чачак, 2011.
Број часова активне наставе: 6
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Наставно градиво студентима ће бити презентирано путем материјала припремљеног у PowerPoint-u , Аcrobat
Reader-u, видео материјала и директно на табли. Наставни материјал је садржан у уџбеницима и збиркама
задатака. Предавања и вежбе су базиране на примерима из литературе и праксе. Провера знања се врши
путем колоквијума, одбране домаћих-семинарског рада и завршног испита.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
10
Усмени испит
20
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Енергетска информатика
Наставник/наставници: Снежана М. Драгићевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање сазнања у области примене информационих технологија у енергетици. Упознавање студената са
савременим софтверским решењима за дату намену и овладавање неопходним вештинама њихове примене у
анализи и управљању енергетским системима.
Исход предмета
Студент разуме технологије производње, конверзије, транспорта и потрошње енергије; Примењује
информационе технологије у процесима управљања енергије у циљу побољшања ефикасности енергетских
система; Функционално учествују у процесима развоја нових и избора готових софтверских решења
намењених анализи и управљању у енергетским системима; Користи информационе системе и
мултидисциплинарна знања у циљу постизања друштвено одговорног пословања са аспекта енергетике и
екологије.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основи енергетике. Енергетика и екологија. Потрошња енергије и енергетски биланси. Енергетска
ефикасност. Моделовање и симулација енергетски ефикасних система. Примена информационих
технологија у управљању енергетских система: соларни системи за производњу топлотне енергије,
фотонапонски системи за производњу електричне енергије, енергетски ефикасне зграде, управљање
потрошњом енергије у предузећима. Софтверски алати за анализу и планирање производње и потрошње
топлотне и електричне енергије.
Практична настава
Прикупљање и анализа података који се користе за анализу и оптимизацију потрошње енергије применом
постојећих и креирањем нових алата. Презентација добијених резултата.
Литература:
[1] Lamb J., The Greening of IT: How Companies Can Make a Difference for the Environment, Elsevier Book
Company, 2009, ISBN 978-0137150830.
[2] Ламбић М., Енергетика, Технички факултет Зрењанин, 2003, ИСБН 86-7672-000-2.
[3] Giuliano D., Green Energy Audit of Buildings, Springer, 2013, ISBN 978-1-4471-6172-1, eISBN 978-1-44715064-0, doi: 10.1007/978-1-4471-5064-0.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава предмета се изводи фронтално и уз примену модерних дидактичких средстава. Практична настава се
изводи у учионици опремљеној потребним хардверско-софтверским средствима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
Практична настава
40
Усмени испит
50
Колоквијум-и
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Енергетски менаџмент
Наставник/наставници: Снежана М. Драгићевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање теоријских основа неопходних за разумевање техника управљања енергетским токовима и
ресурсима као и практичних знања у области примене система енергетског менаџмента. Оспособљавање
студената за систематско изучавање енергетских ресурса и њихове улоге и значају у производњи енергије,
анализирање енергетских трансформација и рационалних начина коришћења енергетских ресурса и
планирање потражње енергетских ресурса у складу са системом одрживог развоја.
Исход предмета
По завршетку предмета студенти ће бити у стању да: анализирају потенцијале енергетских ресурса,
примењују основне техничке принципе за опис и анализу начина производње и потрошње енергије у
различитим областима, креирају енергетске билансе, разумеју значај енергетског планирања, дефинишу
препоруке за побољшање постојећих енергетских система са аспекта рационалног коришћења енергије и
очувања животне средине и анализирају системе енергетског менаџмента.
Садржај предмета
Теоријска настава
Облици енергије и ресурси: фосилна горива (угаљ, нафта и земни гас), обновљиви извори енергије (соларна
енергија, енергија ветра, геотермална енергија, хидроенергија и енергија биомасе). Системи и уређаји за
трансформацију енергије. Потрошња енергије. Прикупљање основних енергетских података и енергетско
билансирање. Основе енергетског планирања. Ефикасно коришћење енергије. Економика и енергетика.
Системи управљања енергијом.
Практична настава
У оквиру рачунских вежби студенти решавају конкретне проблеме који се јављају у системима за
коришћење енергије: анализирају потрошњу енергије у различитим системима, прикупљају основне
енергетске податке, израчунавају параметре енергетске ефикасности. Део рачунских вежби се реализује
применом софтверских алата (RetScreen, City Energy Analyst). Део практичне наставе се реализује у оквиру
стручне посете организацијама које имају уведен систем енергетског менаџмента.
Литература
[1] Ламбић, М. (2007). Енергетика, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михаило Пупин“
Зрењанин, ISBN 86-7672-077-4.
[2] Ламбић, М., Шкорић, С. (1998). Термотехника са енергетиком - Збирка решених задатака из
енергетике, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михаило Пупин“ Зрењанин, ISBN 8680711-49-7.
[3] Мандал, Ш., Михајловић Милановић, З., Николић, М. (2010). Економика енергетике: стрaтeгиja,
eкoлoгиja и oдрживи рaзвoj, Економски факултет Београд, ISBN 86-403-1049-9.
[4] Ђајић, Н. (2011). Енергетика Србије, Академија инжењерских наука Србије, ISBN 978-86-87035-03-4.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава обухвата усмено излагање уз употребу рачунара, презентације, демонстрације и
дискусија. Практична настава обухвата идивидуалан рад студената као и рад на рачунарима. Индивидуалне
консултације са студентима током израде пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Презентација пројекта
20
Писмени испит
Колоквијум-и
40
Усмени испит
40

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Енергетски трансформатори
Наставник/наставници: Мирослав М. Бјекић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положени испити Основе електротехнике 1 и Основе електротехнике 2
Циљ предмета
Циљ предмета је обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из области
магнетних кола и енергетских трансформатора. Циљ је упознати студенте са магнетним колима и начинима
њиховог решавања, трансформаторима (енергетским и специјалним)
Исход предмета
Студенти су након положеног предмета оспособљени за решавање магнетних кола једносмерне, наизменичне
струје и са сталним магнетима. Разумеју конструкцију енергетских и специјалних трансформатора, њихове
радне карактеристике. Оспособљени су да изврше његов елементарни прорачун.
Садржај предмета
Теоријска настава
Магнетна кола: увод у магнетна кола, методе за решавање магнетних кола, начини побуђивања, губици у
магнетним колима, Енергетски трансформатори: основни појмови, представљање трансформатора (идеални,
савршени и реални трансформатор, векторски дијаграм трансформатора, еквивалента шема једнофазног и
трофазног трансформатора), огледи, вишефазни трансформатор (спреге трофазних трансформатора, особине
појединих спрега), прорачун броја навојака трансформатора, паралелан рад, систем релативних јединица,
Специјални трансформатори: аутотрансформатор, регулациони трансформатор, претварачи броја фаза,
Скотова спрега, тронамотајни трансформатор, мерни трансформатори (напонски и струјни), трансформатор
за заваривање,
Практична настава
Лабораторијске вежбе: Упознавање са деловима магнетних кола, Посматрање криве хистерезисног циклуса и
израда криве магнећења магнетног кола, Посматрање струје магнећења и приближно срачунавање прве, треће
и пете хармоничне компоненте, Побуђивање магнетног кола и мерење губитака у њему, Делови ТР,
Одређивање хомологних крајева једнофазног трансформатора, Одређивање преносног односа
трансформатора, Испитивање спрежне групе трофазних трансформатора, Оглед кратког споја и празног хода
трофазног трансформатора, Испитивање загревања трансформатора методом рекуперације.
Литература
[1.] Ђ. Калић, Трансформатори, Завод за уџбенике и наставна средства, 1991.
[2.] П. Матић, Електричне машине 1“, Академска мисао, Електротехнички факултет Бања Лука 2016
[3.] М. Добричић, М. Бјекић, М. Росић, Трансформатори - Збирка реш. задатака, ВШТСС Чачак, 2011
[4.] С. Јанда, М. Бјекић, Лабораторијски практикум из електричних машина I, ТФ Чачак, 1995.
[5.] Лабораторијске вежбе постављене на www.empа.ftn.kg.ac.rs
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
25
Практична настава
10
Усмени испит
25
Колоквијум-и
20
Домаћи задаци
10

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Енглески језик 1а
Наставник/наставници: Лидија Палуровић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са основама енглеског језика као језика струке. Обнављање најосновнијих граматичких и
лексичких структура енглеског језика (Present simple tense, Past simple test, Present continuous, Present Perfect,
именице, заменице, придеви, прилози). Усвајање основних термина и израза који се користе у пословном
енглеском језику. Развијање усмене и писмене комуникације у различитим пословним ситуацијама.
Исход предмета
Студенти поседују базични вокабулар термина везаних за област студирања (називи послова, представљање;
организација предузећа, заказивање састанака, комуникација путем интернета, технички опис производа);
познају основне и најважније граматичке и лексичке структуре; могу да прате и учествују у једноставним
комуникационим ситуацијама везаним за пословни енглески језик, користећи термине и реченичне
конструкције карактеристичне за језик њихове будуће струке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Вокабулар: профил предузећа, представљање, организација предузећа, телефонски разговори, писање
имејлова, читање графикона, спецификације производа, заказивање састанака, поређење, вокабулар везан за
финансије, историју предузећа, рекламирање и маркетинг, конференције...
Граматика: времена (Present simple tense, Past simple tense, Present continuous tense, Present Perfect), бројиве и
небројиве именице, заменице, поређење придева, пасив, модали.
Практична настава
Вокабуларне и граматичке вежбе које прате теоријску наставу, активности везане за читање, слушање,
писање и причање на енглеском језику.
Литература
[1] Grant D. & McLarty M. (2006). Business Basics, Oxford University Press.
[2] Grant D. & McLarty M. (2006). Business Basics - Workbook, Oxford University Press.
[3] Murphy, R. (2008). English Grammar in Use, Cambridge University Press.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Комбинација различитих метода: модел интерактивне наставе (предавање, дискусија); активирани облици
учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, функционалнопојмовни приступ. Коришћење аудио и аудио-визуелних средстава у настави.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ, ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Енглески језик 1а
Наставник/наставници: Ана Р. Радовић Фират
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са основама енглеског језика као језика струке. Развијање стратегија за разумевање стручних
текстова на енглеском језику. Оспособљавање за читање и разумевање аутентичних текстова из области
технике. Развијање усмене и писмене комуникације везане за стручне теме, уз коришћење адекватног
вокабулара и сложенијих реченичних конструкција.
Исход предмета
Студенти ће поседовати базични вокабулар термина везаних за област студирања. Моћи ће да прате
разноврсну литературу из области технике и комуницирају о стручним темама на енглеском језику, користећи
термине и реченичне конструкције карактеристичне за језик њихове будуће струке. Оспособљеност студената
да користе стручну литературу, и да своје идеје као и нова сазнања изразе на енглеском језику у писаној и
усменој комуникацији.
Садржај предмета
Теоријска настава Обрада и анализа стручних текстова са посебним акцентом на терминима везаним за
струку и усмерење. Граматичка и лексичка грађа која обухвата: поређење, класификовање, исказивање сврхе
или функције, описивање саставних делова,описивање процедура и процеса, узрочно-последичних веза.
Проширивање употребе важнијих граматичких времена у енглеском језику, пасивних и активних реченица,
кондиционалне реченице, разјашњавање језичких недоумица у контексту струке, сложенице и колокације,
партиципске конструкције
Практична настава Читање и анализа савремених стручних текстова на енглеском језику. Лексичке и
граматичке вежбе која прате текстове којима се проверава усвојена језичка грађа.
Литература
[1.] M. Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Student's Book with Audio CDs (2), Cambridge: Cambridge
University Press, 2008, ISBN 978-0521715188.
[2.] M. Swan, C. Walter, How English Works, Oxford: Oxford University Press, 2000, ISBN 978-0-19-431456-5
[3.] E. H. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, 2nd Edition, A course for students
and people working in information technology, Oxford: Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-19-457495-2.
[4.] R. Murphy, English Grammar In Use without Answers: A Reference and Practice Book for Intermediate Students
of English, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, ISBN 978-0-521-53290-7.
[5.] M. Swan, Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press, 2005, ISBN 978-0-19-442098-3.
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Комбинација различитих метода: модел интерактивне наставе (предавање, дискусија); активирани облици
учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, функционално-појмовни
приступ. Коришћење аудио и аудио-визуелних средстава у настави.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Енглески језик 1б
Наставник/наставници: Лидија Палуровић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са основама енглеског језика као језика струке. Обнављање најважнијих граматичких и
лексичких структура енглеског језика (времена: Present simple tense, Past simple test, Present continuous, Past
continuous, Present Perfect, именице, заменице, придеви, прилози). Усвајање основних термина и израза који
се користе у пословном енглеском језику и енглеском језику за инжењере. Развијање усмене и писмене
комуникације у различитим пословним ситуацијама (продаја, маркетинг, описи производа, писање
пропратног писма, мотивационог писма, састављање CV-ја, вођење састанака).
Исход предмета
Студенти поседују специфични вокабулар везан за област студирања (организација предузећа, заказивање
састанака, комуникација путем интернета, телефонирање, пословни интервјуи, вођење састанака); умеју да
користе најважније граматичке и лексичке структуре; могу да прате и учествују у различитим, сложенијим
комуникационим ситуацијама везаним за пословни енглески језик, користећи термине и реченичне
конструкције карактеристичне за језик њихове будуће струке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Вокабулар: организација предузећа, компјутерски термини, комуникација путем интернета, колокације,
култура предузећа, опис опреме и производа, техничке спецификације, процеси и процедуре, дистрибуција
и достава, читање графикона, вокабулар везан за финансије, историју предузећа, рекламирање и маркетинг,
конференције, опис трендова, деоница, CV, мотивационо писмо.
Граматика: Времена – обнављање (Present simple, Past simple, Present continuous, Past Continuous, Present
perfect, Future tenses), чланови, нумерички изрази, узрочно-последичне везе, бројиве и небројиве именице,
поређење придева, прилози, грађење речи, пасив, модали.
Практична настава
Вокабуларне и граматичке вежбе које прате теоријску наставу, активности везане за све четири вештине
(читање, слушање, писање и причање) на енглеском језику, групни рад, симулација пословних ситуација
(састанци, преговарање, телефонирање, интервјуи).
Литература
[1] Whitby N. (2013). Business Benchmark, Pre-intermediate to Intermediate, Cambridge University Press.
[2] Whitby N. (2013). Business Benchmark, Pre-intermediate to Intermediate, BULATS and Business
Preliminary, Personal study book, Cambridge University Press, 2013.
[3] Murphy, R. (2008). English Grammar in Use, Cambridge University Press.
Број часова активне наставе. 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Комбинација различитих метода: модел интерактивне наставе (предавање, дискусија); активирани облици
учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, функционалнопојмовни приступ. Коришћење аудио и аудио-визуелних средстава у настави.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ, ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Енглески језик 1б
Наставник/наставници: Ана Р. Радовић Фират
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Овладавање најзначајнијим терминима везаним за струку. Усвајање стручне терминологије сагласне са
дефиницијама, класификацијама, терминима и појмовима усвојеним у савременим европским стандардима
кроз обрађивање текстова из научно-популарних часописа из области струке. Проширивање знања енглеског
језика струке увођењем респективног вокабулара и универзалних граматичких и лексичких конструкција
карактеристичних за енглески језик струке.
Исход предмета
Студенти поседују основни вокабулар термина везаних за област студирања, могу да прате разноврсну
литературу из техничке струке и комуницирају о стручним темама на енглеском језику, користећи термине и
реченичне конструкције карактеристичне за језик њихове будуће струке. Оспособљеност студената да користе
стручну литературу, и да своје идеје као и нова сазнања изразе на енглеском језику у писаној и усменој
комуникацији.
Садржај предмета
Теоријска настава Обрада и анализа стручних текстова са посебним акцентом на терминима везаним за струку
и усмерење. Граматичка и лексичка грађа која обухвата: поређење, класификовање, исказивање сврхе или
функције, описивање саставних делова, описивање процедура и процеса, узрочно-последичних веза.
Проширивање употребе важнијих граматичких времена у енглеском језику, пасивних и активних реченица,
кондиционалне реченице, разјашњавање језичких недоумица у контексту струке, сложенице и колокације,
партиципске конструкције.
Практична настава Читање и анализа савремених стручних текстова на енглеском језику. Лексичке и
граматичке вежбе која прате текстове којима се проверава усвојена језичка грађа.
Литература
[1.] M. Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Student's Book with Audio CDs (2), Cambridge: Cambridge
University Press, 2008, ISBN 978-0521715188.
[2.] M. Swan, C. Walter, How English Works, Oxford: Oxford University Press, 2000, ISBN 978-0-19-431456-5
[3.] E. H. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, 2nd Edition, A course for students
and people working in information technology, Oxford: Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-19-457495-2.
[4.] R. Murphy, English Grammar In Use without Answers: A Reference and Practice Book for Intermediate Students
of English, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, ISBN 978-0-521-53290-7.
[5.] M. Swan, Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press, 2005, ISBN 978-0-19-442098-3.
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Комбинација различитих метода: модел интерактивне наставе (предавање, дискусија); активирани облици
учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, функционално-појмовни
приступ. Коришћење аудио и аудио-визуелних средстава у настави.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Енглески језик 2а
Наставник/наставници: Лидија Палуровић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен Енглески језик 1а или Енглески језик 1б
Циљ предмета
Проширивање вокабулара из пословног енглеског језика и енглеског језика за инжењере кроз обраду стручних
текстова, усвајање специфичне терминологије која се користи у различитим пословним ситуацијама,
фокусирање на комплексније граматичке и лексичке структуре. Унапређење усмене и писмене комуникације
везана за ужестручне теме уз коришћење адекватног вокабулара и сложенијих реченичних конструкција.
Исход предмета
Студенти поседују широк вокабулар термина везаних за област студирања; познају комплексније граматичке и
лексичке структуре; развили су усмену и писмену комуникацију на енглеском језику везано за различите
ужестручне теме, као што су вођење састанака, организовање рекламних кампања, развијање и пласирање
производа, преговарање, припремање презентација.
Садржај предмета
Теоријска настава
Развој четири вештине – читање, писање, слушање и причање са акцентом на специфични вокабулар
пословног енглеског језика и енглеског језика за инжењере: људски ресурси, маркетинг, предузетништво,
конференције, састанци, производи, кампање, упутства за прављење Power Point презентација, колокације и
идиоми.
Граматика: времена (Present Perfect tense, Present Perfect continuous, Past continuous, Future tenses),
кондиционалне реченице, сложени модали, партиципи и инфинитиви.
Практична настава
Вокабуларне и граматичке вежбе које прате теоријску наставу, рад у групама, симулација пословних ситуација
(вођење састанака, организовање рекламних кампања, развијање и пласирање производа, преговарање,
припремање презентација).
Литература
[1] Brook-Hart, G. (2013). Business Benchmark- upper-intermediate, Business vantage student’s book, 2nd. edition,
Cambridge University Press.
[2] Lowe, S., Pile, L. (2006). Presenting, Delta Business Communication Skills.
[3] King, D. (2005). Socialising, Delta Business Communicatrion Skills.
[4] Powell, M. (2007). In Company – upper-intermediate, Macmillan.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Комбинација различитих метода: модел интерактивне наставе (предавање, дискусија); активирани облици
учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, функционално-појмовни
приступ. Коришћење аудио и аудио-визуелних средстава у настави.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Енглески језик 2а
Наставник: Ана Р. Радовић Фират
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: положен Енглески језик 1а или 1б
Циљ предмета
Проширивање лексичког и граматичког корпуса и увођење сложенијих реченичних конструкција примерених
респективном стручном окружењу. Развијање вештине писаног и усменог изражавања на енглеском језику
кроз писање сажетака краћих текстова из области мехатронике и машинства из аутентичних извора, као и
развијање способности прецизног и јасног изражавања у презентацијама. Кроз обраду стручних текстова из
различитих области мехатронике и машинства студенти надограђују корпус термина присутних у енглеском
језику у функцији струке за посебне намене. Усваја се стручна терминологија сагласна с дефиницијама,
класификацијама, терминима и појмовима усвојеним у савременим европским и светским стандардима.
Исход предмета
Студент користи најзначајније граматичке и лексичке структуре које су карактеристичне за дискурс
мехатронике и машинства, као и сложене лексичке фразе и реченичне структуре из ове области. Такође
студент користи стручну литературу на енглеском језику у писаној и усменој комуникацији.
Садржај предмета
Теоријска настава
Читање и анализа аутентичних текстова са аспекта специфичне стручне терминологије и најчешће
коришћених граматичких и лексичких конструкција. Осврт на граматику усвојену кроз предмет Енглески
језик за ИТ 1а/б (глаголска времена) са посебним фокусом на модалне, пасивне и партиципске конструкције,
као и релативне реченице, важне за писање резимеа стручног текста. Лексичке јединице обухватају елементе
кроз које се развијају све језичке вештине на овом нивоу, у оквиру дате литературе.
Практична настава
Читање и анализа савремених стручних текстова на енглеском језику. Превођење и писање сажетака датих
текстова. Лексичке и граматичке вежбе која прате текстове проверавају разумевање текста, развијају и
проширују стручни вокабулар и утврђују релевантне граматичке структуре.
Литература
[1] R. Walton, Focus on Advanced English, CAE, Grammar Practice, Longman: Pearson Education Limited, 2000,
ISBN 978-0-58-232571-5.
[2] J. Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford: Oxford University Press: 2002, ISBN 978-0-19-431427-5.
[3] M. Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Student's Book with Audio CDs (2), Cambridge: Cambridge
University Press, 2008, ISBN 978-0521715188.
[4] M. McCarthy, F. O’Dell, Test Your English Vocabulary in Use –Advanced, Cambridge: Cambridge University
Press, 2007, ISBN 978-0521706667.
[5] E. H. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, 2nd Edition, A course for students
and people working in information technology, Oxford: Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-19-457495-2.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Енглески језик 2б
Наставник/наставници: Лидија Палуровић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен Енглески језик 1б или Енглески језик 1а
Циљ предмета
Упознавање студената са језиком, фразама и формама које треба да буду задовољене приликом писања
научних формулара и радова, биографије, мотивационог писма, извештаја. Оспособљавање студената за
прављење и излагање презентације на енглеском језику на теме из области струке. Упознавање студената са
различитим дијалектима енглеског језика (акценат, лексика) и комплексним граматичким формама.
Исход предмета
Студенти су способни да на енглеском језику напишу своју биографију, мотивационо писмо, попуне
формуларе на енглеском језику; да усмено презентују теме из области струке; разумеју нативне говорнике
који разговарају о свом послу из области менаџмента и инжењерства.
Садржај предмета
Теоријска настава
Вокабулар: Упутства за писање биографије, мотивационог писма, сажетака стручних радова, уз акценат на
интерпункцији научног текста и наслова, формама и изразима који се користе у електронској пословној
преписци и разговорима за посао у области струке. Упутства за прављење Power Point презентација и усмено
излагање тема из области струке. Различити дијалекти енглеског језика са освртом на акценат и лексику.
Граматика: обнављање свих времена, кондиционали, сложене реченице, слагање времена
Практична настава
Вокабуларне и граматичке вежбе које прате теоријску наставу, активности везане за читање, слушање,
писање и причање на енглеском језику: aнализа добрих и лоших примера биографија и мотивационих
писама, писање сопствених примера, прављење Power Point презентација које се односе на неку тему из
области студирања, аудиолингвална вежбања, roleplay активности.
Литература
[1] Brook-Hart, G. (2013). Business Benchmark- upper-intermediate, Business vantage student’s book, 2nd. edition,
Cambridge University Press.
[2] Powell, M. (2007). In Company – upper-intermediate, Macmillan.
[3] Hewings, M. (2005). Advanced Grammar in Use, 3rd edition, Cambridge University Press.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Комбинација различитих метода: модел интерактивне наставе (предавање, дискусија); активирани облици
учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, функционалнопојмовни приступ. Коришћење аудио и аудио-визуелних средстава у настави.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Енглески језик 2б
Наставник: Ана Р. Радовић Фират
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: положен Енглески језик 1а или 1б
Циљ предмета
Увођење сложенијих термина из области мехатронике и машинства на енглеском језику, усвајање граматике у
функцији језика струке, усвајање сложених реченичних структура које су карактеристичне за језик струке и
усвајање унапређених вештина писменог и усменог комуницирања на енглеском језику кроз читање и анализу
стручних аутентичних текстова из ове области на енглеском језику и писање резимеа датих текстова.
Исход предмета
Студент користи најзначајније граматичке и лексичке структуре карактеристичне за дискурс мехатронике и
машинства, као и сложене лексичке фразе и реченичне структуре из ове области. Такође, студент користи
стручну литературу на енглеском језику у писаној и усменој комуникацији.
Садржај предмета
Теоријска настава
Обрада стручних текстова, усвајање фонда стручних речи уз издвајање најчешћих скраћеница (настајање и
тумачење скраћеница), најчешћих префикса, суфикса, сложеница и колокација, фразалних глагола. Осврт на
граматику усвојену кроз предмет Енглески језик за ИТ 1а/б (глаголска времена) са посебним фокусом на
модалне, пасивне и партиципске конструкције, као и релативне реченице, важне за писање резимеа стручног
текста. Лексичке јединице обухватају елементе кроз које се развијају све језичке вештине на овом нивоу, у
оквиру дате литературе. Упутства за писање резимеа кроз усвајање језичких функција као што су: поређење,
класификовање, исказивање сврхе или функције, обележивачи дискурса, описивање саставних делова,
узрочно-последичних веза и сл. Развијање стратегија за разумевање стручног текста као што су: skimming,
scanning, comparing sources, using context, using background knowledge, итд.
Практична настава
Читање и анализа савремених стручних текстова на енглеском језику. Превођење и писање сажетака датих
текстова. Лексичке и граматичке вежбе која прате текстове проверавају његово разумевање, развијају и
проширују стручни вокабулар и утврђују релевантне граматичке структуре.
Литература
[1] R. Walton, Focus on Advanced English, CAE, Grammar Practice, Longman: Pearson Education Limited, 2000,
ISBN 978-0-58-232571-5.
[2] J. Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford: Oxford University Press: 2002, ISBN 978-0-19-431427-5.
[3] M. Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Student's Book with Audio CDs (2), Cambridge: Cambridge
University Press, 2008, ISBN 978-0521715188.
[4] M. McCarthy, F. O’Dell, Test Your English Vocabulary in Use –Advanced, Cambridge: Cambridge University
Press, 2007, ISBN 978-0521706667.
[5] E. H. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, 2nd Edition, A course for students
and people working in information technology, Oxford: Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-19-457495-2.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ
Назив предмета: Енглески језик за ЕРИ 2а
Наставник/наставници: Ана Р. Радовић Фират
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Енглески језик 1а или 1б
Циљ предмета
Проширивање лексичког и граматичког корпуса и увођење сложенијих реченичних конструкција примерених
респективном стручном окружењу. Развијање вештине писаног и усменог изражавања на енглеском језику
кроз писање сажетака краћих текстова из области електротехнике и рачунарства из аутентичних извора, као и
развијање способности прецизног и јасног изражавања у презентацијама. Кроз обраду стручних текстова из
различитих области електротехнике и рачунарства студенти надограђују корпус термина присутних у
енглеском језику у функцији струке за посебне намене. Усваја се стручна терминологија сагласна с
дефиницијама, класификацијама, терминима и појмовима усвојеним у савременим европским и светским
стандардима.
Исход предмета
Студент користи најзначајније граматичке и лексичке структуре карактеристичних за дискурс електротехнике
и рачунарства, као и сложене лексичке фразе и реченичне структуре из ове области. Такође студент користи
стручну литературу на енглеском језику у писаној и усменој комуникацији.
Садржај предмета
Теоријска настава Читање и анализа аутентичних текстова са аспекта специфичне стручне терминологије и
најчешће коришћених граматичких и лексичких конструкција. Осврт на граматику усвојену кроз предмет
Енглески језик за ИТ 1а/б (глаголска времена) са посебним фокусом на модалне, пасивне и партиципске
конструкције, као и релативне реченице, важне за писање резимеа стручног текста. Лексичке јединице
обухватају елементе кроз које се развијају све језичке вештине на овом нивоу, у оквиру дате литературе.
Практична настава Читање и анализа савремених стручних текстова на енглеском језику. Превођење и
писање сажетака датих текстова. Лексичке и граматичке вежбе која прате текстове проверавају разумевање
текста, развијајуи проширују стручни вокабулар и утврђују релевантне граматичке структуре.
Литература
[1.] R. Walton, Focus on Advanced English, CAE, Grammar Practice, Longman: Pearson Education Limited, 2000,
ISBN 978-0-58-232571-5.
[2.] J. Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford: Oxford University Press: 2002, ISBN 978-0-19-431427-5.
[3.] M. Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Student's Book with Audio CDs (2), Cambridge: Cambridge
University Press, 2008, ISBN 978-0521715188.
[4.] M. McCarthy, F. O’Dell, Test Your English Vocabulary in Use –Advanced, Cambridge: Cambridge University
Press, 2007, ISBN 978-0521706667.
[5.] E. H. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, 2nd Edition, A course for students
and people working in information technology, Oxford: Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-19-457495-2.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ
Назив предмета: Енглески језик за ЕРИ 2б
Наставник/наставници: Ана Р. Радовић Фират
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Енглески језик 1а или 1б
Циљ предмета
Увођење сложенијих термина из области електротехнике и рачунарства на енглеском језику, усвајање
граматике у функцији језика струке, усвајање сложених реченичних структура које су карактеристичне за
језик струке и усвајање унапређених вештина писменог и усменог комуницирања на енглеском језику кроз
читање и анализу стручних аутентичних текстова из ове области на енглеском језику и писање резимеа датих
текстова.
Исход предмета
Студент користи најзначајније граматичке и лексичке структуре карактеристичне за дискурс електротехнике и
рачунарства, као и сложене лексичке фразе и реченичне структуре из ове области. Такође, студент користи
стручну литературу на енглеском језику у писаној и усменој комуникацији.
Садржај предмета
Теоријска настава Обрада стручних текстова, усвајање фонда стручних речи уз издвајање најчешћих
скраћеница (настајање и тумачење скраћеница), најчешћих префикса, суфикса, сложеница и колокација,
фразалних глагола. Осврт на граматику усвојену кроз предмет Енглески језик за ИТ 1а/б (глаголска времена)
са посебним фокусом на модалне, пасивне и партиципске конструкције, као и релативне реченице, важне за
писање резимеа стручног текста. Лексичке јединице обухватају елементе кроз које се развијају све језичке
вештине на овом нивоу, у оквиру дате литературе. Упутства за писање резимеа кроз усвајање језичких
функција као што су: поређење, класификовање, исказивање сврхе или функције, обележивачи дискурса,
описивање саставних делова, узрочно-последичних веза и сл. Развијање стратегија за разумевање стручног
текста као што су: skimming, scanning, comparing sources, using context, using background knowledge, итд.
Практична настава Читање и анализа савремених стручних текстова на енглеском језику. Превођење и
писање сажетака датих текстова. Лексичке и граматичке вежбе која прате текстове проверавају његово
разумевање, развијају и проширују стручни вокабулар и утврђују релевантне граматичке структуре.
Литература
[1.] R. Walton, Focus on Advanced English, CAE, Grammar Practice, Longman: Pearson Education Limited, 2000,
ISBN 978-0-58-232571-5.
[2.] J. Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford: Oxford University Press: 2002, ISBN 978-0-19-431427-5.
[3.] M. Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Student's Book with Audio CDs (2), Cambridge: Cambridge
University Press, 2008, ISBN 978-0521715188.
[4.] M. McCarthy, F. O’Dell, Test Your English Vocabulary in Use –Advanced, Cambridge: Cambridge University
Press, 2007, ISBN 978-0521706667.
[5.] E. H. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, 2nd Edition, A course for students
and people working in information technology, Oxford: Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-19-457495-2.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Енглески језик за ИТ 1а
Наставник/наставници: Лидија Д. Палуровић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са основама енглеског језика као језика струке. Развијање стратегија за разумевање стручних
текстова на енглеском језику. Оспособљавање за читање и разумевање аутентичних текстова из различитих
области информационих технологија. Развијање усмене и писмене комуникације везане за стручне теме, уз
коришћење адекватног вокабулара и сложенијих реченичних конструкција.
Исход предмета
Студенти ће поседовати базични вокабулар термина везаних за област студирања. Моћи ће да прате
разноврсну литературу из области информационих технологија и комуницирају о стручним темама на
енглеском језику, користећи термине и реченичне конструкције карактеристичне за језик њихове будуће
струке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Обрада и анализа стручних текстова са посебним освртом на терминологију везану за струку и усмерење.
Граматичка и лексичка грађа која обухвата: поређење, класификовање, исказивање сврхе или функције,
описивање саставних делова, описивање процедура и процеса, узрочно-последичних веза.
Осврт на важнија граматичка времена у енглеском језику, пасивне и активне реченице, кондиционалне
реченице.
Практична настава
Читање и анализа савремених стручних текстова на енглеском језику. Лексичке и граматичке вежбе која
прате текстове, а којима се проверава усвојена језичка грађа.
Литература:
[1] Л. Палуровић, Енглески језик за студенте Факултета техничких наука, Чачак: Факултет техничких наука,
2014, ИСБН 978-86-7776-161-5.
[2] M. Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Student's Book with Audio CDs (2), Cambridge: Cambridge
University Press, 2008, ISBN 978-0521715188.
[3] E.H. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, 2nd Edition, A course for students
and people working in information technology, Oxford: Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-19-4574952.
[4] R. Murphy, English Grammar In Use without Answers: A Reference and Practice Book for Intermediate
Students of English, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, ISBN 978-0-521-53290-7.
[5] Л. Палуровић, Readings in IT and Computing, Чачак: Технички факултет Чачак, 2010, ИСБН 978-86-7776095-3.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Комбинација различитих метода: модел интерактивне наставе (предавање, дискусија); активирани облици
учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, функционално-појмовни
приступ. Коришћење аудио и аудио-визуелних средстава у настави.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Енглески језик за ИТ 1б
Наставник/наставници: Лидија Д. Палуровић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Овладавање најзначајнијим терминима везаним за струку. Усвајање стручне терминологије сагласне са
дефиницијама, класификацијама, терминима и појмовима усвојеним у савременим европским стандардима
кроз обрађивање текстова из научно-популарних часописа из различитих области информационих технологија.
Проширивање знања енглеског језика струке увођењем респективног вокабулара и универзалних граматичких
и лексичких конструкција карактеристичних за енглески језик информационих технологија.
Исход предмета
Студенти ће поседовати базични вокабулар термина везаних за област студирања. Моћи ће да прате
разноврсну литературу из области ИТ и комуницирају о стручним темама на енглеском језику, користећи
термине и реченичне конструкције карактеристичне за језик њихове будуће струке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Обрада и анализа стручних текстова са посебним акцентом на терминима везаним за струку и усмерење.
Граматичка и лексичка грађа која обухвата: поређење, класификовање, исказивање сврхе или функције,
описивање саставних делова, описивање процедура и процеса, узрочно-последичних веза.
Проширивање употребе важнијих граматичких времена у енглеском језику, пасивних и активних реченица,
кондиционалне реченице, разјашњавање језичких недоумица у контексту струке, сложенице и колокације,
партиципске конструкције.
Практична настава
Читање и анализа савремених стручних текстова на енглеском језику. Лексичке и граматичке вежбе која прате
текстове којима се проверава усвојена језичка грађа.
Литература:
[1] M. Swan, C. Walter, How English Works, Oxford: Oxford University Press, 2000, ISBN 978-0-19-431456-5.
[2] M. Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Student's Book with Audio CDs (2), Cambridge: Cambridge
University Press, 2008, ISBN 978-0521715188.
[3] E. H. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, 2nd Edition, A course for students
and people working in information technology, Oxford: Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-19-457495-2.
[4] R. Murphy, English Grammar In Use without Answers: A Reference and Practice Book for Intermediate Students
of English, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, ISBN 978-0-521-53290-7.
[5] M. Swan, Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press, 2005, ISBN 978-0-19-442098-3.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Комбинација различитих метода: модел интерактивне наставе (предавање, дискусија); активирани облици
учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, функционално-појмовни
приступ. Коришћење аудио и аудио-визуелних средстава у настави.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Енглески језик за ИТ 2а
Наставник/наставници: Ана Радовић Фират
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Енглески језик за ИТ 1а или Енглески језик за ИТ 1б
Циљ предмета
Проширивање лексичког и граматичког корпуса и увођење сложенијих реченичних конструкција примерених
респективном стручном окружењу. Развијање вештине писаног и усменог изражавања на енглеском језику
кроз писање сажетака краћих текстова из области ИТ из аутентичних извора, као и развијање способности
прецизног и јасног изражавања у презентацијама.
Исход предмета
Студенти ће унапредити своје знање у погледу најзначајнијих граматичких и лексичких структура
карактеристичних за дискурс информационих технологија. Овладаће сложеним лексичким фразама и
реченичним структурама из ове области и биће оспособљени да користе стручну литературу на енглеском
језику. Студенти ће такође бити способни да напишу сажетак стручног текста.
Садржај предмета
Теоријска настава
Читање и анализа аутентичних текстова са аспекта специфичне стручне терминологије и најчешће коришћених
граматичких и лексичких конструкција.
Осврт на граматику усвојену кроз предмет Енглески језик за ИТ 1 (глаголска времена) са посебним фокусом на
модалне, пасивне и партиципске конструкције, као и релативне реченице, важне за писање резимеа стручног
текста.
Лексичке јединице обухватају елементе кроз које се развијају све језичке вештине на овом нивоу, у оквиру
дате литературе.
Практична настава
Читање и анализа савремених стручних текстова на енглеском језику. Писање сажетака датих текстова.
Лексичке и граматичке вежбе која прате текстове проверавају разумевање текста, развијају и проширују
стручни вокабулар и утврђују релевантне граматичке структуре.
Литература:
[1] R. Walton, Focus on Advanced English, CAE, Grammar Practice, Longman: Pearson Education Limited, 2000,
ISBN 978-0-58-232571-5.
[2] J. Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford: Oxford University Press: 2002, ISBN 978-0-19-431427-5.
[3] M. Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Student's Book with Audio CDs (2), Cambridge: Cambridge
University Press, 2008, ISBN 978-0521715188.
[4] M. McCarthy, F. O’Dell, Test Your English Vocabulary in Use – Advanced, Cambridge: Cambridge University
Press, 2007, ISBN 978-0521706667.
[5] E. H. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, 2nd Edition, A course for students
and people working in information technology, Oxford: Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-19-457495-2.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 3
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Комбинација различитих метода: модел интерактивне наставе (предавање, дискусија), активирани облици
учења: вербално смисаоно рецептивно учење, лексички приступ, критичка анализа текста, комуникативни
приступ, методе функционално-појмовног приступа.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Енглески језик за ИТ 2б
Наставник/наставници: Ана Радовић Фират
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Енглески језик за ИТ 1а или Енглески језик за ИТ 1б
Циљ предмета
Увођење сложенијих термина из области информационих технологија на енглеском језику, усвајање граматике у
функцији језика струке, усвајање сложених реченичних структура које су карактеристичне за језик струке и
усвајање унапређених вештина писменог и усменог комуницирања на енглеском језику кроз читање и анализу
стручних аутентичних текстова из ове области на енглеском језику и писање резимеа датих текстова.
Исход предмета
Студенти ће унапредити своје знање у погледу најзначајнијих граматичких и лексичких структура
карактеристичних за дискурс информационих технологија. Овладаће сложеним лексичким фразама и реченичним
структурама из ове области и биће оспособљени да користе стручну литературу на енглеском језику. Студенти ће
такође бити способни да напишу сажетак стручног текста.
Садржај предмета
Теоријска настава
Проширивање фонда стручних речи уз издвајање најчешћих скраћеница (настајање и тумачење скраћеница),
најчешћих префикса, суфикса, сложеница и колокација, фразалних глагола.
Осврт на граматику усвојену кроз предмет Енглески језик за ИТ 1 (глаголска времена) са посебним фокусом на
модалне, пасивне и партиципске конструкције, као и релативне реченице, важне за писање резимеа стручног
текста.
Упутства за писање резимеа кроз усвајање језичких функција као што су: поређење, класификовање, исказивање
сврхе или функције, обележивачи дискурса, описивање саставних делова, узрочно-последичних веза и сл.
Развијање стратегија за разумевање стручног текста као што су: skimming, scanning, comparing sources, using
context, using background knowledge, итд.
Практична настава
Читање и анализа савремених стручних текстова на енглеском језику. Писање сажетака датих текстова. Лексичке
и граматичке вежбе која прате текстове проверавају његово разумевање, развијају и проширују стручни
вокабулар и утврђују релевантне граматичке структуре.
Литература:
[1] Весна Ковачевић, ESP-English for Specific/Scientific Purposes (professional writing/delivering presentations),
уџбеник за предмет Енглески језик 2, Технички факултет у Чачку, 2008, ИСБН 978-86-7776-085-4.
[2] Scientific American magazine – избор текстова
[3] G. Yule, Oxford Practice Grammar – Advanced, Oxford: Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-19-430916-5.
[4] M. McCarthy, F. O’Dell, Test Your English Vocabulary in Use – Advanced, Cambridge: Cambridge University
Press, 2007, ISBN 978-0521706667.
[5] E. H. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, 2nd Edition, A course for students and
people working in information technology, Oxford: Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-19-457495-2.
Број часова активне наставе:4
Теоријска настава: 3
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Комбинација различитих метода: вербално смисаоно рецептивно учење, лексички приступ, критичка анализа
текста, комуникативни приступ, интерактивна настава, методе функционално-појмовног приступа, методе „тихог
начина“.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Енглески језик за ИТ 3
Наставник/наставници: Лидија Д. Палуровић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Енглески језик за ИТ 1а или 1б и Енглески језик за ИТ 2а или 2б
Циљ предмета
Кроз обраду стручних текстова из различитих области информационих технологија студенти надограђују
корпус термина присутних у енглеском језику у функцији струке за посебне намене. Текстови који се
обрађују засновани су на темама које се обрађују у оквиру ужестручних предмета, тако да проширују свој
вокабулар енглеског језика уз помоћ текстова познате тематике. Усваја се стручна терминологија сагласна с
дефиницијама, класификацијама, терминима и појмовима усвојеним у савременим европским и светским
стандардима. Развија се усмена и писана комуникација везана за поменуте теме уз коришћење адекватног
вокабулара и сложенијих реченичних конструкција.
Исход предмета
Оспособљеност студената да користе стручну литературу, и да своје идеје и нова сазнања изразе на
енглеском језику у оквирима стручне терминологије, у писаној и усменој комуникацији.
Садржај предмета
Теоријска настава
Обрада савремених стручних текстова на енглеском језику везаних за различите аспекте из области
информационих технологија. Надоградња стручног вокабулара кроз разјашњавање језичких недоумица у
контексту струке, проширивање корпуса кроз сложенице и колокације заступљене у језику струке. Употреба
званичног и незваничног стила и избор одговарајућег регистра језика.
Практична настава
Превођење стручних текстова, припрема презентација.
Литература:
[1] Л. Палуровић, Енглески језик у ИТ, скрипта за студенте Факултета техничких наука у Чачку (у процесу
публикације).
[2] Е. Brynjolfsson, A. Mcafee, The Second Machine Age, Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant
Technologies MP3 CD, New York, London: W.W. Norton & Company, 2014, ASIN: ASIN: B00IIDJ9XU.
[3] H. Wang, L. Kondi, A. Lutra, S. Ci (eds.), 4G Wireless Video Communications, West Sussex: John Wiley &
Sons, Ltd., 2009, ISBN 978-0-47-077307-9.
[4] N. Chilamkurti, S. Zeadally, S. Chaouchi (eds.), Next-Generation Wireless Technologies: 4G and Beyond
(Computer Communications and Networks), London: Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-1-44-715163-0.
[5] D. Norman, The Design of Everyday Things, New York: Doubleday, 2002, ISBN 978-0-46-506710-7.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 3
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Активирани облици учења: кооперативно учење, функционално-појмовни приступ, учење открићем.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
35
Практична настава
Усмени испит
35
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Енглески језик за ИТ 4
Наставник/наставници: Ана Радовић Фират
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Енглески језик за ИТ 1а или 1б, Енглески језик за ИТ 2а или 2б и Енглески језик 3
Циљ предмета
Упознавање студената са језиком, фразама и формама које треба да буду задовољене приликом писања
научних формулара и радова, биографије, мотивационог писма, извештаја. Оспособљавање студената за
прављење и излагање презентације на енглеском језику на теме из области струке. Упознавање студената са
различитим дијалектима енглеског језика (акценат, лексика).
Исход предмета
По завршетку овог курса студенти ће бити способни да на енглеском језику напишу своју биографију,
мотивационо писмо, попуне формуларе на енглеском језику; да усмено презентују теме из области струке;
разумеју нативне говорнике који разговарају о свом послу из области Информационих технологија.
Садржај предмета
Теоријска настава
Упутства за писање биографије, мотивационог писма, сажетака стручних радова, уз акценат на
интерпункцији научног текста и наслова, формама и изразима који се користе у електронској пословној
преписци и разговорима за посао у области струке.
Упутства за прављење Power Point презентација и усмено излагање тема из области струке.
Различити дијалекти енглеског језика са освртом на акценат и лексику, слушање излагања из области
Информационих технологија нативних и ненативних говорникаенглеског језика.
Практична настава
Анализа добрих и лоших примера биографија и мотивационих писама, писање сопствених примера,
прављење Power Point презентација које се односе на неку тему из области информационих технологија,
идентификовање детаља из говорног дискурса информационих технологија, аудиолингвална вежбања, roleplay активности.
Литература:
[1] Весна Ковачевић, ESP-English for Specific/Scientific Purposes (professional writing/delivering presentations),
уџбеник за предмет Енглески језик 2, Технички факултет у Чачку, 2008, ИСБН 978-86-7776-085-4.
[2] Ј. McCormack, J. Slaght, Extended writing & research skills, Reading: Garnet Publishing, 2005, ISBN 978-185-964747-9.
[3] Abela, Advanced Presentations by Design: Creating Communication that Drives Action, 2nd Edition, San
Francisco: Pfeiffer, 2013, ISBN 978-1-11-834791-1.
[4] R. Natnayake, Building Impressive Presentations with Impress.js, Birmingham-Mumbai: Packt Publishing,
2013, ISBN 978-1-84-969648-7.
[5] M. Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, ISBN 978-0-52153291-4.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 3
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Комбинација различитих метода: аудиолингвална метода, лексички приступ, критичка анализа текста,
комуникативни приступ, интерактивна настава, рад у групи и индивидуални рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ
Назив предмета: Физика 1
Наставник/наставници: Александра С. Калезић-Глишовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Проучавање основних закона материјалног света. Овај предмет треба да омогући студенту да развије
неопходне вештине за примену основних природних закона, као и разумевање и решавање основних
техничких проблема.
Исход предмета
Стечена знања омогућавају студенту да: правилно користи терминологију, означава физичке величине,
развије умеће спровођења нумеричких и рачунских поступака приликом израде рачунских задатака, процену
реда величина, оцену грешке, као и правилну употребу јединица физичких величина, правилно рукује
лабораторијском опремом и успешно презентира и анализира експерименталне резултате мерења физичких
величина са циљем квантитативног описивања физичких појава.
Формиран научни поглед на свет са посебним нагласком на све законе одржања, који увек морају бити
задовољени у свим техничко-технолошким процесима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Подела физике према облицима кретања материје. Кинематика материјалне тачке (основни појмови,
праволинијско кретање, слободан пад, хитац, кружно кретање). Динамика материјалне тачке (Њутнови
закони, силе код кружног кретања, трење, механички рад и снага, кинетичка и потенцијална енергија, закони
одржања импулса и механичке енергије у изолованом и отвореном систему, судари тела). Гравитација
(Њутнов закон опште гравитације, гравитационо поље, рад гравитационе силе, космичке брзине). Динамика
ротационог кретања крутог тела (момент силе, момент инерције, II Њутнов закон за ротацију чврстог тела,
момент импулса). Осцилаторно кретање (хармонијске осцилације, математичко, физичко и торзионо клатно,
пригушене осцилације, принудне осцилације). Таласно кретање (једначина таласа, брзина ширења таласа у
еластичној средини, енергија таласа, стојећи талас).
Практична настава
Студент самостално ради експерименталнe вежбе из области које су предвиђене наставним планом, пише
реферате о добијеним резултатима мерења. Урађене експерименталне вежбе и одбрањени реферати су један
од услова за излазак на писмени део испита.
Литература
[1.] Ј. Јањић, И. Бикит, Н. Циндро, Општи курс физике I део, Наука, Београд, 2002.
[2.] В. Вучић, Д. Ивановић, Физика I, Научна књига, Београд, 1990.
[3.] Г. Димић, М. Митриновић, Збирка задатака из физике (виши курс Д), Грађевинска књига, Београд, 1990.
[4.] В. Вучић, Основна мерења у физици, Научна књига, Београд, 1990.
Број часова активне наставе: 6
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Предавања, рачунске вежбе, експерименталне вежбе, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
15
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС EЛЕН
Назив предмета: Физика 2
Наставник/наставници: Александра С. Калезић-Глишовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из Физике 1
Циљ предмета
Упознавање студената са основним појмовима молекуларно кинетичке теорије идеалних гасова и основним
принципима термодинамике. Упознавање са појмом светлости и њеним основним својствима. Овладавање
основама оптике потребним за примену у оптичким влакнима, комуникационим системима и фибероптичким
сензорима. Усвајање основних појмова везаних за структуру атома и увођење студената у основе физике
атома ради стицања неопходног знања за разумевање интеракције атома са електричним и магнетним пољем.
Разумевање основних појмова везаних за зрачење апсолутно црног тела (континуално зрачење) и дискретно
зрачење атома. Разумевање спољашњег и унутрашњег фотоелектричног ефекта са циљем њихове примене
код фотоћелија, фотоотпорника, полупроводничких фотоелемената. Упознавање са рендгенским зрацима и
њиховом применом у кристалографији, медицини. Упознавање студената са структуром атомског језгра,
појмом радиоактивности, врстама радиоактивног распада, као основама нуклеарне физике за примене у
енергетици и медицини.
Исход предмета
Аналитички приступ решавању проблема и коришћење теоријских и експерименталних сазнања у пракси.
Подстицање студената да врше процене засноване на чврстим физичким основама. Оспособљавање студената
за праћење и разумевање проблематике која се проучава у стручним предметима. Стицање основа
аналитичког и научног начина мишљења. Повећање општег фонда знања као предуслова за укључивање у
светске интеграционе процесе у науци и техници.
Садржај предмета
Теоријска настава
Температура и топлота. Атоми и молекули. Једначина стања идеалног гаса и гасни закони. Основна једначина
кинетичке теорије гасова. Специфични топлотни капацитет идеалног гаса. Термодинамика (основни појмови,
I и II принцип, кружни процеси и Карноов циклус).
Основна својства светлости.
Геометријска оптика (основни закони, огледала и сочива) и примена.
Таласна оптика (интерференција, дифракција, дисперзија, поларизација светлости) и њена примена.
Toплотно зрачење и закони зрачења апсолутно црног тела. Фотоелектрични ефекат и његова примена.
Основне представе о атому и зрачењу атома (Боров модел атома, атомски спектри). Таласна природа материје
(Де Брољева хипотеза). Рендгенско зрачење и његова примена. Квантни бројеви. Паулијев принцип о
расподели електрона по квантним нивоима.
Физика атомског језгра (саставни делови језгра, маса, енергија везе и стабилност језгра, закон радиоактивног
распада, врсте распада) и њене примене.
Практична настава
Студент самостално ради експерименталнe вежбе из области које су предвиђене наставним планом, пише
реферате о добијеним резултатима мерења. Урађене експерименталне вежбе и одбрањени реферати су један
од услова за излазак на писмени део испита.
Литература
[1.] Ј. Јањић, И. Бикит, Н. Циндро, Општи курс физике II део, Наука, Београд, 2002.
[2.] В. Вучић, Д. Ивановић, Физика II, Научна књига, Београд, 1990.
[3.] В. Вучић, Д. Ивановић, Физика III, Научна књига, Београд, 1990.
[4.] Г. Димић, М. Митриновић, Збирка задатака из физике (виши курс Д), Грађевинска књига, Београд, 1990.
[5.] В. Вучић, Основна мерења у физици, Научна књига, Београд, 1990.
Број часова активне наставе: 6
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Предавања, рачунске вежбе, експерименталне вежбе, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
15
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Флексибилна аутоматизација
Наставник: Недељко Г. Дучић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са флексибилним технолошким системима и њиховом структуром, флексибилном
аутоматизацијом, CNC системима, програмирањем производних процеса и улогом робота у флексибилним
технолошким системима и оспособљавање за примену знања у индустријском окружењу.
Исход предмета
Студент функционално наводи и објашњава функционисање флексибилних технолошких система, обрадних
процеса, флексибилне аутоматизације, као и улогу робота флексибилним технолошким системима.
Самостално и у тиму ради на креирању програма за CNC системe. Развио је и користи стратегије самосталног
стицања знања у овој области.
Садржај предмета
Теоријска настава
Фиксна и флексибилна аутоматизација (Основе аутоматизације - сензори, актуатори, интерфејс,
контролери…). Обрадни процеси (Технолошке основе производних процеса). CNC системи (Архитектура
CNC система; Анализа NC позиционог система; CNC машине; Обрадни центри; Флексибилне технолошке
ћелије). Мануелно програмирање CNC система (Геометријске основе мануелног програмирања; Главне и
помоћне функције; Писање Г кода за различите CNC управљачке јединице). Проблемски оријентисани језици
за програмирање CNC система (Примена АПТ језика у програмирању CNC система; Дефинисање геометрије,
толеранција и ограничења, дефинисање алата, постпроцесорске наредбе, дефинисање кретања алата).
CAD/CAM системи за програмирање машина алатки (Примена CAD/CAM-а у пројектовању производа и
производног процеса; Генерисање извршног Г кода за CNC управљачке јединице). Роботи у флексибилним
технолошким системима (Увод у индустријске роботе; Подсистеми робота; Конфигурације индустријских
робота; Програмирање индустријских робота).
Практична настава
Вежбе се реализују употребом софтверских алата за програмирање CNC машина и индустријских робота
(мануелно, проблемски оријентисано и програмирање применом CAD/CAM система). Након вежби у
рачунарској учионици студенти, подељени у групе, реализују пројекат у индустријским условима.
Литература
[1] Лукић, Љ., Флексибилни технолошки системи, Машински факултет Краљево, Универзитета у Крагујевцу,
2008.
[2] Славковић, Р., Милићевић, И., Програмско управљање машинама - Програмирање машина алатки са
примерима, Технички факултет Чачак, Универзитета у Крагујевцу, 2010.
[3] Groover, P. M., Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems, JOHN WILEY &
SONS, INC., 2010.
[4] Славковић, Р., Дучић, Н., CAD/CAM технологије - Програмирање CNC машина применом ProEngineer-а,
Технички факултет Чачак, Универзитета у Крагујевцу, 2012.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, консултације, самостални и групни рад и менторски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
Пројекат
30

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС МЕХ
Назив предмета: Фреквентни претварачи и серво контролери
Наставник/наставници: Марко М. Росић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: положен испит из Енергетске електронике
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање практичних знања и вештина у раду са савременим индустријским претварачима и
контролерима намењеним управљању у електромоторним погонима.
Исход предмета
После одслушаног курса студенти су оспособљени да изврше избор и параметрисање као да и детаљно
разумеју принципе рада различитих фреквентних претварача, серво контролера и претварача намењених
погонима са машинама једносмерне и машинама наизменичне струје,. Студенти ће бити способни да изврше
повезивање претварача, контролера као и надређених нивоа контроле и да остваре различите типове
управљања електромоторним погоном у зависности од дефинисаног управљачког задатка. Такође студенти ће
бити способни да разумеју узрок и имплементирају све потребне мере и прописе за смањење
електромагнетног зрачења и неповољног утицаја на енергетску међу услед прекидачког карактера рада
претварача.
Садржај предмета
Теоријска настава
Сагледавање принципа рада и конфигурација различитих енергетских претварача у електромоторним
погонима са машинама наизменичне и једносмерне струје. Методе импулсно ширинске модулације и
генерисање напона. Принципи мерења струје и напона. Алгоритми скаларне и векторске контроле. Мерење
брзине и позиције у погону. Методе естимације флукса и момента машине. Регулационе структуре у
енергетским претварачима. Оптимизација параметара / self-tuning. Аларми, грешке и заштита.
Електромагнетна емисија енергетских претварача и утицај на енергетску мрежу. Типови индустријских
комуникације и умрежавање претварача и контролера. Надређени хијерархијски управљачки слојеви.
Повезивање и параметрисање претварача и контролера и пуштање у рад.
Практична настава
Практичан рад у лабораторији на савременој индустријској опреми, лабораторијске вежбе и пројекти.
Литература
[1.] Веран Васић, Ђура Орос, Енергетска електроника у погону индустрији, Нови Сад, 2012
[2.] С. Н. Вукосавић, Дигитално управљање електромоторним погонима, Академска мисао 2003
[3.] Марко Росић, SINAMICS V90 - Практикум Фреквентни претварачи и серво контролери, 2019, ФТН
Чачак, електронско издање
[4.] Милош Божић, Марко Росић, ATV320U02M2B - Практикум Фреквентни претварачи и серво контролери,
2019, ФТН Чачак, електронско издање
[5.] Милош Божић, Марко Росић, LXM32M U45 - Практикум Фреквентни претварачи и серво контролери,
2019, ФТН Чачак, електронско издање
[6.] Милош Божић, Altivar 31 - Практикум Фреквентни претварачи и серво контролери, 2019, ФТН Чачак,
електронско издање
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања, лабораторијске вежбе, портал за Е-учење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присутност на предавањима
5
Писмени испит
15
Активност на предавањима
5
Усмени испит
15
Лабораторијске вежбе
20
Пројекат
40

Студијски програм: ОАС РСИ
Назив предмета: Функционална верификација дигиталних система
Наставник/наставници: Урош М. Пешовић, Вукашин Д. Полић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је овладавање савременим методологијама за верификацију сложених дигиталних система.
Исход предмета
Разумевање односа између верификације и дизајна. Познавање структуре и компоненти које чине
верификационо окружење. Способност израде верификационог окружења за верификацију задатог
дигиталног система. Познавање УВМ методологије и могућност развоја савремених UVM верификационих
окружења коришћењем SystemVerilog језика
Садржај предмета
Теоријска настава
Процес пројектовања, дизајна израде и тестирања дигиталних система. Однос верификације и дизајна.
Формална и функционална верификација. Објенто орјентисани аспекти SystemVerilog језика. Генерисање
случајног тест вектора и ограничавање опсега дозвољених вредности. Структура и компоненте
верификационог окружења . Референтни модела. Кодна и функционалне покривеност. UVM методологија.
Практична настава
Израда практичних задатака коришћењем алата за пројектовање. Моделирање кола коришћењем VHDL и
SystemC језика.
Литература
[1] Petković, Predrag M, VHDL i VHDL-AMS podrška projektovanju elektronskih kola i sistema, Elektronski
fakultet Niš, 2009, ISBN - 978-86-85195-85-3
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава:3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
20
Практична настава
Усмени испит
20
Колоквијум-и
40
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Глобализација и конкурентност
Наставник/наставници: Неда М. Николић
Предавач ван радног односа (привреда): Миодраг М. Зечевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета
Предмет је конципиран тако да студента упозна са појмом, историјом, и развојем глобализације као процеса
који комбинује: економске, технолошке, соицокултурне и политичке снаге, директне стране инвестиције,
токове капитала, миграције, технологију у интеграцији националне привреде у међународну трговину, да
упозна студенте са глобалним еколошким проблемима и еколошким миграцијама, да ближе разјасни појам,
садржај, величину конкурентности као компаративног концепта спремности предузећа и државе, да прода или
прибави производе или услуге на глобалном тржишту.
Исход предмета
Упознавање са појмом и историјом глобализације и конкурентности; овладавање са начинима мерења
глобализације, индексом глобализације, индексом пословне, микро и макро конкурентности, индикаторима
глобалних веза. Упознавање са трендовима трговином вођене глобализације, променама природе производње,
глобалним развојем и тражњом, оријентацијом и стратегијом међународне трговине, и проучавање модела
интернационализације, перформанси предузећа за пословање у глобалним ланцима вредности. Оспособљеност
за глобално стратешки приступ менаџменту.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и историја глобализације и конкурентности савремена глобализација, важност међународне трговине и
односа и растућих интеграција привреде.,Светска економија и глобално окружење, глобални процеси,
глобална тржишта и њихове специфичности, међународне институције, промена природе производње,
глоблани развој и тражња, бруто друштвени производ, паритет куповне моћи, индекс хуманог развоја.
Интернационализација, регионализација, међуповезаност и зависност интернационализације, интеграције,
регионализације и глобализације, перформансе менаџмента транснационалних компанија у глобалном
пословном амбијенту. Концепти управљања светском привредом и последице глобализације, ризици и
потенцијалне користи глобализације, феномен антиглобализма. Глобална конкурентност, глобалне димензије
конкурентске предности, конкурентно позиционирање на глобалној основи. Конкурентност као развојна
компонента глобалног тржишта, извештаји, стратешка документа и утицаји, глобална тржишна стратегија и
стратешки принципи, начини уласка на глобално тржиште. Фактори глобалне конкурентности, креативност,
брендинг, сервис потрошача као чинилац јачања глобалне конкурентности.
Практична настава
Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем студената кроз анализу случајева
из праксе, израду пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета.
Литература
[1] Зечевић М., Николић Н. (2012). Глобализација и конкурентност, Технички факултет Чачак.
[2] Ghemawat P. (2010). Rеdеfinirаnjе glоbаlnе strаtеgiје, Dаtа Stаtus, Beograd.
[3] Certo S., Certo T. (2008). Моdеrni mеnаdžmеnt, 10. izdаnjе, Маtе, Zagreb.
[4] Porter, Michael E. (2004). Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors: with a new
introduction, New York : Free Press.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања се изводе на класичан начин презентацијом наставних садржаја. Наставно градиво студентима ће
бити презентовано и путем презентација и практичног учешћа успешних менаџера из окружења.
Вежбе се изводе комбинациjом метода " ex cathedra " и "case". Методом " ex cathedra " се реализуjе део
аудиторних вежби. Остали део вежби се реализуjе методом "case" са интерактивним учешћем студената и
обухвата анализу случаjева из праксе, израду проjектних задатака из оквира садржаjа наставног предмета
прикази из стране литературе, расправе и дискусије).
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и
30

Студијски програм: ОАС МЕХ
Назив предмета: Хидропнеуматске компоненте
Наставник: Снежана М. Драгићевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Примењена термодинамика и механика флуида
Циљ предмета
Обезбеђивање потребног нивоа знања за избор и пројектовање хидрауличних и пнеуматских компоненти и
могућностима њиховог повезивања у системе. Упознавање са основним принципима и аналитичким
моделовањем хидропнеуматских компонената и система за пренос снаге и енергије. Разумевање предности и
ограничења хидропнеуматског преноса, начина функционисања хидропнеуматских компонената и
могућности примене. Пројектовање и предвиђање перформанси хидропнеуматских преносника снаге.
Студенти добијају знања из примењених концепата хидраулике и пнеуматике како би схватили широку
употребу и важност хидропнеуматских компоненти у њиховом будућем професионалном раду.
Исход предмета
По завршетку предмета студенти ће бити у стању да: објасне основне концепте хидро-пнеуматског преноса
снаге и енергије; израчунавају хидрауличне протоке и притиске; примењују елементе за трансформацију
енергије течности и гасова; објасне начине функционисања хидрауличних и пнеуматских компонената за
управљање и регулацију; објасне принципе рада помоћних елемената за транспорт енергије; примењују
хидро-пнеуматске симболе за цртање шема; анализирају рад система и израчунавају основне параметре;
учествују у раду тима за пројектовање мехатроничких система.
Садржај предмета
Теоријска настава
Развој и примена хидрауличких и пнеуматичких елемената и система. Радни флуид. Стварање хидрауличког
протока и притиска. Елементи за трансформацију енергије. Пумпе, хидромотори, цилиндри. Елементи за
управљање и регулацију-разводни вентили, притисни вентили, проточни вентили. Елементи за транспорт
енергије - водови, хидроакумулатори, филтери, резервоари, прикључни елементи, елементи за одржавање
температуре флуида. Хидраулички серво системи. Хидрауличке шеме-примери. Ваздух као радни флуид.
Припрема ваздуха. Припремна група за ваздух. Пнеуматски елементи - разводни вентили, притисни вентили,
струјни вентили, пнеуматички мотори.
Практична настава
У оквиру рачунских вежби студенти примењују стечена теоријска знања у решавању конкретних проблема
који се јављају код хидропнеуматских преносника снаге и енергије. Део рачунских вежби се реализује
применом софтверских алата (FluidSim, Eplan). Лабораторијске вежбе се реализују у лабораторијима за
процесну технику и мехатронику и обухватају демонстрацију рада хидропнеуматских компоненти и анализу
радних параметара при различитим режимима рада.
Литература
[1] Цветко Црнојевић, Класична и уљна хидраулика, Универзитет у Београду, Машински факултет, ISBN
978-86-7083-813-0, 2013.
[2] Живослав Адамовић, Љиљана Радовановић, Хидраулика и пнеуматика, Универзитет у Новом Саду,
Технички факултет „М. Пупин“ Зрењанин, ISBN 86-7672-028-2, 2005.
[3] Раде Мирковић, Хидраулика - увод са примерима управљања, Микро књига, ISBN 978-86-7555-386-1, 2013.
[4] Раде Мирковић, Пнеуматика - увод са примерима управљања, Микро књига, ISBN 978-86-7555-405-9, 2015.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава обухвата усмено излагање уз употребу рачунара, презентације, демонстрације и дискусија.
Практична настава обухвата лабораторијска мерења и рад на рачунарима. Индивидуалне консултације са
студентима током израде домаћих задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Домаћи задаци
20
Писмени испит
20
Колоквијум-и
40
Усмени испит
20

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ
Назив предмета: Индустријска аутоматика
Наставник/наставници: Мирослав М. Бјекић
Предавач ван радног односа (привреда): Милош М. Божић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти упознају и овладају са основним елементима индустријске аутоматике који се
могу срести у савременим индустријским процесима и системима.
Исход предмета
Студенти су након одслушаног и положеног предмета оспособљени да препознају и користе неопходне
уређаје индустријске аутоматике у пројектовању, одржавању и побољшавању перформанси индустријских
аутоматизованих система.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Основни елементи савремених индустријских процеса. Сензори. Електрични актуатори. Управљачки
системи: Програмабилно логички контролери, микроконтролери, ПИД регулатори, Фреквентни претварачи,
Серво драјвери. Индустријске комуникације. SCADA системи. Избор опреме. Интеграција елемената
индустријске аутоматике.
Практична настава
На практичној настави се стиче практично знање из теоријског дела кроз низ лабораторијских вежби: Сет
вежби на PLC контролерима и оператор панелима, сет вежби на фреквентним претварачима и серво
драјверима, употреба сензора и актуатора, интеграција елемената у конкретну функционалну целину.
Литература
[1.] Programabilni logički kontroleri, Petruzella, Frank D., Mikro knjiga, Beograd, 2011
[2.] Automating Manufacturing Systems with PLCs, Hugh Jack, 2007
[3.] Industrial Control Technology, Peng Zhang, 2008
[4.] PLC Start-Up and Maintenance, industrial text, 1999
[5.] Practical SCADA for Industry, David Bailey, Edwin Wright, 2003
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања и рад у лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
40
Практична настава
30
Усмени испит
20
Колоквијум-и
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Индустријски дизајн
Наставник/наставници: Јелена В. Атанасијевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Усвајање знања везаних за основне карактеристике и захтеве дизајна са развојем перцепције, креативног
размишљања и дефинисања различитих форми. Савладавање просторног размишљања кроз дефинисање
различитих геометријских облика и просторних структура. Примена дефинисаних елемената (индустријског)
дизајна кроз различите апликативне моделе. Развијање перцептивног дискурса кроз дефинисане естетске
принципе дизајна. Вештина дефинисања дводимензионалних и тродимензионалних модела. Структурирање и
сегрегација модела индустријског дизајна према дефинисаним критеријумима.
Исход предмета
Обученост студента да на основу стечених вештина и знања креира функционални и јасно дефинисан естетски
вредан индустријски производ.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава обухвата изучавање најважнијих тема из области дизајна као што су: Настанак и развој
дизајна, правци у дизајну, компоненте дизајна, методологија и фазе у процесу дизајнирања производа, теорија
боја и стил и мода производа. У току наставе студенти изучавају и начине организовања сектора и службе за
дизајн у предузећу, организовање и уређење радног простора за дизајн и обуку и школовање кадрова.
Практична настава
Теоретску наставу прате графичке вежбе на којима се студенти упознају са елементима и принципима форме,
бојама и методологијом дизајнирање. У току вежби студенти се оспособљавају и стичу потребно практично
знање, тако да могу самостално уз помоћ професора да дизајнирају један мањи индустријски производ.
Литература
[1] Недељковић, М., Недељковић С. (1998). Графичко обликовање и писмо: елементи за формирање
графичких комуникација, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
[2] Фрухт, М., Ракић, М., Ракић, И. (2003). Графички дизајн: креације за тржиште, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд.
[3] Joseph, M. G. Jr. (2002). Industrial Design of Plastics Products, Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience
[4] Gorman, C. (Ed.). (2003). The industrial design reader. Skyhorse Publishing Inc.
[5] Heath, A., Heath, D., Jensen, A. L. (2000). 300 years of industrial design: function, form, technique. Herbert
Press.
[6] Sykes, M. (2013). A Sourcebook of Problems for Geometry Based upon Industrial Design and Architectural
Ornament. HardPress Publishing.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
У настави се користе комбиноване методе теоретске наставе са пројекцијама, графичке вежбе и самостални
истраживачки рад студената уз помоћ наставника.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
30
Практична настава
15
Усмени испит
10
Колоквијуми/пројекти
25
Семинар-и/радни задаци
15

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Индустријски маркетинг
Наставник/наставници: Неда М. Николић
Предавач ван радног односа: Миодраг М. Зечевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Предмет је конципиран тако да студената упозна са основама тржишне, маркетинг концепције, анализом
конкурентског окружења, маркетинг стратегијом организације, инструментима пројекције и мерења ефеката
маркетинг активности, како би се унапредила производна/ услужна понуда, додала вредност производима и
имиџу предузећа и унапредила конкурентска позиција и успешност пословања. Поред теоријског знања из ове
области, студент треба да овлада основним вештинама маркетинга потребним за менаџера, посебно у погледу
успостављања глобалног система маркетинг менаџмента, друштвено и етички одговорног.
Исход предмета
- Разумевање концепта тржишног пословања, маркетинга, процеса и организације у целини
- Овладавање квалитативном и квантитативном SWOT матрицом у креирању маркетинг стратегије
организације
- Стицање знања и вештина из области маркетинга
- Познавање структуре и способности за самосталну примену маркетинг метода истраживања, сегментације,
планирања, организације и контроле и унапређења постојеће праксе у пословању на домаћем и иностраном
тржишту предузећа, организација, државе
- Способност за конципирање и спровођење маркетинг планова и стратегија у свим областима пословања
Садржај предмета
Теоријска настава
Основе тржишта, тржишног пословања и маркетинг концепта, Маркетинг систем; Анализа маркетинг
могућности: маркетинг окружење, истраживање тржишта и понашање купаца, Тржиште произвођача, трговаца
и владе, Сегментација тржишта и тржишно позиционирање, Тржишне процене и показатељи; Организовање за
маркетинг: Конкурентске стратегије, Маркетинг организација, Маркетинг планирање; Маркетинг програм:
Одлучивање о политици производа, новом производу, ценама, каналима дистрибуије, продајним снагама,
промоцији и комуницирању са тржиштем; Маркетинг контрола, анализе продаје, трошкова и профита;
Друштвени маркетинг: друштвена, етичка, правна питања у маркетингу, Глобални маркетинг.
Практична настава
Предавања и вежбе су базиране на примерима из литературе и праксе. Вежбе су аудиторне и обухватају
разраду програмом предвиђеног градива.
Литература
[1] Зечевић М., Николић Н. (2014). Основе маркетинга (скрипта)- допуњено издање, ФТН Чачак.
[2] Keler .K, Kotler F. (2017). Маrkеting Меnаdžmеnt – dоpunjеnо izdаnjе, Dаtа Stаtus, Београд.
[3] Kotler F., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2007). Principi mаrkеtingа, Маtе, Zagreb.
[4] Глигоријевић М., Вељковић С. (2019). Маркетинг, Економски факултет, Универзитет у Београду – Центар
за издавачку делатност.
[5] Кoстић-Стaнкoвић M, Филипoвић В, Штaвљaнин В. (2017). Maркeтинг, ФОН, Бeoгрaд.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања се изводе методом „ex cathedra“ презентациjом наставних садржаjа. Наставно градиво студентима
ће бити презентовано путем презентација у Microsoft PowerPoint-у и видео материјала. Наставни материјал је
садржан у уџбеницима и приручницима.
Вежбе се изводе комбинациjом метода „ex cathedra“ и „case“. Методом „ex cathedra“ се реализуjе део
аудиторних вежби. Остали део вежби се реализуjе методом „case“ са интерактивним учешћем студената и
обухвата анализу случаjева из праксе, израду проjектних задатака из оквира садржаjа наставног предмета.
Провера знања, оцењивање и начин полагања испита. Провера знања се врши путем тестова и презентације и
одбране семинарског рада, током семестра и завршног испита. Испит се полаже писмено и/или усмено.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и
30

Студијски програм: ОАС ИМ, OАС ИТМ
Назив предмета: Индустријски менаџмент
Наставник: Јасмина Ј. Весић Васовић
Статус предмета: обавезни ОАС ИМ; изборни OАС ИТМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Разумети и схватити улогу и значај индустријског инжењерства/инжењерског менаџмента. Усвојити знања и
вештине неопходне за ефикасно организовање, управљање, праћење и побољшање процеса у производнопословним системима. Упознати се са концептима, методама и техникама из области индустријског
менаџмента и суштином улоге инжењера менаџмента у производно-пословним системима.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити способан да препозна и користи специфичне концепте
и принципе индустријског менаџмента, користи адекватне методе и технике и примењује стечена знања у
решавању организационих проблема. Студент ће бити у могућности да аналитички сагледа комплексност
организације производно-пословних система; познаје јединствену природу улоге инжењера менаџмента у
производно-пословним системима; поседује знања и вештине неопходне за развој и управљање системима
који интегришу људе, материјалне ресурсе и информације на продуктиван начин у индустријским условима;
сарађује и ради у тиму, примењује презентационе вештине при представљању решења сложених проблема.
Садржај предмета
Теоријска настава
Развој и значај индустријске производње и инжењерства. Производно-пословни систем у интеракцији са
окружењем. Систем циљева у производно-пословном систему, приступи пројектовању циљева, управљање
помоћу циљева. Улога производа у производно-пословним системима, организација развоја производа.
Пројектовање производног програма. Оптимизација производног програма. Методологија планирања
производно-пословних ресурса. Методе и технике планирања. Организовање у производно-пословном
систему: обликовање и инструментализација организационих јединица, ланац командовања, распон
менаџмента, централизација и децентрализација. Менаџер у индустријском амбијенту. Вођство, контигентне
теорије вођства, савремени приступи вођству. Контрола са регулисањем. Систем индикатора производнопословних збивања. Менаџерско одлучивање, одговорност доношења организационих одлука.
Практична настава
Обухвата примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема (задатака) уз
одговарајућу софтверску подршку. Снимање стања и релевантних чинилаца пословања производнопословних система у индустријском амбијенту. Симулација примене програмом обухваћених приступа на
решавању практичних проблема у области индустријског менаџмента. Истраживање природе и структуре
менаџерског посла у индустријском амбијенту. Истраживања примера из праксе и симулација разних случаја,
организација пословног састанка.
Литература
[1] Радојичић М., Весић Васовић Ј. (2011) Индустријски менаџмент, Технички факултет, Чачак.
[2] Булат, В. (2001) Индустријски менаџмент, ИЦИМ, Крушевац.
[3] Robbins S., Coulter M. (2005). Menadžment, 8. izdanje, Data Status, Beograd
[4] Chuck, W. (2011). Principi menadžmenta – MGMT, Data Status, Beograd
[5] Certo, S. C., & Certo, S. T. (2008). Moderni menadžment. Mate.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања се реализују по моделу интерактивне наставе презентацијом наставних садржаја, дискусијом и
анализом студија случаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем
студената кроз анализу случајева из праксе, решавање конкретно структурираног задатка, размену идеја и
сазнања кроз групну дискусију, менторски и тимски рад на изради семинарског рада на дефинисану тему из
оквира садржаја наставног предмета. Испит се полаже писмено и/или усмено.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
5
Усмени испит
20
Колоквијум-и
30
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИТ, ОАС ИМ
Назив предмета: Информационe технологије
Наставник/наставници: Данијела М. Милошевић, Весна С. Ружичић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Консолидација „улазних“ основних сазнања по стандардизованим областима и подобластима ИТ, за
нормално даље праћење наставе, како у областима ИТ, тако и у другим предметима и код пословних
примена ИТ у даљем раду.
Исход предмета
Исходи омогућују да студент: 1) упозна историјски развој ИТ и користи основе стандардизоване
терминологије у ИТ; 2) разуме и објашњава организацију и представљање података, мултимедијa, елементе
заштите; 3) уводно упознаје основе програмских језика у ИТ; 4) упознаје основе рачунарског софтвера и
документовање система; 5) системско-хардверски и кориснички конфигурише Интернет сервисе, упознаје
Веб системе и технологије; 6) упозна и користи топологије локалних умрежавања; 7) упознаје основе
рачунарске графике; 8) препознаје структуру рачунарског система и микропроцесора; 9) класификује и
примењује улазно-излазне уређаје; 10) конфигурише макро архитектуру рачунарског система; 11) познаје
перформансе и класе уређаја за меморисање; 12) примењује основна знања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Место и улога ИТ у поређењу са другим областима рада и стваралаштва и дисциплинама као што су:
рачунарске науке, софтверски инжењеринг, информациони системи, рачунарски инжењеринг. Упознавање са
стандардизованим подобластима ИТ. Теме: 1) увод у терминологију ИТ и системе, 2) организација података,
мултимедији, заштита, бар-кодирање итд; 3) програмски језици у ИТ; 4) развој софтвера и документација
система; 5) глобалне комуникације, Веб системи и технологије; 6) локалне мреже; 7) рачунарска графика; 8)
микропроцесорски системи; 9) периферијски уређају; 10) интерфејси и међуповезаност опреме; 11) уређаји
за меморисање; 12) примене ИТ (ка пословању и менаџменту).
Практична настава
Вежбе, домаћи задаци, колоквијуми, семинарски рад. Обрађују се следеће теме: (1) основни појмови,
функционална шема рачунара; основни делови рачунара (хардвер); (2) Oперативни систем, подешавања,
инсталације, помоћни алати; (3) Рачунарске мреже и Интернет, Web, e-mail, заштита; (4) Израда
презентација; (5) Обрада текста; (6) Рад са табелама.
Литература
[1] Мицић, Ж. (2008). ИТ у интегрисаним системима, Технички факултет Чачак. COBISS.SR-ID 146094860,
ISBN 978-86-901809-6-7 (Одобрено одлуком Научно-наставног већа Техничког факултета, број VIII1232/14 од 13. јуна 2007.)
[2] Мицић, Ж., (2008). Увод у ИКТ и ИТ – са контролним питањима и тестовима, помоћни уџбеник,
Технички факултет Чачак, ISBN 978-86-7776-067-0,
[3] Мицић, Ж., Станковић, Н., Наставни материјали на Web сајту Факултета (Мооdlе-курс Информационе
технологије - http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=79), школске 2012/13.
[4] Мицић, Ж. и др., Збирка задатака и тестова из ИНФОРМАТИКЕ за пријемни испит за упис на Факултет
2006-2013, Е-издање, CD-ROM (2006), Технички факултет Чачак, ISBN 86-7776-025-3, COBISS.SR-ID
130654988 (Одобрено одлуком Универзитет у Крагујевцу бр. 607/24, 05. IV 2006) http://www.ftn.kg.ac.rs/moodle/course/
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Комбинација класичне наставе са Е-учењем и учењем на даљину и уз наведену литературу, интерактивна
настава са мултимедијалним садржајима, у просторији (рачунарској учионици) опремљеној видео бимом и
On-line приступом Интернету.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
20
Практична настава
30
Усмени испит
10
Колоквијум-и
20
Семинар-и
10

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Информационе технологије у сензорским системима
Наставник/наставници: Небојша С. Митровић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са сензорима и сензорским системима, као и могућностима њихове интеграције у
системе базиране на примени информационих технологија.
Исход предмета
Стицање знања потребних за креирање система који применом рачунарских и информационих технологија
омогућавају задовољавање спектра информацијских потреба појединца или организације, при чему су
сензорски системи извори циљаних информација.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у сензорику. Класификација сензора. Физички основи рада сензора. Структура и техничке
карактеристике сензора, микросензори. Интелигентни сензори: дефиниција и примери. Embedded системи.
Аквизиција сензорских података, процесирање и пренос.
Примена Raspberry Pi рачунара. Развој Python апликација за прикупљање сензорских података и управљање
паметним (smart) окружењима. Праћење, анализа и складиштење података применом data loggera.
Пројектовање и имплементација апликација за мониторинг паметних окружења..
Практична настава
Реализује се кроз израду пројекатних задатака заснованих на реалним потребама, где сензори и сензорски
системи представљају интерфејс између информационих технологија и реалног света. Сензорски системи
интегрисани са информационим технологијама пројектују се да раде у складу са дефинисаним потребама, да
буду поуздани и безбедни, да могу да се усавршавају и замене другим када је то потребно.
Литература:
[1] Н. Митровић, Сензори – физички принципи и примене, WUS Аустрија, ТФ Чачак 2005.
[2] Н. Митровић, Мониторинг и визуелизација процеса, WUS Аустрија, ТФ Чачак 2009.
[3] M. A. Mazidi, S. Naimi, S. Naimi, The AVR Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C,
Prentice Hall, Pearson Education Inc., 2010, ISBN 978-0138003319.
[4] B. van Dam, Raspberry PI, Истражите RPi кроз 45 електронских пројеката, Инфоелектроника, 2015.
[5] Приручник EasySense VISION data logger, http://www.data-harvest.co.uk/downloads/userguides
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, практичан рад у хипермедијалној лабораторији. Делови градива који се
могу објединити у логичке целине се могу полагати током семестра преко колоквијума и у облику
семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
Практична настава
15
Усмени испит
30
Колоквијум-и
20
Семинар-и
30

Студијски програм: ОАС ИТ, ОАС ИМ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Информациони системи
Наставник: Милош Ж. Папић
Статус предмета: обавезни ОАС ИТ, ОАС ИМ; изборни ОАС ИТМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти разумеју концепт, архитектуру и животни циклус информационих
система, да овладају методама, техникама, технологијама, алатима и принципима за пројектовање, развој,
увођење и одржавање ИС-а.
Исход предмета
Студент је оспособљен за рад у тиму који се бави проблемима примене информационих система. Способан
је да прати и уочи основне тенденције у развоју информационих система и да их благовремено и адекватно
примени у пословној пракси; Студент познаје терминологију и класификацију ИС-а, технике прибављања и
дефинисања захтева; Користи моделе података: формални опис објектног модела; интегритет и безбедност
података); Развија ИС и управља пројектима развоја ИС; Разуме вишеслојну архитектуру; Креира
архитектуру савремених ИС и алтернативне начине организације; Разуме основе моделирања речника
података, улогу и класификације; Препознаје и креира и процесни „модел изврсности“, системска подршка
одлучивању; Познаје ресурсе ИС, CASE aлате за развој; Конфигурише ИС; Дефинише стратешке аспекте
животног циклуса система; Примењује ИС, анализира примене ИС-а и резултате.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у ИС; Методологије развоја ИС; Развој софтвера и документација система; Основе класичног развоја
ИС: Моделовање као основа развоја информационог система; Стандарди (IDEF0, IDEF1X и IE) као подршка
моделовању; Поступак развоја информационог система кроз 4 фазе: 1. Функционално моделовање
(Функционална декомпозиција; Дефинисање захтева корисника; Технички предуслови); 2. Информационо
моделовање (Дефинисање детаљних захтева; Креирање ЕР дијаграма; Креирање атрибута; Дефинисање
пословних правила); 3. Апликативно моделовање (Дефинисање физичког дизајна; Генерисање шеме базе
података; Израда апликације); 4. Имплементација (Увођење; Тестирање; Одржавање).
Практична настава
Израда модела пословних процеса на примерима реалних система; Израда модела података на примерима
докумената из реалних система; Креирање пословних подручја у оквиру модела података која одговарају
пословним процесима – повезивање модела процеса и модела података; Израда информационог подсистема
на основу постављених модела.
Литература
[1] Вељовић, А., Папић, М. (2015). Увод у информационе системе, Чачак: Факултет техничких наука у
Чачку, ISBN: 978-86-7776-177-6
[2] Папић, М. (2018). Практикум из информационих система, Чачак: Факултет техничких наука, ISBN: 97886-7776-221-6
[3] Вељовић, А. (2008). Пројектовање информационих система, Београд: Компјутер библиотека, ISBN: 867310-249-9
[4] Teхнички тим ФOН-a, (2017). Инфoрмaциoни систeми и тeхнoлoгиje – приручник зa припрeму
приjeмнoг испитa, Бeoгрaд: Фaкултeт oргaнизaциoних нaукa, ISBN: 978-86-7680-342-2
[5] Тurbаn , Е., Kеli, R. (2009). Uvоd u infоrmаciоnе sistеmе, Bеоgrаd: Data Status, 2009. ISBN: 978-86-7478076-3
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се реализује кроз аудиторна предавања праћена слајдовима и вежбе у рачунарској учионици уз
помоћ рачунара. На предавањима се студентима представља теоријски садржај предмете и дају им се основе
за самостално извођење вежби где самостално решавају конкретне проблеме израђујући апликацију део по
део. Настава је подржана е-курсом доступним у оквиру Moodle система ИТ лабораторије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
40
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Информационо експертни системи
Наставник/наставници: Весна С. Ружичић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са: 1) терминологијом из области вештачке интелигенције (ВИ, односно интелигентних система),
2) организационим концептима система, 3) алатима, 4) техникама и технологијама развоја, интеграције и
документације система, 5) захтевима потенцијалних корисника система, 6) корелацијама базе података - базе
знања, односно Информациони систем (ИС) и експертни систем (ЕС) у ИЕС , 7) улогом аналитичара и
пројектанта у изградњи ИС и експерта у изградњи ЕС, 8) пословним циљевима ИЕС, 9) потребним ресурсима,
10) интеграцијом система на примерима ИЕС, 11) базом знања, 12) применама ВИ и ИЕС.
Исход предмета
Исходи произилазе из наведених (12) циљева предмета, као и 12 тематских јединица, укључујући очекиване
исходе (образованост и оспособљеност студената) на платформи 12 аспеката модела изврсности у образовном
концепту за софтверски инжењеринг на примерима ИЕС.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теме: 1) Увод у вештачку интелигенцију (ВИ) интелигентне системе, на платформи стандардизоване
терминологије [1], [2], [3], [4] итд, 2) организациони концепти система ВИ, интегрисање система ИС-ЕС, 3)
алати и технологије за интегрисање система, на примерима ВИ (од ИС ка ЕС), 4) развој, интеграција и
документација система на платформи стандардизације софтверског инжењеринга, 5) од тржишта ИС ка
корисницима ЕС, 6) корелације: база података - база знања и систем базе знања, односно Информациони
Систем (ИС) - Експертни Систем (ЕС), ка интеграцији система у ИС-ЕС или ИЕС, 7) улога експерта у изградњи
и интеграцији система (на примерима ИЕС), 8) ИЕС-објекти и процеси, 9) ИЕС-ресурси, 10) интеграција и
конфигурација система на примерима ИЕС, 11) базе знања и систем базе знања, 12) примене интегрисаних
система (на примерима ВИ, односно ИЕС).
Практична настава
Практични део кроз вежбе и семинарски - студијски/семинарски рад у групи/области изборне
области/подобласти стваралаштва (у изборним групама са највећим интензитетом креативости у софтверском
инжењерингу (коришћењем претходних знања из софтверског инжењеринга) у конкретним применама у
индустрији - на примерима базе знања, на примерима стандардизованих подобласти стваралаштва, са високим
интензитетом иновативности знања, базе знања, система базе знања - ИЕС...).
Литература:
[1] *ИСС - Институт за стандардизацију Србије: http://www.iss.rs/standard/advance_search.php, СРПС стандарди
у подобласти ИТ (за ICS2 = 35.080)
[2] *ISO, ISO Store, Standards catalogue, 35: IT, http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics.htm, Примери
стандарда: ISO/IEC TR 12182:2015, ISO/IEC/IEEE DIS 12207, ISO/IEC/IEEE 15288:2015; ISO/IEC
19793:2015; Серија стандарда ISO/IEC 250xy:2014/2015. и др.
[3] В. Девеџић, Технологије интелигентних система, ФОН, Београд, 2004, ИСБН 86-7680-026-X.
[4] Ж. Мицић, Експертни системи (**) - ауторизована предавања, страна 158, Скрипта, Технички факултет у
Чачку, Чачак, јун 2001. практикум за вежбе, страна 60, Технички факултет у Чачку, Чачак, мај 2001.
[5] Ж. Мицић, ИТ у интегрисаним системима, Одлуком Научно-наставног већа Техничког факултета, број
VIII-1232/14 од 13. јуна 2007, COBISS.SR-ID 146094860, ISBN 978-86-901809-6-7, Технички факултет
Чачак, 2008.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
• Комбинација класичне наставе са Е-учењем и учењем на даљину и уз наведену литературу.
• Интеркативна настава са мултимедијалним садржајима.
• У просторији (рачунарској учионици) опремљеној видео бимом и On-line приступом Интернету.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
20
Практична настава
10
Усмени испит
10
Колоквијум-и
30
Семинар-и
20
* Наведене референце се односе на додатну пратећу литературу, са наведених веб адреса (СРПС и ISO/IEC
стандарди): [1] ISO/IEC 2382-28: ...ЕС, [2] ISO/IEC 2382-29: ... препознавање и синтеза говора, [3] ISO/IEC
2382-31: … машинско учење, [4] ISO/IEC 2382-34: ... неуронске мреже итд.
** наставни материјали биће иновирани до почетка наставе планиране за четврту годину студија ИТ!

Студијски програм: ОАС МЕХ, ОАС ИТМ, ОАС ИМ, ОАС РСИ
Назив предмета: Интелигентно моделирање и управљање
Наставник: Недељко Г. Дучић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са техникама рачунарске интелигенције: неуронским мрежама, фази логиком,
генетским алгоритмима, и оспособљавање за примену у решавању разноврсних инжењерских проблема
моделирања, оптимизације и управљања.
Исход предмета
Студент функционално наводи и објашњава врсте техника рачунарске интелигенције и могућности примене
у решавању разноврсних инжењерских проблема. Студент користи могућности рачунарске интелигенције за
моделирање, оптимизацију и управљање процесима и системима. Анализира ефикасност коришћених
рачунарских алата за решавање таквих задатака и избор алата заснива на критеријумима ефикасности.
Садржај предмета
Теоријска настава
• Рачунарска интелигенција.
• Вештачке неуронске мреже (Неурон и модел неурона. Архитектура и учење вештачких неуро мрежа.
Алгоритам с пропагацијом грешке уназад. Примена неуронских мрежа у апроксимацији нелинеарних
функција).
• Фази системи (Теорија фази скупова. Апроксимативно расуђивање. Структура фази контролера).
• Генетски алгоритми (Генерисање иницијалне популације. Функција циља. Генетски оператори.
Параметри генетског алгоритма.)
• Рој интелигенција (Генерисање иницијалне популације. Функција циља. Параметри оптимизационе
технике интелигенције роја.).
• Хибридни интелигентни системи (неуро-фази системи).
Практична настава
• Пројектовање неуронских мрежа специјализованим софтверским алатима, за решавање инжењерских
проблема различите класе.
• Решавање оптимизационих проблема применом генетских алгоритама и рој интелигенције употребом
специјализованих софтверских алата.
• Пројектовање фази и неуро фази управљачких структура.
Литература
[1] Ранковић В., Интелигентно управљање, Машински факултет Универзитета у Крагујевцу, 2008.
[2] Davim, P., J., Artificial Intelligence in Manufacturing Research, Nova Science Publishers, 2013.
[3] Zilouchian, A., Jamshidi, M., Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies, CRC Press
LLC, 2001.
[4] Hagan T.M., Demuth B.H., Beale H.M., De Jesús O., Neural network design (2edition), Martin Hagan; 2
edition (September 1, 2014).
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Предавања, рачунарске вежбе, консултације и менторски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Aктивност у току предавања
10
Писмени испит
20
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
Пројекат
40

Студијски програм: ОАС МЕХ, ОАС ИТМ, ОАС ИМ, ОАС РСИ
Назив предмета: Интелигентно моделирање и управљање
Наставник: Недељко Г. Дучић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са техникама рачунарске интелигенције: неуронским мрежама, фази логиком,
генетским алгоритмима, и оспособљавање за примену у решавању разноврсних инжењерских проблема
моделирања, оптимизације и управљања.
Исход предмета
Студент функционално наводи и објашњава врсте техника рачунарске интелигенције и могућности примене
у решавању разноврсних инжењерских проблема. Студент користи могућности рачунарске интелигенције за
моделирање, оптимизацију и управљање процесима и системима. Анализира ефикасност коришћених
рачунарских алата за решавање таквих задатака и избор алата заснива на критеријумима ефикасности.
Садржај предмета
Теоријска настава
 Рачунарска интелигенција.
 Вештачке неуронске мреже (Неурон и модел неурона. Архитектура и учење вештачких неуро мрежа.
Алгоритам с пропагацијом грешке уназад. Примена неуронских мрежа у апроксимацији нелинеарних
функција).
 Фази системи (Теорија фази скупова. Апроксимативно расуђивање. Структура фази контролера).
 Генетски алгоритми (Генерисање иницијалне популације. Функција циља. Генетски оператори.
Параметри генетског алгоритма.)
 Рој интелигенција (Генерисање иницијалне популације. Функција циља. Параметри оптимизационе
технике интелигенције роја.).
 Хибридни интелигентни системи (неуро-фази системи).
Практична настава
 Пројектовање неуронских мрежа специјализованим софтверским алатима, за решавање инжењерских
проблема различите класе.
 Решавање оптимизационих проблема применом генетских алгоритама и рој интелигенције употребом
специјализованих софтверских алата.
 Пројектовање фази и неуро фази управљачких структура.
Литература
[1] Ранковић В., Интелигентно управљање, Машински факултет Универзитета у Крагујевцу, 2008.
[2] Davim, P., J., Artificial Intelligence in Manufacturing Research, Nova Science Publishers, 2013.
[3] Zilouchian, A., Jamshidi, M., Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies, CRC Press
LLC, 2001.
[4] Hagan T.M., Demuth B.H., Beale H.M., De Jesús O., Neural network design (2edition), Martin Hagan; 2
edition (September 1, 2014).
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
ДОН: 1
Методе извођења наставе: Предавања, рачунарске вежбе, консултације и менторски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Aктивност у току предавања
10
Писмени испит
20
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
Пројекат
40

Студијски програм: ОАС ИТ, OАС ИТМ
Назив предмета: Интернет интелигентних уређаја
Наставници: Владимир М. Младеновић, Марјан Д. Милошевић
Статус предмета: обавезни ОАС ИТ; изборни ОАС ИТМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит Рачунарске мреже и комуникације
Циљ предмета
Оспособљавање за дизајн „паметних“ система, имплементације различитих дисциплина, технологија и алата
у пословне могућности и повезивања у јединствени систем, као што су: Паметне куће (енг. Smart Home),
Паметна возила (енг. Smart Car), Паметна пољопривреда (енг. Smart Farming), Паметна околина (енг. Smart
Environment), Паметне апликације за бригу о здрављу (енг. eHealth), Паметан паркинг (енг. Smart Parking)
итд. Повезивање уређаја и сензора у комбинацији са софистицираним рачунарским облаком инфраструктуре,
у нове системе за комуникацију, управљање и праћење, и предвиђање нових сервиса. На крају курса студент
кроз реалан пројекат на предмету прави један део неког паметног система или апликације.
Исход предмета
На крају курса очекује се да студент функционално користи уређаје намењене за пројектавање паметних
система, као што су raspberry pi и arduinо, да програмира на једном од софтверских алата који служе за
креирање интернет ствари (Internet of Things - IoT), као што је python, подеси да систем буде веб оријентисан,
и очекује се да самостално реализује комплексне паметне системе уз могућност креирања сервиса и
повезивања са интернет мрежом. Сходно хардверским елементима, студент ће знати адекватно да препозна и
одлучи се за коришћење сензора, као и врши надзор и управљање преко интернета интелигентних уређаја.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, архитектуре и увод у интернет интелигентних уређаја. Сензори. Актуатори. Уређаји за комуникацију.
Микроконтролери. Протоколи за комуникацију међу уређајима. Интернет: слојеви, протоколи, пакети,
сервиси. TCP, UDP, socket програмирање. Мреже. Обрада прикупљених података. Пример сложеног IoT
пројекта.
Практична настава
Избор, структурирање, обликовање и развој паметних система. Израда апликација у програмском језику
python. Практичан пројекат.
Литература
[1] Adrian McEwen, Hakim Cassimally, (2013), Designing the Internet of Things, ISBN: 111843062X
[2] Uckelmann, Dieter, Harrison, Mark, Michahelles, Florian (2011), Architecting the Internet of Things, Springer,
ISBN: 978-3-642-19157-2
[3] Alfred Lui, Elizabet Gudman, En Lajt, Kler Rouland, i Martin Šarlije, (2015), Designing Connected Products:
UX for the Consumer Internet of Things, O'Reiley, ISBN: 978-1-4493-7256-9
[4] Rolf H. Weber, Romana Weber, (2009), Internet of Things - Legal Perspectives, Springer, ISBN: 978-3-64211710-7
[5] Jake VanderPlas, (2016), "Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data", ISBN:
149191205
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 2
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (популарно предавање, дискусија, методе
демонстрације, практичног рада, истраживање, радионице); активирани облици учења: вербално смисаоно
рецептивно учење, кооперативно, практично и учење путем открића.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
Практична настава
5
Усмени испит
40
Колоквијум-и
40
Семинар-и
10

Студијски програм: ОАС ИТ, ОАС РСИ
Назив предмета: Интернет програмирање
Наставник/наставници: Жељко Јовановић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Објектно оријентисано програмирање, Базе података
Циљ предмета
Упознавање и овладавање са основним и напредним концептима у развоју динамичких Веб сајтова, Упознавање
са JSP и PHP странама као и са JSP/Servlet технологијама. Упознавање са сервисно оријентисаним и
вишеслојним архитектурама.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савремених развојних окружења развијају вишеслојне динамичке
Веб апликације користећи Јава и PHP програмске језике.
Садржај предмета
Теоријска настава
У оквиру предмета обрађују се следеће теме: Увод у веб програмирање (HTML, HTML5, CSS). Јава Веб стране
(JSP). Јава на Вебу. JSP/Servlet технологија. PHP језик, синтакса, команде, обрада, објектно оријентисани PHP,
РЕСТ архитектура, итд.
Практична настава
Аудиторне вежбе прате излагање на предавањима и уводе студенте у пројектовање динамичких Веб сајтова
кроз следеће теме: Креирање HTML, HTML5 страна. JSP/сервлет технологија. PHP обрада захтева. Рад са
базама података - MySQL, DAO. Сесије и колачићи. MVC архитектура. РЕСТ архитектура, Израда комплетног
динамичког сајта по MVC архитектури.
Литература:
[1] Bruce Lawson, Remy Sharp, Uvod u HTML5 za programere, Микро Књига, 2012, ISBN 978-86-7555-379-3
[2] Jennifer Niederst Robbins, Naučite Web dizajn, Vodič kroz (X)HTML, CSS i Web grafiku, Микро Књига, 2008,
ISBN 978-86-7555-334-2
[3] Luke Welling, Laura Thomson, PHP i MySQL: razvoj aplikacija za Web, prevod 4. izdanja (+ CD), Mikro Knjiga,
2009, ISBN 978-86-7555-340-3.
[4] Herbert Schildt, Java The Complete Reference, 8th Edition, McGraw-Hill Osborne, 2011, 1152 p., ISBN 9780070435926.
[5] Marty Hall, Larry Brown, Core Servlets and Javaserver Pages: Core Technologies, Vol. 1 (2nd Edition),
SunMicrosystems Press, 2003, ISBN 978-0130092298
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
- комбинација класичне наставе са Е-учењем и учењеm уз наведену литературу.
- израда домаћих задатака
- у просторији (рачунарској учионици) опремљеној видео бимом и On-line приступом Интернету.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
60
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Инжењерско-економске анализе
Наставник: Сандра Б. Милуновић Копривица
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да се на концизан и довољно приступачан начин систематизује и изложи основнa
проблематика инжењерске економије, како би је студенти у свом будућем раду могли користити као алат у
анализама пројеката и технолошких решења.
Исход предмета
Савладавањем овог програма студент стиче опште способности неопходне за решавање проблема који
интегришу карактеристике тржишта и карактеристике производних процеса (процеса рада), будући да су
инжењерске и економске одлуке нераскидиво повезане у животном циклусу једног предузећа или једног
производа.
Садржај предмета
Теоријска настава
Систем и процес (пословни, производни, технолошки, обрадни...). Корелација систем-процес. Капацитет
система. Појам, класификација и степен искоришћења капацитета. Производна функција. Амортизација,
обрачун амортизације. Управљање залихама. Утрошци и трошкови. Инжењерско економска анализа
трошкова. Калкулација (врсте и примена). Временска вредност новца. Методе обрачуна камате и ануитета.
Инвестиције. Основни и општи појмови о инвестицијама. Класификација инвестиција. Критеријуми
инвестирања. Планирање и припрема инвестиционих захвата. Оцена квалитета – успешности инвестиције.
Инвестиционе одлуке и ефикасност инвестиционих улагања. Инвестициони пројекат. Структура инв.
пројекта. Инжењерско економска анализа и оцена ефективности пројеката. Методе за избор и оцену
пројеката. Утицај инфлације и ризика на анализу пројеката. Техно-економски показатељи квалитета система.
Практична настава
Вежбе су рачунске и подразумевају решавање задатака из следећих области: одређивање различитих
категорија капацитета и степена искоришћења капацитета система; временски и функционални систем
обрачуна амортизације; калкулације - одређивање цене коштања, трошкова производње, продајне цене;
управљање залихама; каматни рачун; одређивање ануитета код обрачуна зајма; економска оправданост
реализације инвестиционих пројеката - статички и динамички показатељи.
Литература
[1] Милуновић С., Инжењерска економија, Ауторизована предавања, Факултет техничких наука, Чачак.
[2] Дубоњић Р., Милановић Љ. Д., Инжењерска економија, Факултет за индустријски менаџмент, Крушевац,
2005.
[3] Николић М., Маленовић Н., Покрајчић Д., Пауновић Б., Економика предузећа, Економски факултет,
Београд, 2005.
[4] Живковић М., Економика пословања, Мегатренд универзитет, Београд, 2007.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања се изводе презентациjом наставних садржаjа уз Power Point презентације. Вежбе су рачунске и
подразумевају решавање задатака из области инжењерске економије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Aктивност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
10
Усмени испит
Колоквијум-и
50
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Испитивање електричних машина
Наставник/наставници: Мирослав М. Бјекић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: положен испит из предмета Једносмерне и асинхроне машине
Циљ предмета
Студенти се оспособљавају да изврше основна испитивања машина ЈС и асинхроних машина
Исход предмета
Студенти знају типове испитивања једносмерних и асинхроних машина. Самостално су у стању да: повежу
апаратуру, изврше мерења и обраде резултате мерења. Знају да тумаче добијене резултате.
Садржај предмета
Теоријска настава
На теоријској настави се објашњавају све лабораторијске вежбе које ће бити изведене.
Електромеханичко претварање енергије: Демонстрација основних закона електромеханичког претварања
енергије, Анализа магнетног система са једним побудним навојем за различите положаје и врсте котве,
Дејство једносмерног и наизменичног магнетног поља на бакарну, алуминијумску и феромагнетну плочицу,
Мерење електромагнетне силе која делује на котву електромагнета различите дужине међугвожђа.
Општи део електричних машина: Демонстрација модела машина ЈС и НС.
Машине једносмерне струје: Упознавање са деловима машина једносмерне струје, Дефинисање дом. задатка:
намотавање индукта машине једносмерне струје, Мерење електричних отпора појединих навоја, њихова
идентификација и побуђивање генератора са сложеном побудом, Снимање криве магнећења машине за
једносмерну струју (криве празног хода), Снимање спољне карактеристике генератора са паралелном и
адитивном побудом.
Асинхроне машине: Упознавање са деловима асинхроне машине, Мерење електричних отпора појединих
навоја и њихова идентификација, дом. задатка: намотавање машине наизменичне струје, Оглед празног хода
и кратког споја АМ са намотаним ротором, Мерење клизања асинхроне машине, Мерење и визуелизација
магнетног поља статора трофазне асинхроне машине, Снимање механичке карактеристике асинхроне
машине, Визуелизација фазних ставова струја двофазног кондензаторског асинхроног мотора.
Практична настава
Практична настава се изводи у лабораторији за електричне машине, погоне и регулацију. Студенти су
подељени у групе. Свака група у свакој недељи има задатак да изведе једну од постављених лабораторијских
вежби. По изведеној лабораторијској вежби студенти на рачунским вежбама обрађују добијене резултате
мерења. Услов извођења сваке следеће лабораторијске вежбе је да је студент претходну вежбу урадио и
обрадио.
Литература
[1.] Лабораторијске вежбе постављене на www.empа.ftn.kg.ac.rs
[2.] С. Јанда, М. Бјекић, Лабораторијски практикум из електричних машина II, ТФ Чачак, 1995
[3.] Јашаревић, Електрични стројеви - лабораторијске вежбе, КИГЕН, Загреб, 2006.
[4.] Б. Митраковић, Испитивање електричних машина, Научна књига, Београд, 1985.
[5.] М. Петровић, Испитивање електричних машина, Научна књига, Београд, 1987.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања и рад у лабораторији за Електричне мапине
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
20
Практична настава
40
Усмени испит
30
Колоквијум-и
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Истраживачки рад
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Положени сви испити на основним академским студијама, реализоване стручне праксе
Циљ предмета
Оспособљавање студената да при изради дипломског рада примењује релевантну истраживачку методологију у
проучавању практичних проблема у подручју професионалног деловања, њихове структуре и сложености и
извођењу закључака о могућим правцима решења разматраних проблема.
Оспособљавање студената за самосталну и креативну примену теоријско-методолошких, научно-стручних и
стручно-апликативних знања и метода, усвојених током студија, на решавању практичних проблема у оквиру
подручја професионалног деловања.
Оспособљавање студената да на основу проучавања стручне литературе која се бави сличном тематиком, врши
анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка.
Исход предмета
Код студента се развија способност да идентификује релевантне истраживачке проблеме; дефинише предмет
истраживања; анализира његову сложеност и структуру; планира истраживачку процедуру; креира и
имплементира инструменте истраживања; интерпретира резултате истраживања, методолошки их тумачи и
препознаје могућности њихове практичне примене; јавно презентује и дискутује резултате реализованог
истраживања. Реализацијом предмета код студената се развија способност да спроводи анализе и
идентификује могуће правце решавања проблема дефинисаног темом дипломског рада. Практичном применом
стечених знања из различитих области код студената се развија способност да сагледа место и улогу инжењера
менаџмента у изабраном подручју.
Садржај предмета
Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног дипломског рада, његовом сложеношћу и
структуром.
Рад на истраживачком раду обухвата: Упознавање студента са појмом и концептом научног истраживања и
истраживачким методологијама релевантним за изабрано подручје истраживања; Упознавање са
методологијом анализе студије случаја; Дефинисање проблема и предмета, варијабли, хипотеза и узорка
истраживања; Активно праћење и анализу примарних сазнања у области теме рада; Компаративну анализу
извора, научних чланака и других публикација релевантних за проблематику обухваћену темом дипломског
рада; Израду идејног нацрта истраживања, конципирање истраживачке процедуре и плана њене реализације;
избор и припрема техника прикупљања података, инструмената и техника обраде података; структурирање
извештаја о истраживању и развој академског стила писања; овладавање техникама за јавно презентовање
резултата истраживања.
Литература
Научни чланци и друге публикације релевантне за проблематику обухваћену темом дипломског рад
Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 0
Истраживачки рад: 2 Остали часови: 1
Методе извођења наставе
Ментор дипломског рада у сарадњи са студентом дефинише поставку проблема. Самостални истраживачки
рад студента у току ког студент обавља консултације и дискусије са ментором, а по потреби и са другим
наставницима који се баве проблематиком из области дефинисане теме дипломског рада. Током реализације
истраживачког рада, ментор може пружати додатна упутства студенту, упућивати га на релевантну литературу
и додатно га усмеравати у циљу успешне реализације истраживања.
Оцена знања
Истраживачки рад се не оцењује бројчаном оценом, већ само описно: савладао/није савладао.

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Истраживачки рад
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: нема
Циљ предмета
Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на
решавању конкретних проблема у оквиру изабране области. У оквиру овог дела завршног рада студент
изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о
могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са методама које су
намењене за решавање сличних задатака и инжењерском праксом у њиховом решавању. Циљ активности
студената у оквиру овог дела израде дипломског рада огледа се у стицању неопходних искустава кроз
решавања комплексних проблема и задатака и препознавање могућности за примену претходно стечених
знања у пракси.
Исход предмета
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих области које су
изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у циљу извођењу
закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти
проширују знања из изабране области и проучавају различитих метода и радове који се односе на сличну
проблематику. На тај начин, код студената се развија способност да спроводе анализе и идентификују
проблеме у оквиру задате теме. Практичном применом стечених знања из различитих области код студената
се развија способност да сагледају место и улогу инжењера у изабраној области, потребу за сарадњом са
другим струкама и тимским радом.
Садржај предмета
Формира се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом завршног рада.
Студент проучава стручну литературу, стручне и дипломске радове студената који се баве сличном
тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатком
завршног рада.
Литература
[1.] Д. Бјекић: Методе истраживања и научне комуникације, Технички факултет, Чачак, 2010.
Савремена уџбеничка литература, стручни, научни и дипломски радови релевантни за изабрану тему
дипломског рада.
Број часова активне наставе (истраживачки рад): 0
Методе извођења наставе
Консултације и on-line консултације, менторски рад, индивидуални рад, метода анализе садржаја,
документације и литературе из области референтне за тему, евентуално емпиријска истраживања и
прикупљање података на терену; самостално писање стручног рада, обликовање научно-стручног текста,
припрема презентације и јавна усмена одбрана рада у монолошкој, а потом у дијалошкој форми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Семинарски рад
50
Усмени испит
50

Студијски програм: ОАС МЕХ
Назив предмета: Истраживачки рад
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета
Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на
решавању конкретних проблема у оквиру изабране области. У оквиру овог дела завршног рада студент
изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о
могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са методама које су
намењене за решавање сличних задатака и инжењерском праксом у њиховом решавању. Циљ активности
студената у оквиру овог дела израде дипломског рада огледа се у стицању неопходних искустава кроз
решавања комплексних проблема и задатака и препознавање могућности за примену претходно стечених
знања у пракси.
Исход предмета
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих области које су
изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у циљу извођењу
закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти
проширују знања из изабране области и проучавају различитих метода и радове који се односе на сличну
проблематику. На тај начин, код студената се развија способност да спроводе анализе и идентификују
проблеме у оквиру задате теме. Практичном применом стечених знања из различитих области код студената
се развија способност да сагледају место и улогу инжењера у изабраној области, потребу за сарадњом са
другим струкама и тимским радом.
Садржај предмета
Формира се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом завршног рада.
Студент проучава стручну литературу, стручне и дипломске радове студената који се баве сличном
тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатком
завршног рада.
Литература
[1] Д. Бјекић: Методе истраживања и научне комуникације, Технички факултет, Чачак, 2010.
[2] Савремена уџбеничка литература, стручни, научни и дипломски радови релевантни за изабрану тему
дипломског рада.
Број часова активне наставе (истраживачки рад): 4
Методе извођења наставе
Консултације и on-line консултације, менторски рад, индивидуални рад, метода анализе садржаја,
документације и литературе из области референтне за тему, евентуално емпиријска истраживања и
прикупљање података на терену; самостално писање стручног рада, обликовање научно-стручног текста,
припрема презентације и јавна усмена одбрана рада у монолошкој, а потом у дијалошкој форми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Семинарски рад
50
Усмени испит
50

Студијски програм: ОАС РСИ
Назив предмета: Истраживачки рад
Наставник/наставници:
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета
Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на
решавању конкретних проблема у оквиру изабране области рачунарског и софтверског инжењерства. У оквиру
овог дела завршног рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених
анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје
са методама које су намењене за решавање сличних задатака и инжењерском праксом у њиховом решавању.
Циљ активности студената у оквиру овог дела израде дипломског рада огледа се у стицању неопходних
искустава кроз решавања комплексних проблема и задатака и препознавање могућности за примену претходно
стечених знања у пракси.
Исход предмета
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих области
рачунарског и софтверског инжењерства које су изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и
његовој системској анализи у циљу извођењу закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз
самостално коришћење литературе, студенти проширују знања из изабране области и проучавају различитих
метода и радове који се односе на сличну проблематику. На тај начин, код студената се развија способност да
спроводе анализе и идентификују проблеме у оквиру задате теме. Практичном применом стечених знања из
различитих области код студената се развија способност да сагледају место и улогу инжењера рачунарског и
софтверског инжењерства, потребу за сарадњом са другим струкама и тимским радом.
Садржај предмета
Формира се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом завршног рада.
Студент проучава стручну литературу, стручне и дипломске радове студената који се баве сличном тематиком,
врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатком завршног рада.
Литература:
[1.] Д. Бјекић: Методе истраживања и научне комуникације, Технички факултет, Чачак, 2010.
Савремена уџбеничка литература, стручни, научни и дипломски радови релевантни за изабрану тему
дипломског рада.
Број часова активне наставе (истраживачки рад): 0
Методе извођења наставе
Консултације и on-line консултације, менторски рад, индивидуални рад, метода анализе садржаја,
документације и литературе из области референтне за тему, евентуално емпиријска истраживања и прикупљање
података на терену; самостално писање стручног рада, обликовање научно-стручног текста, припрема
презентације и јавна усмена одбрана рада у монолошкој, а потом у дијалошкој форми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Семинарски рад
50
Усмени испит
50

Студијски програм : ОАС ИТМ
Назив предмета: Истраживачки рад
Наставник/наставници: Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета
Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на
решавању конкретних проблема у оквиру изабране области. У оквиру овог дела завршног рада студент изучава
проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим
начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са методама које су намењене за
решавање сличних задатака и инжењерском праксом у њиховом решавању. Циљ активности студената у
оквиру овог дела израде завршног рада огледа се у стицању неопходних искустава кроз решавања комплексних
проблема и задатака и препознавање могућности за примену претходно стечених знања у пракси.
Исход предмета
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих области које су
изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у циљу извођењу
закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти
проширују знања из изабране области и проучавају различитих метода и радове који се односе на сличну
проблематику. На тај начин, код студената се развија способност да спроводе анализе и идентификују
проблеме у оквиру задате теме. Практичном применом стечених знања из различитих области код студената
се развија способност да сагледају место и улогу инжењера у изабраној области, потребу за сарадњом са
другим струкама и тимским радом.
Садржај предмета
Формира се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом завршног рада.
Студент проучава стручну литературу, стручне и дипломске радове студената који се баве сличном тематиком,
врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатком завршног рада.
Литература
Д. Бјекић: Методе истраживања и научне комуникације, Технички факултет, Чачак, 2010.
Савремена уџбеничка литература, стручни, научни и дипломски радови релевантни за изабрану тему завршног
рада.
Број часова активне наставе (истраживачки рад): 4
Методе извођења наставе
Консултације и on-line консултације, менторски рад, индивидуални рад, метода анализе садржаја,
документације и литературе из области референтне за тему, евентуално емпиријска истраживања и
прикупљање података на терену; самостално писање стручног рада, обликовање научно-стручног текста,
припрема презентације и јавна усмена одбрана рада у монолошкој, а потом у дијалошкој форми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

семинарски рад

50

усмени испит

50

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС МЕХ
Назив предмета: Једносмерне и асинхроне машине
Наставник/наставници: Мирослав М. Бјекић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ:5
Услов: положени испити из Основа електротехнике 1 и Основа електротехнике 2
Циљ предмета
Циљ предмета је обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из области
електромеханичког претварања енергије и из области једносмерних и асинхроних машина.
Исход предмета
Упознати студенте са принципа електромеханичког претварања енергије (5 принципа), конструкцијом,
принципом рада, начинима побуђивања и радним карактеристикама машина једносмерне струје.
Еквивалентном шемом асинхроног мотора и начином одређивања његових параметара.
Садржај предмета
Теоријска настава
Електромеханичко претварање енергије: начини електромеханичког претварања енергије, електромагнетна
сила и индукована електромоторна сила, енергетски биланс електромеханичког претварања енергије, општи
облик једначина за електромагнентне моменте и силе, магнетни систем са једноструком побудом:
релуктантни момент, магнетни системи са вишеструком побудом, услови развијања корисног момента код
електричних машина. Основе електричних машина: основни појмови (статор, ротор, индукт индуктор,
намотаји (проводник, навојак, навојна секција, навој фазе, намот), полови, фазе, електрични и механички
угао), основни делови и принцип рада основних типова електричних машина (машина ЈС, асинхрона машина,
синхрона машина, реверзибилност рада). Машине једносмерне струје: основни појмови (главни
конструкциони делови, принцип рада, начини побуђивања), намотаји индукта (паралелни и редни намотај,
таблица и шема намотавања, специјални навоји), главне формуле, магнетна поља индуктора и индукта,
комутација, енергетски односи, карактеристике генератора ЈС, карактеристике мотора ЈС. Асинхроне
машине: индукована ЕМС у навојима машине за наизменичну струју, Теслино обртно магнетно поље,
магнетна поља расипања, главна реактанса машине наизменичне струје, основни појмови асинхроне машине
(конструкција, принцип рада, примена), еквивалентна шема АМ и њене модификације, Клосов образац
(тачан, упрошћен и линеаризован), лабораториски огледи са асинхроним мотором, енергетски биланс АМ.
Практична настава
У оквиру практичне наставе студенти кроз рачунске вежбе утврђују стечена теоријска знања. Самостално у
облику израде домаћих задатака решавају проблем намотавања индукта мотора једносмерне струје и
асинхроног мотора. У лабораторији се упознају са конструкцијом, начином идентификације намотаја мотора
и начином повезивања.
Литература
[1.] М. Петровић, Електромеханичко претварање енергије, Научна књига, Београд.
[2.] С. Вукосавић, Електричне машине, Академска мисао, Београд, 2010.
[3.] П. Матић, Електричне машине 1, Академска мисао, Електротехнички факултет Бања Лука 2016
[4.] С. Јанда, М. Бјекић, Лабораторијски практикум из електричних машина II, ТФ Чачак, 1995
[5.] Лабораторијске вежбе постављене на www.empа.ftn.kg.ac.rs
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
25
Практична настава
10
Усмени испит
25
Колоквијум-и
20
Домаћи задаци
10

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ, ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Комуникационе вештине инжењера
Наставник/наставници: Милица М. Стојковић, Драгана Р. Бјекић
Статус предмета: обавезни ОАС МЕХ; изборни ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ, ОАС ИТМ
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета: Усвајање знања и вештина из области интерперсоналне комуникације; разумевање
важности комуникационих вештина за професионални развој инжењера; оспособљавање будућих инжењера
да у пословном окружењу успешно комуницирају са појединцима и у групи; оспособљавање за планирање и
праћење комуникације.
Исход предмета: Успешним завршетком курса студент ће моћи да: наведе и обjашњава основне
комуникационе категорије и идентификује елементе пословне комуникације; прецизно и jасно се изражава
користећи различите форме вокалне/невокалне вербалне и невербалне комуникациjе; вешто слуша и
флексибилно користи различите начине реаговања на саговорнике у пословним ситуацијама; разуме и
тумачи сопствено комуникационо понашање и комуникацију других из различитих перспектива; свестан
личног стила у приступу конфликтима; препознаје препреке и тешкоће у комуникацији и предлаже решења
проблема; асертивно комуницира; планира комуникациjу у оквиру тима и између пословних партнера и
саговорника; користи различите форме пословне комуникације (дописе, документа, разговоре, презентације)
и различите алате.
Садржај предмета
Теоријска настава: Појам комуникације, општи модел комуникационог процеса и елементи, врсте
комуникације. Комуникационе вештине и професионални развој инжењера. Вербална и невербална
комуникација. комуникација Систем комуницирања у организацијама и пословним системима (интерна–
екстерна, хоризонтална–вертикална, формална–неформална). Комуникација у тиму, са пословним
партнерима и различитим циљним групама. Препреке, конфликти и тешкоће у комуникацији; асертивна
комуникација. Тешкоће у комуникацији; тешкоће у пословној комуникацији. Пословни разговор. Пословна
кореспонденција. Комуникациони елементи управљања каријером.
Практична настава: Учење комуникационих вештина двосмерне интерперсоналне комуникациjе; технике
активног слушања; лични наступ; анализа пословних комуникационих ситуација; планирање и вежбање
комуникације у тиму; припрема и пројектовање пословног разговора; припрема пословне презентације и
обликовање пословне беседе за различите циљне јавности; пријава за посао и контактно писмо, радна
биографија, мотивационо посми, портфолио.
Литература (одабрана погавља)
[1.] Бјекић, Д. (2009). Комуникологија: основе педагошког и пословног комуницирања. Чачак: Технички
факултет.
[2.] Марковић, М. (2003). Пословна комуникација. Београд: Клио.
[3.] Петровић, Д. С. (2019). Умешност комуницирања. Београд: Клио.
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе. Предавања наставне методе: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице,
играње улога, пројектна настава, методе практичних активности. Активирани облици учења: вербално
смисаоно рецептивно учење, кооперативно учење, учење путем открића. Традиционална настава, менторска
настава, настава подржана е-курсом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит (портфолио или тест знања)
20
Практична настава, вежбе, задаци
20
Усмени испит
30
Колоквијум-и
10
Истраживачки пројекат
10

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Комуникологија
Наставник/наставници: Драгана Р. Бјекић, Милица М. Стојковић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са знацима комуникације; оспособљавање за самостално обликовање и планирање личне и пословне
комуникације; развој особина и знања и вештина које омогућавају успешну комуникацију и односе са другима;
оспособљавање за превазилажење препрека у комуникацији, јасно и прецизно изражавање.
Исход предмета
Студент зна да наведе и објашњава основне комуниколошке појмове и модел комуникационог процеса; разуме и
објашњава комуникационе знакове; вешто, прецизно и јасно се изражава користећи различите форме вокалне и
невокалне вербалне комуникације; препознаје комуниколошке разлике и сличности појединих култура и развија
међукултурну толеранцију; дефинише функцију и ефекте медија масовне комуникације; уме да планира
комуникацију тима; препознаје врсте саговорника и планира адаптирану и асертивну комуникацију; уме да
креира лични комуникациони стил.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у комуникологију – основни појмови, развој, дисциплине, теорије, методологија. Општи модел
комуникационог процеса и елементи. Персонолошки корелати комуникације. Комуникациона компетентност.
Врсте комуникационих знакова. Врсте комуникације. Вербална и невербална комуникација. Токови
комуникације. Систем комуницирања и информисања у организацијама и пословним системима -екстернан и
интерна комуникација. Односи с јавношћу. Масовна и медијска комуникација. Међукултурна комуникација.
Комуникација у групи и тиму. Партнери у комуникацији; врсте пословних партнера/клијената. Препреке и
конфликти у комуникацији. Разрешавање конфликата. Тешкоће у комуникацији (страх, стрес); тешкоће у
пословној комуникацији (професионално сагоревање, мобинг). Пословни разговор: интервју, оперативни
разговор, преговарање. Типови саговорника. Пословна кореспонденција. Припрема комуникације. Учење
комуникационих вештина и развој успешног комуникатора. Комуникациони елементи управљања каријером.
Практична настава
Учење комуникационих вештина двосмерне интерперсоналне комуникације; развој вештина слушања; правила
пословног понашања; креирање комуникационог стила; презентација програма; динамика међукултурних
комуникација и развој међукултурне толеранције, динамика тима; припрема и пројектовање пословног разговора;
пословна кореспонденција; креирање формалних и неформалних начина комуникације; развој особина које су
предуслов успешног комуницирања.
Литература
[1] Бјекић, Д., (2009). Комуникологија: основе педагошког и пословног комуницирања. Чачак: Технички факултет.
[2] Златић, Л. и Бјекић, Д. (2015). Комуникациона компетентност наставника: концептуализација, мерење и
развој. Ужице: Учитељски факултет
[3] Марковић, М. (2003). Пословна комуникација. Београд: Клио.
[4] Петровић, Д. С. (2019). Умешност комуницирања. Београд: Клио.
[5] Reardon, K. (1998). Interpersonalna komunikacija: Gdje se misli susreću? Zagreb: Alinea.
[6] Рот, Н. (2003). Знакови и значења. Београд: Плато.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање,
дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање); активирани облици учења: вербално смисаоно
рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење; традиционална настава подржана екурсом у Moodle систему https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
10
Усмени испит
30
Колоквијум-и
10
Семинар-и
10

Студијски програм: ОАС ИТМ, ОАС МЕХ
Назив предмета: Конструктивна геометрија
Наставници: Јелена Ч. Баралић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Основни циљ предмета jе да, полазећи од елементарних принципа нацртне геометрије, студенти науче да
просторно сагледавају проблеме како би решавали сложене - метричке задатке, пресеке тела и равни и
одређивање праве величине пресека, као и конструкцију омотача тела. Студентима ће стечена знања
олакшати савладавање предмета Техничко цртање. Циљ конструктивне геометрије је да развије креативне
способности студената за ефикасно коришћење савремених софтверских пакета за тродимензионално
моделирање и пројектовање.
Исход предмета
На краjу курса очекуjе се да студент буде у могућности да разуме простор и да jе способан да са разумевањем
решава: основне задатке из нацртне геометриjе, метричке задатке, пресеке тела и равни и одређивање праве
величине пресека као и да може да конструише омотаче тела.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Значаj и основни принципи Конструктивне геометрије; појам пројектовања, ортогоналних пројекција,
координатног система и просторних координата; дефинисање елемената, релација и постулата; основне
методе конструктивне геометрије и њихова примена; пројекција тачке, праве и равни, трансформација и
ротација; тела на косој равни; пресек тела и равни; омотачи тела.
Практична настава:
Графичке вежбе обухватаjу самосталну израду графичких задатака из нацртне геометриjе.
Литература
[1] Глигорић Р., Нацртна геометрија – примена, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет,
2015, http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/udzbenici/Nacrtna-geometrija-primena-Osnovni-udzbenik-RadojkaGligoric.pdf
[2] Радоњић, С., Збирка решених задатака из нацртне геометрије, Технички факултет, Чачак, (1985), 2006.
[3] Радоњић, С., Техничко цртање - приручник за израду графичких задатака, Технички факултет Чачак,
(1991) 2006.
[4] Недимoвић Б., Збирка решених задатака из нацртне геометрије, Техничка књига, 1974.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Предавања се изводе усмено. Вежбе су рачунске.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Aктивност у току предавања
10
Писмени испит
60
Практична настава, вежбе, задаци
10
Усмени испит
Колоквијум-и
20
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ, ОАС РСИ
Назив предмета: Квантитативне методе
Наставник/наставници: Нада Ж. Дамљановић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ је овладавање модерним математичким моделима и методама као корисним алатом за решавање
практичних менаџерских задатака у индустрији.
Исход предмета
Студенти ће научити да моделирају и решавају разнородне оптимизационе проблеме са посебним
нагласком на оне који су од теоријског и практичног интереса за менаџере. Оспособљени за планирање,
моделовање и решавање различито структурираних менаџерских активности као и практичних задатака уз
коришћење одговарајуће софтверске подршке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у квантитативне технике, Математичко моделирање пословних, производних и услужних система,
Карактеристични задаци планирања и распоређивања, Планирање експеримената у истраживањима,
Прогноза, Временске серије, Факторска анализа, Основни модели факторске анализе, Методе нелинеарног
програмирања, Методе допустивих праваца, Методе спољашњих казнених функција, Методе унутрашњих
казнених функција, Динамичко програмирање и неке примене, Принцип оптималности, Рекурентне
релације, Масовно опслуживање, Увод у теорију вишеканалног опслуживања, Једноканални системи
опслуживања, Вишеканални системи опслуживања, Комбинаторна оптимизација и примена, Хеуристичко
програмирање, Рачунска сложеност проблема и алгоритама, Специјалне и опште Хеуристике, Проблем
трговачког путника и његове релаксације, Хеуристике за решавање проблема трговачког путника, Проблем
оптималног бојења графа и неке његове примене, Хеуристике за оптимално бојење графа,
Метахеуристичке методологије и њихове примене, Фази скупови, фази релације, фази еквиваленције и
фази релационе једначине, Фази логика, Структуре истиносних вредности, Фази модели, Структура фази
система, Фази приступ у решавању проблема, Концепт детерминизације и минимизације фази система,
Примена фази логике у организационим системима, Апроксимативно резоновање-доношење одлука,
препознавање облика, претраживање фази база података, интелигентни агенти, генералисана вероватноћа и
логичка (фази) статистика, Анализа обавијених података и неке примене.
Практична настава
Вежбе обухватају примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема (задатака)
уз одговарајућу софтверску подршку.
Литература
[1] Јовановић, Т., Квантитативне методе, Машински факултет, Београд, 1996.
[2] Липовац, Д., Сотировић, В., Летић, Д., Методе операционих истраживања, Технички факултет,
Зрењанин, 1995.
[3] Јовановић, Т., Милановић, Д., Вељковић, З., Збирка задатака из квантитативних метода, Машински
факултет, Београд, 1996.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
На предавањима и вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и
интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака, колоквијума и
завршног (писменог и усменог) испита. На завршном испиту се проверава свеобухватно разумевање
изложеног градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
3
Писмени испит
35
Практична настава
3
Усмени испит
25
Колоквијум-и
30
Семинар-и
4

Студијски програм: ОАС ИМ, ОАС ИТ
Назив предмета: Лидерство и тимски рад
Наставник/наставници: Неда М. Николић
Статус предмета: обавезни ОАС ИМ; изборни ОАС ИТ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Феномени вођства и тимског рада су међусобно блиско повезани преко феномена моћи. Тимски рад представља
савремени начин организације рада и као такав има своје особености. Основну карактеристику тимског рада
представљају комплементарне функције и вештине чланова тима. Курс вођство и тимски рад треба да омогући
студентима разумевање лидерства и одговарајућих аспеката тимског рада, као и увид у њихову међузависност.
Исход предмета
Усвајање лидерских вештина са посебним акцентом на усвајање знања везаних за психолошке аспекте тимског
рада и људских ресурса, као и за специфичне проблеме које он намеће члановима тима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам лидерства; лидерство и менаџмент. Теорије лидерства: особине успешних лидера, лидерство као стил,
ситуациони модели лидерства. Извори моћи и чиниоци који утичу на остваривање лидерства.: Лидерски задаци:
планирање, организовање, вођење и контрола, кадровска функција. Овладавање и примена основних техника
управљања и решавања проблема. Лидерско решавање проблема: комуникација и конфликти. Трансформативно
лидерство: увођење иновација: лидерска визија, харизматска личност. Дефинисање појма тима и тимског рада.
Дефинисање и позиционирање тима у односу на групу. Врсте тимова: радни тимови. Формирање тимова: фазе у
тимском раду, особености фаза и активности карактеристичне за сваку од њих. Тимски процеси. Вођење радних
тимова, улога лидера тима. Лидерска вештина мотивисања: продуктивност, радни учинак, награђивање и
напредовање у служби.
Практична настава
Смернице за писање семинарског рада: договор око тема. Ситуациони модели лидерства – компаративна
анализа кроз дискусију. Формирање сопственог лидерског стила - радионица. Лидерски задаци: планирање,
организовање, вођење и контрола – студија случаја. Технике управљања – дискусија на примерима. Лидер као
медијатор у конфликту - радионица. трансформационо лидерство – студија случаја. Лидер као харизматска
личност – дискусија. препознавање потреба запослених - радионица. Анализа система награђивања – студија
случаја. Мерење учинка у тимском раду.
Литература
[1] Михаиловић, Д., Ристић, С. (2007). Менаџмент – људска страна , Факултет техничких наука, Нови Сад.
[2] Михаиловић, Д., Ристић, С. (2005). Тимски рад и апсентизам, ВШЖ, Аранђеловац.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, интерактивна настава: радионичарски поступак решавања конкретног структурисаног задатка,
симулације, искуствени вид учења техником играња улога, размена идеја и сазнања кроз групну дискусију,
учење на примеру кроз студију случаја, менторски и тимски рад на изради семинарског рада на договорену
тему.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и
30

Студијски програм: ОАС РСИ
Назив предмета: Логичко пројектовање рачунара
Наставник/наставници: Вања В. Луковић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Основи рачунарске технике
Циљ предмета
Стицање основних инжењерских знања о начину функционисања и принципима пројектовања стандардних
секвенцијалних прекидачких мрежа: бројача, регистара и статичких РАМ меморија. Стицање основних инжењерских
знања о архитектури и организацији дигиталних рачунара: начину представљања података и наредби у рачунару,
начинима адресовања и процесима извршавања наредби, микроперацијама и дијаграмима токова операција, структури
операционе јединице процесора, дијаграмима токова управљачких сигнала и структури управљачке јединице процесора,
регистарским везама и аритметичкој логичкој јединици процесора. Упознавање са моделом стека и структурама прекида.
Исход предмета
Студент зна да: да пројектује стандардне секвенцијалне мреже (бројаче, регистре и статичке РАМ меморије); користи
софтверски алат LogiSim за логичко пројектовање стандардних секвенцијалних мрежа и симулацију начина њиховог
функционисања; користи софтверски алат за програмирање FPGA интегрисаног кола у пројектовању, симулацији и
тестирању стандардних секвенцијалних мрежа
Стечена основна знања о архитектури дигиталних рачунара: начину представљања података и наредби у рачунару,
процесима извршавања наредби, микрооперацијама, структури операционе и управљчаке јединице процесора,
дијаграмима токова операција и дијаграмима токова управљачких сигнала, аритметичко логичким операцијама,
асемблерским наредбама са стеком и меморијом и структурној шеми управљачке јединице процесора.
Садржај предмета
Теоријска настава
Синхрони и асинхрони бројачи. Регистри са паралелним и сиријским уписом и читањем. Регистри са више операција.
Оперативна меморија и њене карактеристике и подела. Статичка РАМ меморија, блок шема, структурна шема, интерфејс
за приступ меморији. Структурна шема једне меморијске локације. Реализација РАМ модула већег капацитета
коришћењем више РАМ модула мањег капацитета. Фон Нојманова концепција рачунара. Архитектура дигиталних
рачунара. Процес извршавања наредби програма и прелазак на извршавање програма прекида. Представљање података и
наредби. Формати наредби и начини адресовања. Регистри процесора: бројач наредби, регистар наредбе, меморијски
прихватни регистар, меморијски адресни регистри и регистри опште намене. Стек. Структура рачунара. Блок шема
процесора и улазно/излазних јединица. Магистрала. Микрооперације, дијаграми токова операција и дијаграми токова
управљачких сигнала. Операциона и управљачка јединица процесора. Регистарске везе. Структура аритметичке
операционе јединице. Дијаграми токова операција сабирања, одузимања, инкрементовања и декрементовања. Скуп
наредби.
Практична настава
Израда рачунских примера задатака за логичко пројектовање стандардних секвенцијалних мрежа: бројача, регистара и
статичких РАМ меморија, као и примера за логичко пројектовање коришћењем симулационог софтверског алата
LogiSim-а и софтверског алата за програмирање FPGA интегрисаног кола, коришћењем удаљеног експеримента. Израда
рачунских примера задатака формата наредби и процеса извршавања наредби; аритметичко логичке операције;
асемблерске наредбе са стеком и меморијом; дијаграми токова фазе извршавања наредби; дијаграми токова управљачких
сигнала и структурна шема управљачке јединице процесора.
Литература
[1] Боривој Лазић, Основи рачунарске технике, Академска мисао, Београд, 2006, ИСБН 978-86-7466-234
[2] Захарије Радивојевић, Марија Пунт, Бошко Николић, Боривој Лазић, Јован Ђорђевић, Збирка задатака из основа
рачунарске технике 1, Академска мисао, Београд , 2009 ИСБН 978-86-7466-349-3
[3] Јован Ђорђевић, Захарије Радивојевић, Марија Пунт, Јелица Протић, Драган Милићев, Александар Миленковић,
Бошко Николић, Основи рачунарске технике: Пројектовање уређаја, збирка решених задатака, Збирка решених
испитних задатака, Академска мисао, Београд, 2014, ИСБН 978-86-7466-508-4.
[4] Приручник за пројектовање дигиталних мрежа коришћењем FPGA интегрисаног кола са примерима, Вања Луковић,
Александар Пеулић, Ђорђе Дамњановић, Радојка Крнета, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у
Чачку, бр. стр. 73, ISBN 978-86-7776-212-4, Чачак, март 2017
[5] Радојка Крнета - Основи рачунарске технике, скрипта у електронском облику, доступна на сајту предмета
[6] Ј. Ђорђевић, Основи рачунарске технике. Пројектовање уређаја : збирка решених задатака, Академска мисао,
Београд, 2017., ISBN - 978-86-7466-689-0
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, дискусија,
методе практичног рада, радионице, одигравање); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење,
учење открићем, кооперативно учење, практично учење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
25
Домаћи задаци аналитички
10
Усмени испит
20
Домаћи задаци практични
20
Колоквијуми
20

Студијски програм: ОАС МЕХ, ОАС ИТМ, ОАС ИМ
Назив предмета: Логистички системи
Наставник: Срећко Н. Ћурчић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Основни циљ изучавања овог предмета је да студенти стекну знања о савременим и перспективним
логистичким процесима за логистичке системе, као и знања за одговарајуће логистичке подршке за разне
врсте производних делатности. Савладавање проблематике наставе из тематике Логистичких система (ЛС) и
оспособљавање за коришћење различитих логистичких метода и модела, у функцији оптимизације кретања
токова материјала и робе од уласка и неки систем до његовог изласка. Подстицање позитивног односа према
иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у проблематикама логистичких процеса и
система.
Исход предмета
На крају курса студент треба да буде способан да стечена знања промењује, кроз логистичку концепцију, у
производним или пословним системима, у функцији побољшања перформанси производног или пословног
система. Успешним завршетком курса студент ће моћи да пројектује Логистичке системе у инжењерству и
привреди, познаваће најновија достигнућа у овој области и биће способан да препозна истраживачке
проблеме и да спроводи апликативна истраживања у области ЛС.
Садржај предмета
Теоријска настава
Логистика пружа интегралну подршку систему, унапред обезбеђујући основне и друге потрошне материјале,
резервне делове, и сл. Зато за ефикасно функционисање пословних, производних, техничких и обрадних
система логистика треба да омогући ефикасно и рационално управљање активностима: набавке, распореда,
транспорта, чувања и испоруке. Теоријска настава се бави изучавањем програма кроз: 1) Појам улога и
значај логистичких система. Логистички процеси и карактеристике логистичке концепције. Ресурси
логистике у разним областима производње и пословања. Логистички процеси као сегмент маркетинга.
Логистичко моделирање и симулација. 2) Функције логистике “Набавка и континуитет снабдевања
материјалом“, полупроизводима и компонентама за производњу (прибављање информација, опредељивање,
избор оптималних снабдевача). Модели и системи набавке. Логистика складиштења: типови складишта,
величина простора за складиштење, оптимизација складишта, технологија складиштења, складишна
техника, аутоматизација складишта. Логистика транспорта и транспортни процеси за заштиту животне
средине. Паковање. Логистика отпада. Анализа, логистичко моделирање и симулација.
Практична настава
Вежбе се изводе моделирањем и симулацијом решавања практичних проблема логистичких процеса.
Студент треба да буде укључен у процесе израде конкретних логистичких процеса. Рачунске вежбе су
посвећене разради примера логистичких процеса. Такође, студент добија четири задатка да самостално
уради као домаћи задатак.
Литература
[1] С. Ћурчић, Т. Пантелић: Логистички системи, Технички факултет, Чачак, 2005.
[2] Р. Душан: Логистика, Универзитет Сингидунум, , Београд 2011.
[3] Д. Јовановић: Логистика. Војна штампарија, Београд, 2009.
[4] Весна Милановић-Голубовић: Логистика, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд 2005.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе, консултације, самостални и групни рад, индивидуални и групни графички
радови, менторски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
10
Практична настава
30
Колоквијум-и
Семинар-и

Завршни испит
Писмени испит
Усмени испит

поена
30
30

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС МЕХ
Назив предмета: Машински елементи
Наставник/наставници: Марко С. Поповић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са теоријским основама и практичном применом машинских
елемената у процесу пројектовања и изградње машина и машинских система. Студенти се упознају са
начином функционисања, прорачуном, конструкционим облицима и избором машинских елемената према
захтевима машинског система и дефинисаним условима његовог функционисања.
Машински елементи представљају основу конструкције, израде и функционисања машина. Обзиром на то, у
оквиру предмета се обрађују компоненте машинских система од општег значаја, односно конструкциони
облици, радне карактеристике, област примене, прорачун, избор материјала итд. Предмет обухвата изучавање
реалних конструкционих решења уз коришћење теоријских знања и изведених решења.
Исход предмета
Студенти стичу основна знања потребна за конструисање, прорачун и избор машинских елемената, а у
зависности од потреба и захтева машинског система. Студенти се оспособљавају да врше анализу и
компоновање машинских елемената у сложене машинске структуре, уз испуњење услова везаних за
производњу и експлоатацију.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава, обухвата следће области: Стандардизација машинских елемената. Толеранције машинских
делова, елемената и склопова. Основе прорачуна машинских елемената. Навојни спојеви. Фрикциони
преносници. Каишни преносници. Зупчасти преносници. Ланчани парови. Вратила и осовине. Спојеви
вратила и обртних делова. Котрљајни лежаји. Клизна лежишта. Спојнице и кочнице.
Практична настава
На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства
за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти. Графички радови се
раде из следећих области: навојни спојеви, каишни преносници, зупчасти преносници и котрљајни лежајеви.
Литература
[1.] Огњановић, М., Машински елементи, Машински факултет, Београд, 2014
[2.] Николић, В., Машински елементи, теорија, прорачун, примери, Факултет инжењерских наука,
Крагујевац, 2004
[3.] Милтеновић, В., Машински елементи – облици, прорачун примери, Машински факултет, Ниш, 2009
[4.] Југовић, З., Поповић, М., Машински елементи – Приручник, Факултет техничких наука, Чачак, 2012
[5.] Југовић, З., Поповић, М., Марјановић, М., Машински елементи – Тестови знања, Факултет техничких
наука, Чачак, 2015
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, израда графичких радова, колоквијуми и писмени испит.
У оквиру предавања студент се упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и израду
практичних примера. На вежбама се решавају практични примери, дају упутства за израду графичких радова,
пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти.
Провера знања се у току семестра изводи кроз предиспитне обавезе, односно преглед и оцену урађених
графичких радова и полагање колоквијума. Након успешно завршених предиспитних обавеза, завршна
провера знања реализује се полагањем писменог испита у испитном року.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
50
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и
15

Студијски програм: OАС ИТ, ОАС ИМ
Назив предмета: Математика 1
Наставник/наставници: Нада Ж. Дамљановић, Драган Ж. Ђурчић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Оспособљавање студената за апстрактно мишљење и стицање фундаменталних знања из области линеарне
алгебре и математичке анализе.
Исход предмета
На крају курса студент треба да овлада основним математичким идејама, концептима и резултатима и да
буде оспособљен да их самостално практично примени у стручним предметима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Језик математике, формуле и технике доказивања, скупови, релације, функције, поље реалних бројева,
поље комплексних бројева, матрице, сабирање и множење матрица, детерминанте, особине детерминанти,
детерминанте вишег реда, инверзна матрица, ранг матрице, системи линеарних једначина, Гаусов метод
елиминације, Крамерово правило, дискусија система линеарних једначина, решавање система једначина
помоћу матрица, вектори у Декартовом координатном систему, скаларни производ вектора, векторски
производ вектора, мешовити производ вектора, тачка, растојање између две тачке, раван, каконски облик
једначине равни, раван кроз три тачке, сегментни облик једначине равни, нормални облик једначине равни,
растојање тачке од равни, међусобни однос двеју равни, прамен равни, права, канонски облик једначине
праве, права кроз две тачке, однос између правих, растојанње тачке од праве, растојње мимоилазних
правих, однос праве и равни, низови, гранична вредност низа, Кошијеви низови, монотони низови,
гранична вредност функције, непрекидност функције, прекиди функција, извод функције, основна правила
за први извод функције, диференцијал функције, геометријско тумачење извода и прираштаја функције,
извод сложене функције, извод имплицитне функције, извод инверзне функције, први извод функције дате
у параметарском облику, изводи вишег реда, примена извода, монотоност и екстремне вредности функције,
теореме средње вредности, конкавност графика функције, Лопиталово правило, испитивање функција,
разни задаци са применом извода.
Практична настава
Аудиторне вежбе прате садржај предавања, на вежбама се разрађује практичан део предмета, кроз израду
задатака из сваке области.
Литература
[1] Стевановић, М. (2006). Математика 1, Технички Факултет Чачак
[2] Миличић, П., Ушћумлић, М. (1973). Збирка задатака из више математике 1, Наука, Београд
[3] Жижовић, М. (1998). Математика, ИЦИМ, Крушевац.
Број часова активне наставе: 6
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
На предавањима и вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и
интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака, колоквијума и
завршног (писменог и усменог) испита. На завршном испиту се проверава свеобухватно разумевање
изложеног градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
3
Писмени испит
35
Практична настава
3
Усмени испит
25
Колоквијум-и
30
Семинар-и
4

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ, ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Математика 1
Наставник/наставници: Драган Ж. Ђурчић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање знања из основа алгебре, геометрије, анализе и посебно диференцијалног рачуна функције једне
променљиве. Стварање неопходне математичке основе за друге предмете студија.
Исход предмета
Студент је овладао техникама рада са комплексним бројевима, детерминантама, матрицама, векторима,
граничним вредностима и основама диференцијалног рачуна, и стекао је теоријска знања из наведених
области.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Основе алгебре и анализе
Операције над скуповима. Бинарна релација. Пресликавања. Бинарне операције. Поље R реалних бројева.
Поље C комплексних бројева. Метрички простор.
2. Линеарна алгебра
Линеаран и нормиран простор. Линеарна пресликавања. Матрицe. Детерминантe. Адјунгована и инверзна
матрица. Матрице специјалног типа. Својствене вредности и ранг матрице. Одређивање ранга. Системи
линеарних једначина. Граф.
3. Вектори и аналитичка геометрија
Вектори у равни и у простору. Скаларни, векторски, мешовити и двоструки векторски производ. Елементи
аналитичке геометрије. Права. Раван. Међусобни односи две праве, две равни и праве и равни. Површи
другог реда. Сфера, конусна и цилиндрична површ.
4. Гранична вредност и непрекидност
Гранична вредност низа. Број е. Ојлер-Маскеронијева константа. Теореме о конвергенцији низа.Основни
појмови о бројним редовима. Гранична вредност и непрекидност функције. Значајни лимеси. Правила
преласка на лимес. Величине упоредиве у граничном процесу. Теореме о непрекидним функцијама.
5. Диференцијални рачун функције једне променљиве
Извод и диференцијал функције. Основне теореме диференцијалног рачуна. Фермаова, Дарбуова,
Лагранжова, Кошијева и Бернули-Лопиталова теорема. Тејлорова формула. Особине функција у вези са
изводом. Конвексне функције. Испитивање функције и скицирање њеног графика.
Практична настава
На вежбама се разрађује практичан део предмета, кроз израду задатака из сваке области.
Литература
[1.] М. Р. Жижовић, Математика, ИЦИМ, Крушевац, 1998.
[2.] М. Р. Стевановић, Математика 1, Технички Факултет Чачак, Чачак 2006.
[3.] П. Миличић, М. Ушћумлић, Збирка задатака из више математике I, Научна књига, Београд 1988.
Број часова активне наставе: 6
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
35
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ, ОАС ИМ
Назив предмета: Математика 2
Наставник/наставници: Нада Ж. Дамљановић, Драган Ж. Ђурчић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање знања из теорије редова, из теорије диференцијалног и интегралног рачуна функција више
променљивих, и диференцијалних једначина. Стварање неопходне математичке основе за друге предмете
студија.
Исход предмета
На крају курса студент треба да овлада основним математичким идејама, концептима и резултатима из ових
области и да буде оспособљен да их самостално практично примени у стручним предметима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Неодређени интеграл, одређени интеграл, примене одређеног интеграла, несвојствени интеграли. Нумерички
редови, основне особине редова, редови са позитивним члановима, критеријуми конвергенције, алтернативни
редови, апсолутна и условна конвергенција, функционални редови, униформна конвергенција, Вајерштрасов
критеријум, особине униформно конвергентних редова, степени редови, полупречник конвергенције, особине
степених редова, Тејлоров ред, тригонометријски редови, Фуријеов ред, развијање функције у Фуријеов ред,
развијање функције у синусни и косинусни ред, реалне функције више променљивих, гранична вредност и
непрекидност, парцијални изовди, геометријско тумачење првог парцијалног извода, парцијални изводи вишег
реда, диференцијал функције, диференцијали вишег реда, Тејлорова и Маклоренова формула, парцијални
изводи сложене функције, теорема о имплицитним функцијама, извод у правцу, тангентна раван и нормална
површ, екстремуми функција више променљивих, условни екстремуми, интеграли функција више
променљивих, двојни интеграли, смена променљивих у двојном интегралу, особине двојног интеграла,
израчунавање двојног интеграла, смена променљивих у двојном интегралу, поларне координате, израчунавање
површине равне фигуре, израчунавање запремине применом двојног интеграла, израчунавање површине дела
површи у простору, тројни интеграл, смена променљивих у тројном интегралу, сферне и цилиндричне
координате, криволинијски интеграл I врсте, криволинијски интеграл II врсте, Гринова формула, површински
интеграл I врсте, површински интеграл II врсте, диференцијалне једначине, основне дефиниције, појам општег и
Кошијевог решења, решавање диференцијалних једначина првог реда, метод раздвајања променљивих,
хомогена диференцијална једначина, линеарна диференцијална једначина, Бернулијева једначина, Рикатијева
једначина, Клероова једначина, Лагранжова једначина, једначине са тоталним диференцијалом, интеграциони
фактор.
Практична настава
Аудиторне вежбе прате садржај предавања, на вежбама се разрађује практичан део предмета, кроз израду
задатака из сваке области.
Литература
[1] Торгашев, А., Ђурчић, Д., Стевановић, М. (2006). Предавања и вежбе из математике 2, Технички факултет у
Чачку, Чачак, 2006, ИСБН 86-7776-032-6.
[2] Николић, Р. , Дамљановић, Н. (2016). Збирка решених задатака из математике 1, Факултет техничких наука,
Чачак, ИСБН 978-86-7776-202-5.
[3] Лазаревић, В., Шебековић, А. (2007). Математика 2 - решени примери, Технички факултет, Чачак, 2007,
ИСБН 978-86-7776-041-0.
[4] Ушћумлић, М., Миличић, П. (1988). Збирка задатака из више математике 2, Научна књига, Београд, ИСБН
86-23-20012-8.
Број часова активне наставе: 6
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
На предавањима и вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и интеракцију
са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака, колоквијума и завршног (писменог и
усменог) испита. На завршном испиту се проверава свеобухватно разумевање изложеног градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
3
Писмени испит
35
Практична настава
3
Усмени испит
25
Колоквијум-и
30
Семинар-и
4

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ, ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Математика 2
Наставник/наставници: Драган Ж. Ђурчић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање знања из интегралног рачуна, из теорије функција више променљивих, из теорије редова и
диференцијалних једначина. Стварање неопходне математичке основе за друге предмете студија.
Исход предмета
Студент је овладао техникама парцијалног диференцирања, различитих врста интегралења, решавања
диференцијалних једначина, рада са степеним и тригонометријским редовима и стекао је теоријска знања из
наведених области.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Функције више променљивих.
Парцијални изводи и диференцијал. Геометријска интерпретација диференцијабилности. Тангентна
раван површи. Непроменљивост облика диференцијала првог реда. Формуле за диференцијале виших
редова. Тејлорова формула. Екстреми функција. Силвестеров критеријум. Имплицитне функције.
Јакобијан. Условни екстреми.
2. Интегрални рачун функције једне променљиве.
Примитивна функција и неодређени интеграл. Основне методе интеграције. Разни типови интеграла.
Одређени интеграл. Површина криволинијског трапеза. Њутн-Лајбницова формула. Методе интеграције
код одређеног итеграла. Несвојствени интеграли. Примена одређеног интеграла. Дужина лука криве.
Дужина елипсе. Површина фигуре у равни
3. Криволинијски и вишеструки интеграли.
Векторска функција. Френеове формуле. Векторска поља. Хамилтонов и Лапласов оператор.
Криволинијски интеграли прве и друге врсте. Двојни и двоструки интеграл. Гринова формула.
Потенцијалност векторског поља. Смена променљивих у двојном интегралу. Запремина просторног тела.
Површински интеграли. Површина површи. Стоксова формула. Тројни интеграл. Сферне и цилиндричне
координате. Формула Остроградског.
4. Диференцијалне једначине.
Општи појмови. Диференцијална једначина(д.ј.) првог реда. Диференцијална једначина са раздвојеним
променљивим. Хомогена д.ј. првог реда. Линеарна д.ј. првог реда. Бернулијева д.ј. Рикатијева д.ј.
Диференцијална једначина са потпуним диференцијалом. Интеграциони множитељ. Лагранжова и
Клероова д.ј.
5. Теорија редова.
Основни појмови о бројним редовима. Кошијев интегрални критеријум конвергенције реда. Апсолутна и
условна конвергенција редова. Функционални редови. Степени редови. Особине степених редова.
Тејлоров ред. Разлагање функције у Тејлоров ред. Тригонометријски ред. Фуријеов ред. Средње
квадратна апроксимација функције помоћу тригонометријског полинома.
Практична настава
На вежбама се разрађује практичан део предмета, кроз израду задатака из сваке области.
Литература
[1.] М. Р. Стевановић, Математика 1, Технички Факултет Чачак, Чачак 2006.
[2.] А. Торгашев, Д. Ђурчић, М. Стевановић, Предавања и вежбе из Математике 2, ТФЧачак, 2006.
[3.] П. Миличић, М. Ушћумлић, Збирка задатака из више математике I, Научна књига, Београд 1993.
[4.] П. Миличић, М. Ушћумлић, Збирка задатака из више математике II, Научна књига, Београд 1988.
Број часова активне наставе: 7
Теоријска настава: 4
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Предавања и рачунске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
35
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС МEX, ОАС ИТМ, ОАС РСИ
Назив предмета: Математика 3
Наставник/наставници: Нада Ж. Дамљановић
Статус предмета: обавезни ОАС ЕЛЕН, ОАС МEX, ОАС ИТМ; изборни ОАС РСИ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање фундаменталних знања из теорије диференцијалних једначина, из теорије комплескних функција и
из теорије интегралних трансформација.
Исход предмета
На крају курса студент треба да овлада основним математичким идејама, концептима и резултатима теорије
диференцијалних једначина, теорије комплексних функција и теорије интегралних трансформација, и да
буде оспособљен да их самостално практично примени у разним областима стручних електротехничких и
мехатроничких предмета.
Садржај предмета
Теоријска настава
Диференциjалне jедначине вишег реда, основне дефиниције, појам општег и Кошијевог решења, снижавање
реда диференцијалних једначина, хомогена линеарна диференцијална једначина са константним
коефицијентима, нехомогена линеарна диференцијална једначина са константним коефицијентима,
Лагранжов метод варијације константи, системи диференцијалних једначина, хомогени линеарни систем
првог реда, опште решење, поступак за налажење фундаменталног система решења, нехомогени линеарни
систем првог реда, парцијалне диференцијалне једначине, комплексни бројеви, комплексни низови,
комплексни редови, комплексне функције, гранична вредност и непрекидност комплексне функције,
комплексно диференцирање, Коши-Риманови услови, аналитичке функције, хармонијске функције,
комплексна интеграција, комплексан криволинијски интеграл, Коши-Гурсаова теорема, неодређен интеграл,
примитивна функција, Кошијева интегрална формула, редови аналитичких функција, Тејлоров ред, Лоранов
ред, изоловани сингуларитети, резидууми, Жорданове леме, израчунавање одређених интеграла помоћу
резидуума, интегралне трансформације, Фуријеов интеграл, основне особине Фуријеове трансформације,
инверзна Фуријеова трансформација, Лапласова трансформација, основне особине Лапласове
трансформације, инверзна Лапласова трансформација, неке примене Лапласове трансформације.
Практична настава
Аудиторне вежбе прате садржај предавања, на вежбама се разрађује практичан део предмета, кроз израду
задатака из сваке области.
Литература
[1.] А. Торгашев, Д. Ђурчић, М. Стевановић, Предавања и вежбе из Математике 2, Технички Факултет,
Чачак, 2006.
[2.] М. Ушћумлић, П. Миличић, Збирка задатака из више математике 2, Научна књига, Београд, 1994.
[3.] Д. Митриновић, Ј. Кечкић, Математика II: редови, диференцијалне једначине, комплексна анализа,
Лапласова трансформација, Грађевинска књига, Београд, 1987.
[4.] Добрило Тошић, Збирка решених испитних задатака из Математике 3, Академска мисао, Београд 2006.
[5.] B. Demidovich, Problems in mathematical analysis, MIR Publishers, Moscow (translated from the Russian by
G. Yankovsky), https://www.academia.edu/36785894/Demidovich_Problems_in_Mathematical_Analysis.
Број часова активне наставе: 7
Теоријска настава: 3
Практична настава: 4
Методе извођења наставе
На предавањима и вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и
интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака, колоквијума и
завршног (писменог и усменог) испита. На завршном испиту се проверава свеобухватно разумевање
изложеног градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
3
Писмени испит
35
Практична настава
3
Усмени испит
25
Колоквијум-и
30
Семинар-и
4

Студијски програм: ОАС ИТМ
Назив предмета: Механика флуида
Наставник: Снежана М. Драгићевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање разноврсних теоријских и практичних
проблема из области механике флуида. Упознавање са физичким својствима флуида, основним
законитостима које описују мировање и кретање флуида у реалним проблемима струјања флуида. Суштинско
разумевање фундаменталних једначина механике флуида које ће омогућити студенту њихову успешну
примену у пракси у циљу решавања конкретних инжењерских проблема.
Исход предмета
По завршетку предмета студенти ће бити у стању да: објасне основна физичка својства флуида, примењују
основне једначине хидростатике и дефинишу струјно поље (притиске и брзине); израчунавају силе притиска
на равне и криве површине и тела која се налазе у течностима; одређују поље притиска и силе притиска код
релативног мировања флуида; примењује једначину континуитета и Бернулијеву једначину, прорачунава
падове притиска услед трења и локалних губитака енергије, средње брзине струјања, протоке флуида,
јединичног рада и снаге струјне машине у случајевима струјања кроз просте цевоводе и на елементарним
примерима сложених цевовода; израчунава протоке флуида при истицању кроз отворе и наглавке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод и физичка својства флуида. Мировање флуида: поље притиска, хидростатички притисак, Ојлерова
једначина, мировање флуида у пољу земљине теже, мировање нестишљивог флуида, Паскалов закон, Силе
притиска на равне и криве површи, релативно мировање флуида при транслацији и ротацији; Кинематикa
флуида: основе једнодимензијских нестишљивих струјања, режими струјања флуида, Бернулијева једначина,
губици енергије при струјању флуида, прорачун цевовода, кавитација, истицање течности кроз отворе и
наглавке.
Практична настава
У оквиру рачунских вежби студенти примењују стечена теоријска знања у решавању конкретних проблема
који се јављају код мировања и кретања флуида: одређивање хидростатичког притиска и сила притиска на
равне и криве површине; примена Бернулијеве једначине код прорачуна простог и сложеног цевовода и
истицања флуида. Лабораторијске вежбе се реализују у лабораторији за процесну технику и обухватају
демонстрацију рада цевовода са пумпом и анализу радних параметара при различитим режимима рада.
Литература
[1] Ц. Црнојевић, Класична и уљна хидраулика, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2013.
[2] Ц. Црнојевић, Механика флуида, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2014.
[3] Б. Обровић, С. Савић, Збирка решених задатака из Механике флуида, Универзитет у Крагујевцу,
Машински факултет, 2011.
[4] M. Escudier, Introduction to engineering ﬂuid mechanics, Oxford University Press, USA, 2017.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава обухвата усмено излагање уз употребу рачунара, презентације, демонстрације и дискусија.
Практична настава обухвата рачунске, аудиторне и лабораторијске вежбе. Индивидуалне консултације са
студентима током израде домаћих задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Домаћи задаци - два
10
Писмени испит
30
Колоквијум-и - два
40
Усмени испит
20

Студијски програм: ОАС МЕХ, OАС ИТМ
Назив предмета: Механика машина
Наставник: Иван Р. Милићевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: положен испит Техничка механика 1
Циљ предмета
Упознавање са моделирањем и прорачунима у техничкој пракси: кретања тела и система тела са
геометријског становишта (кинематика) и при деловању сила (динамика). Стицање теоријских знања о
методама анализе структуре механизама и анализе кретања.
Исход предмета
Усвајање основних знања из инжењерске механике и то: кретање система тела, динамичка стања система
тела. Усвајање механике као основе техничких знања. Основно знање коришћења рачунара у механичким
прорачунима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Кинематика: Врсте механизама. Моделирање кретања механизама машина: тачка, круто тело. Кинаматика
тачке: координантни системи, закони кретања, брзине и убрзања. Кинематика тела: транслаторно кретање,
обртање тела око непомичне осе, равно кретање. Сложено (релативно) кретање тачке. Сложено (релативно)
кретање тела. Принципи механике система материјалних тачака. Генералисане координате. Положај, брзина
и убрзање у генералисаном координатном систему.
Динамика: Динамичко моделирање кретања механизама машина: тачка, круто тело, систем тачака/крутих
тела. Примена општих закона кретања материјалне тачке. Општи закони о промени количине кретања,
момента количине кретања и кинетичке енергије система. Примена Даламберовог принципа за решавање
динамике тачке, система тачака и тела. Динамика тела: траслаторно кретање, обртање око непомичне осе,
равно кретање. Основи аналитичке механике: принцип виртуалних померања, Лагранжове једначине II врсте.
Механизми: Структура и класификација механизама. Врсте механизаама. Кинематички ланци, парови и
полужни механизми. Зупчасти точкови и механизми састављени од зупчастих точкова. Брегасти механизми.
Фрикциони преносници и варијатори, кочнице, спојнице. Специјални механизми.
Практична настава
На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства
за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти. Раде се три
графичка задатка из области: транслација и ротација тела, равно кретање тела и динамика система тела.
Литература
[1] Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, Техничка механика - општи курс, Грађевинска књига, 1982.
[2] Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, И. Милићевић: Техничка механика – Кинематика и динамика,
допуњено издање, електронски облик, Факултет техничких наука у Чачку, 2015. https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/
[3] М. Симоновић, З. Митровић, З. Голубовић: Механика – Кинематика, Машински факултет, Београд, 2011.
[4] Н. Младеновић, З. Митровић, З. Стокић: Збирка задатака из кинематике, Машински факултет, Београд, 2012.
[5] З. Голубовић, М. Симоновић, З. Митровић: Механика – Динамика тачке, Машински факултет, Београд, 2011.
[6] З. Голубовић, М. Симоновић, З. Митровић: Механика – Динамика система, Машински факултет, Београд, 2011.
[7] Ј. Вуковић, М. Симоновић, А. Обрадовић, С. Марковић: Збирка задатака из динамике, Машински
факултет, Београд, 2017.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе. Традиционална настава, настава подржана
рачунаром, демонстрације. Индивидуалне консултације са студентима током израде графичких радова.
Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума (у току семестра) и завршног теста (у току испитног
рока). Студенти који се не квалификују за завршни тест могу да полажу поправне колоквијуме. Такође се
могу поправљати оцене из свих активности кроз поновно обављање истих.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
5
Усмени испит
20
Колоквијум-и
20
Графички и семинарски радови
30
Напомена: Писмени део испита се може полагати и парцијално, путем колоквијума у току семестра

Студијски програм: ОАС ИМ, ОАС ИТ
Назив предмета: Менаџмент информациони системи
Наставник/наставници: Зоран Д. Нешић, Александар М. Драгашевић
Предавач ван радног односа (привреда): Леон С. Љубић
Статус предмета: обавезни ОАС ИМ; изборни ОАС ИТ
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну потребна знања како би могли да успешно примене информационе
технологије и информационе системе у савременом пословању. Оспособљавање за избор и употребу
информационих система у решавању менаџерских проблема. Поред теоријског знања из ове области,
студент проба да овлада основним вештинама потребним за пројектовање ИС.
Исход предмета
Способност коришћења савремених информационих система у функцији доношења пословних одлука.
Усвајање и примена стандарда за моделирање процеса и података. Познавање структуре и способности за
самосталну примену метода анализе и унапређења постојећег МИС-а. Способност за пројектовање и
одржавање МИС-а.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод и општа теорија система, Системи за подршку у одлучивању, Експертни системи, Функционални
модел послова у предузећу , Моделирање менаџерских захтева за информацијама, Функционално
моделирање, Информационо моделирање, Апликативно моделирање, Трансакционо процесирање
информација, Аналитичко процесирање информација, Складишта података, OLAP системи, Dаtа mining откривање знања, МИС у е-comercce окружењу
Практична настава
Вежбе обухватају примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема уз
одговарајућу софтверску подршку. У оквиру практичне наставе студенти се оспособљавају да стечена
теоријска знања примене у решавању проблема из разматране проблематике. Практични рад представља и
израду семинарског рада у форми стручног рада а на основу избора већег броја понуђених тема.
Литература
[1] Вељовић, А., Радојичић, М, Весић, Ј. (2008). Менаџмент информациони системи, Технички факултет,
Чачак.
[2] Turban E., Mclean E., Wetherbe J. (2003). Infоrmаciоnа tеhnоlоgiја zа mеnаdžmеnt – transformisanje
poslovanja u digitalnu ekonomiju, Zаvоd zа udžbеnikе nаstаvnа srеdstvа, Bеоgrаd.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
„Ex cathedra“, интерактивност, дискусионе групе, семинари, контролни тестови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и
30

Студијски програм: ОАС ИМ, ОАС МЕХ
Назив предмета: Менаџмент квалитетом
Наставник: Сандра Б. Милуновић Копривица
Статус предмета: обавезни ОАС ИМ; изборни ОАС МЕХ
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање основних знања потребних за активности које савремени менаџмент квалитетом подразумева:
планирање, обезбеђење, контролу и унапређење система квалитета.
Исход предмета
Упознавање студената са:
- основним принципима менаџмента квалитетом процеса рада, производа и услуга,
- методама и алатима за пројектовање система квалитета у пословном систему,
- начином успостављања корелација између система квалитета и других подсистема у пословном систему
Садржај предмета
Теоријска настава
Историјат квалитета. Филозофски правци у квалитету. Појам квалитета. Критеријуми (приступи) за
дефинисање квалитета. Квалитет производа. Димензије квалитета производа по Гарвину. Димензије
квалитета услуге, модел RATER. Основни принципи менаџмента квалитетом. Основни концепти у
менаџменту квалитетом. Трилогија квалитета. Организациони нивои квалитета. Интегрисани системи
менаџмента. Функција квалитета. Менаџмент тоталним квалитетом. Процесни приступ. Побољшавање
процеса. Алати и методе управљања и унапређења квалитета. QFD метода.
Практична настава
Алати и методе за успешно управљање квалитетом: хистограми, Парето дијаграми, дијаграми узроципоследице, контролне карте, дијаграми тока, QFD метода, Кано модел.
Литература
[1] Филиповић Ј., Ђурић М.: Основе квалитета, ФОН, Београд, 2009.
[2] Лазић М.: Алати, методе и технике унапређења квалитета, Крагујевац, 2006.
[3] Ђуричић М.: Менаџмент квалитета, Факултет за индустријски менаџмент, Крушевац, 2007.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се реализује преко аудиторних предавања (уз Power Point презентације) и аудиторних и рачунских
вежби. Предавања и вежбе су праћени примерима из праксе. Предвиђена је израда домаћег задатка кроз који
се решава конкретан проблем из тематике предмета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
20
Усмени испит
Колоквијум-и
40
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Менаџмент људским ресурсима
Наставник/наставници: Владимир В. Радовановић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је упознати студенте с основним концептима управљања људским ресурсима, као и
специфичностима ове функције менаџмента у у систему управљања предузећа.
Исход предмета
Оспособити студенте за самостално осмишљавање и обављање основних послова из домена управљања
људским ресурсима у свим категоријама пословних система.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и садржај менаџмента људских ресурса. Место, улога и значење менаџмента људских ресурса у
управљању пословним системом. Анализа функција менаџмента људских ресурса: Анализа посла-дизајнирање
радних места. Планирање људских ресурса, Регрутовање потенцијалних кандидата, Селекција људских ресурса,
Увођење запослених у свет рада, Развој и тренинг људских ресурса, Мерење и унапређење перформанси
запослених, Мотивација и мотивациони процеси, Плате-компензација за уложени рад, бенефиције и друге
повољности људских ресурса, Радни однос-заснивање и раскид радног односа, права и обавезе запослених из
радног односа. Колективни односи у раду-синдикално организовање и деловање, колективно преговарање и
колективни уговор. Здравствена заштита, облици заштите и безбедност на раду. узроци несрећа на раду и мере
заштите. Напуштање пословног система, вољно и невољно напуштање, вишак запослених и отпуштање.
Посебне теме менаџмента људских ресурса: Комуникације у функцији менаџмента људских ресурса.
Конфликти и врсте радних конфликата, решавање конфликата. Стрес и последице стреса. Мобинг, врсте и
заштита од мобинга. Тенденције управљања људским ресурсима у будућности.
Практична настава
Вежбе су аудиторне и обухватају разраду програмом предвиђено градиво.
Литература
[1] Радовановић, В. (2009). Менаџмент људских ресурса, Факултет техничких наука, Чачак.
[2] Dessler, G. (2004). Оsnоvi mеnаdžmеntа lјudskih rеsursа, Dаtа stаtus, Bеоgrаd.
[3] Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. (2004). Меnаdžmеnt lјudskih rеsursа, Dаtа stаtus, Bеоgrаd.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације.
Предавања се изводе методом „ex cathedra” презентацијом наставног садржаја.
Вежбе се изводе комбинацијом метода „ex cathedra” и “case” који обухвата израду семинарског рада на
конкретним задацима укључујући и презентацију истог.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
Практична настава
Усмени испит
40
Колоквијум-и
30
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИМ, ОАС ИТ, ОАС МЕХ, ОАС РСИ
Назив предмета: Менаџмент пројектима
Наставник: Јасмина Ј. Весић Васовић
Статус предмета: обавезни ОАС ИМ; изборни ОАС ИТ, ОАС МЕХ, ОАС РСИ
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање и овладавање савременим методама и техникама за управљање пројектима. Стицање знања,
вештина и способности за пројектни начин решавања проблема. Оспособљавање за обједињавање знања из
различитих дисциплина и интегрисање савремених техника и метода у планирању, организацији и контроли
реализације пројектних активности уз одговарајућу софтверску подршку. Упознавање са методама и
приступима евалуације развојно-инвестиционих пројеката.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент: познаје специфичне концепте и принципе пројектног
менаџмента; оспособљен је за практичну примену напредних метода управљања временом, обимом,
ресурсима, квалитетом, ризиком, комуникацијом у припреми, реализацији и контроли различитих типова
програма и пројекта у производно-пословним системима; успешно примењује стечена знања из области
пројектног менаџмента у решавању конкретних пословних проблема уз одговарајућу софтверску подршку;
оспособљен је за успешну примену одговарајућих метода за евалуацију развојно-инвестиционих пројеката;
оспособљен је за примену Prојеct Management софтверских алата; способан је да успешно сарађује и ради у
тиму, примењује вештине јавног презентовања резултата реализације пројеката.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и карактеристике пројекта. Класификација пројеката. Животни циклус пројекта. Процес управљања
пројектима. Пројектно окружење. Функционални концепт управљања пројектима. Управљање интеграцијом,
опсегом и квалитетом пројеката, временом, трошковима и ризицима на пројекту. Планирање пројекта.
Инвестициони пројекти. Евалуација пројеката. Техно-економска анализа. Критеријуми за оцену ефикасности
пројеката. Оцена друштвене оправданости пројекта. Анализа трошкова и користи. Припрема за одлуку о
инвестиционом пројекту. Прединвестициона студија. Инвестициони програм. Методологије за израду
инвестиционе студије. Организациона структура за реализацију пројекта. Пројектни тим: улоге у тиму,
потребне компетенције, фазе развоја тима, координација и комуникација унутар тима. Менаџер пројекта.
Праћење и контрола реализације пројекта. Савремени приступи у управљању пројектима: Agile Project
Management, Lean Project Management.
Практична настава
Метода Projects IN Controlled Environments (PRINCE) 2. Писање пројектне пријаве. Логичка матрица.
Структурни дијаграми - WBS и OBS. Методе мрежног планирања (CPM, PERT, PDM). Метод нивелисања
ресурса. Анализа трошкова. Статички и динамички критеријуми инвестиционог одлучивања. RACI матрица.
SCRUM методологија. Упознавање са софтверском подршком за управљање пројектима.
Литература
[1] Радојичић, М., Весић Васовић, Ј. (2011). Индустријски менаџмент, Технички факултет, Чачак.
[2] Kerzner, H. (2017). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons.
[3] Project Management Institute (2011). Vоdič krоz znаnjе о uprаvlјаnju prојеktimа (PMBOK), Mate, Zagreb.
[4] Радојичић, М. (2009). Практикум из менаџмента развојно инвестиционим пројектима, Технички факултет, Чачак.
[5] Бобера, Д. (2007). Пројектни менаџмент, Економски факултет, Суботица.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања се реализују по моделу интерактивне наставе презентацијом наставних садржаја, дискусијом и
анализом студија случаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем
студената кроз анализу случајева из праксе, решавање конкретно структурираног задатка, размену идеја и
сазнања кроз групну дискусију, менторски и тимски рад на изради семинарског рада на дефинисану тему из
оквира садржаја наставног предмета. Испит се полаже писмено и/или усмено.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
5
Усмени испит
20
Колоквијум-и
30
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Менаџмент развојем предузећа
Наставник/наставници: Милош Ж. Папић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну потребне компетенције за успешан рад у области менаџмента развојем.
Оспособљавање за избор адекватних алата и технологија, те њихову примену у решавању менаџерских
проблема из области развоја. Овладавање основним знањима и вештинама потребним за пројектовање
информационог система за послове менаџмента развојем на примерима неколико студија случаја.
Исход предмета
Студенти ће бити способни за коришћења савремених система у функцији доношења пословних одлука у
менаџменту развојем. Студенти ће усвојити и умети да примене стандарде за моделирање процеса и података за
послове менаџмента развојем. Студенти ће умети да сагледају и унапреде документацију из реалног система те
да је систематизују према одговарајућим пословним процесима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Пословна политика; Систем менаџмента квалитетом; Менаџмент развојем; Планирање и организовање развоја;
Развој интерних стандарда; Разрада и реализација развоја; Развојна политика, циљеви и принципи; Основни
фактори развоја; Техничко-технолошки прогрес и развој предузећа; Методе и организација истраживачко
развојног рада; Услови и ограничења за формирање развојне јединице у предузећу; Индустријска својина права
и обавезе, улога стандардизације; Улога кадрова у истраживању и развоју; Развој производа, проблеми развоја
производа, животни век производа, трошкови развоја новог производа; Развојни програм, апсорпциона
способност тржишта, асортиман производње; Управљање технологијом у предузећу, технолошка стратегија
предузећа, управљање технолошким системима; Управљање иновацијама; Информационе технологије у
управљању производним технолошким системима; Развој предузећа и финансирање развоја, ефикасност
улагања у даљи развој предузећа.
Практична настава
Организација базе података за релевантно подручје истраживања.
Литература
[1] Вељовић, А., Пауновић, Л. (2016). Информатичко управљање развојем предузећа, Факултет техничких
наука, Чачак.
[2] Вељовић А. (2009). Менаџмент развојем предузећа, Технички факултет, Чачак.
[3] Turban, E., McLean, E., Wetherbe, J. (2003). Informaciona tehnologija za menadžment, Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva, Beograd
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања: најзаступљенији је фронтални облик наставе уз коришћење пројектора и слајд-презентација, те у
мањој мери групна и индивидуална настава помоћу платформе за Е-учење.
Вежбе: аудиторног карактера, подразумевају детаљну разраду одговарајућих теоријских наставних јединица и
примену компетенција стечених на предавањима кроз практичан рад на студијама случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
70
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Мерења у електроенергетици
Наставник/наставници: Бранко М. Копривица
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са мерењима у области електроенергетике. Примена стечених знања на реализацију
мерења и решавање практичних проблема у системима наизменичне струје.
Исход предмета
Стицање основних теоријских и практичних знања о мерењима у области електроенергетике.
Оспособљеност студената за самостално мерење: снаге и енергије у трофазним системима наизменичне
струје, врсте и места квара на електричним кабловима, отпорности уземљења, магнетских величина и
карактеристика магнетских материјала.
Садржај предмета
Теоријска настава
Електрична бројила и мерне групе (индукциона и дигитална). Примена мерних трансформатора у мерењу
електричне снаге и енергије. Мерење снаге и енергије у трофазним системима наизменичне струје ниског и
високог напона. Методе мерења отпорности уземљења. Одређивање врсте и места квара на електричним
кабловима. Мерење магнетских величина: магнетске индукције и флукса. Мерење карактеристика
феромагнетских материјала.
Практична настава
Лабораторијске вежбе: Мерење отпорности уземљења. Мерење губитака у гвожђу помоћу Епштајновог
апарата. Одређивање врсте и места квара на електричним водовима. Овера једнофазног бројила. Одређивање
струјне и фазне грешке струјних мерних трансформатора. Директно и полуиндиректно мерење снаге и
енергије у трофазним системима ниског напона.
Литература
[1.] П. Дудуковић, М. Ђекић, Електрична мерења, Чачак 1997.
[2.] Љ. Р. Голубовић, Електрична мерења, ТФ Чачак, ЕТФ Бања Лука, 2005.
[3.] М. Ђекић, А. Миловановић, С. Вардић, Збирка задатака из електричних мерења, ФТН Чачак, 2016.
[4.] М. Ђекић, А. Миловановић, Електрична мерења - Лабораторијске вежбе, ТФ Чачак, 2000.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе по моделу интерактивне наставе. Лабораторијске вежбе студенти раде самостално уз
надзор асистента.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
50
Практична настава
45
Усмени испит
Колоквијум-и
Семинар-и

Студијски програм: ОАС РСИ, ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Микроконтролерски системи
Наставник: Урош М. Пешовић
Статус предмета: обавезни ОАС МЕХ; изборни ОАС РСИ, ОАС ИТМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ овог предмета је упознавање студената са архитектурама микроконтролерских система, структуром и
функцијама
периферних
јединица
микроконтролера;
пројектовање
хардверског
окружења
микроконтролерског система: интерфејси са сензорима, актуаторима, улазно-излазним уређајима; развој
софтвера за микроконтролере у асемблерском и језицима високог нивоа.
Исход предмета
Студент треба да буде способан да изабере микроконтролер за конкретну примену у микроконтролерском
систему; пројектује микроконтролерски системи и изврши повезивање улазно-излазних уређаја и да оствари
комуникацију са другим деловима система, напише програм којим се тестирају све хардверске компоненте
микроконтролерског система, напише извршни програм за конкретну примену микроконтролерског система.
Садржај предмета
Теоријска настава
Архитектура савремених микроконтролерских система
Регистри специјалне и опште намене, инструкције, типови података и режими рада микроконтролера
Меморијски систем микроконтролера
Аналогни и дигитални улазно-излазни портови, периферне јединице микроконтролера
Комуникациони протоколи у микроконтролерским системима
Практична настава
Инструкцијска архитектура микроконтролера и асемблерске наредбе
Конфигурација улазно/излазних дигиталних пинова и иницијализација прекида
Тајмери, бројачи и генерисање PWM сигнала
Серијски комуникациони модули
Литература
[1] Monk, Simon: Arduino : uvod u programiranje, Mikro knjiga, 2017, ISBN -978-86-7555-425-7
[2] М. Верле, PIC микроконтролери, Микроелектроника, Београд,2008, ISBN-978-86-84417-14-7
[3] Joseph Yiu, The Definitive Guide to ARM Cortex-M0 and Cortex-M0+ Processors, Second Edition, Elsevier,
2015, ISBN: 978-0-12-803277-0
[4] Alexander Dean, Embedded Systems Fundamentals with Arm Cortex-M based Microcontrollers: A Practical
Approach, ARM Education Media UK , 2017, ISBN 978-1-911531-03-6
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
25
Практична настава
20
Усмени испит
25
Колоквијум-и
Семинар-и
30

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Моделирање пословних процеса
Наставник/наставници: Зоран Д. Нешић, Александар М. Драгашевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је овладавање приступима у управљању, интеграцији и праћењу пословних процеса чији токови
превазилазе функционалне границе, упознавање са напредним концептима и приступима у анализи и
моделирању пословних процеса, методологијама и стандардима за израду модела пословних процеса.
Оспособљавање студената за дефинисање параметарских основа за унапређење пословних процеса,
идентификовање побољшања, развој ефикасних и ефективних пословних процеса и пратећих система.
Исход предмета
Након одслушаног предмета студент: познаје напредне приступе у анализи и моделирању пословних процеса;
разуме структуру пословних процеса и улоге учесника у његовом извођењу; познаје и успешно користи
индустријске стандарде за креирање модела пословних процеса производно-пословних система у циљу
стварања подлоге за симулацију, имплементацију, надгледање и аутоматизацију пословних процеса;
оспособљен је за примену стечених знања у доменима пословне аналитике, унапређења пословања и
имплементације савремених пословних модела; познаје и успешно примењује савремене Business Process
Modeling софтверске алате.
Садржај предмета
Теоријска настава
Методе и приступи у управљању пословним процесима. Процесни приступ управљању организацијом.
Модели метрике пословних система. Дизајнирање модела кључних индикатора перформанси пословања.
Анализа структуре пословних процеса и улоге учесника у његовом извођењу. Методологије за интеграцију
пословних процеса у предузећу. CIMOSA и GRAI концепти. ARIS приступ моделирању и интеграцији
пословних процеса. Моделирање пословних процеса применом Business Process Modeling and Notation (BPMN)
стандарда. Дефинисање параметара за унапређење пословних процеса. Business Model Innovation концепт.
Пословна анализа (Business Analysis). Реинжењеринг пословних процеса.
Практична настава
Овладавање основама моделирања пословних процеса применом Business Process Model and Notation (BPMN)
стандарда за моделирање сложене семантике пословних процеса. Упознавање са графичким ознакама за
специфицирање пословних процеса у дијаграму пословних процеса (Business Process Diagram) заснованом на
техници дијаграма тока.
Литература
[1] Slack, N., & Brandon-Jones, A. (2018) Operations and process management: principles and practice for strategic
impact. Pearson UK.
[2] Радојичић М., Весић Васовић Ј., Нешић З. (2010) Развој софтверске подршке за управљање производњом,
Технички факултет, Чачак.
[3] Turban, E., Meklin, E., Veterb, D., Marinković, R., Ranđelović, S., Kovačević, D., Vasić, D. (2003) Informaciona
tehnologija za menadžment: transformisanje poslovanja u digitalnu ekonomiju. Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања се реализују по моделу интерактивне наставе презентацијом наставних садржаја, дискусијом и
анализом студија случаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем
студената кроз анализу случајева из праксе, решавање конкретно структурираног задатка, размену идеја и
сазнања кроз групну дискусију, менторски и тимски рад на изради семинарског рада на дефинисану тему из
оквира садржаја наставног предмета. Испит се полаже писмено и/или усмено.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
5
Усмени испит
20
Колоквијум-и
30
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Мултимедијални системи
Наставник/наставници: Владимир М. Младеновић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са основним концептима, методама, технологијама и алатима за креирање,
компримовање, обраду, манипулацију, испоруку и заштиту мултимедијалних садржаја и система.
Исход предмета
Савладавање основних технологија и техника за манипулисање мултимедијалним садржајима. Студенти ће
бити оспособљени за креирање и обраду различитих мултимедијалних садржаја у водећим програмским
пакетима, укључујући текст, графику, слике, аудио и видео садржаје.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни мултимедијални елекменти (текст, графика, слике, звук, видео); технологије и стандарди; технике
компресије; мултимедија и комуникациони системи; мултимедија и базе података; мултимедија и бежичне
технологије; заштита мултимедијалних система, рачунарство у облаку за мултимедијалне сервисе, дигитални
видео, дигитални звук.
Практична настава
Рад у водећим програмским пакетима: Matlab, Camtasia Studio, MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Audition,
Adobe After Effects, Adobe Flash. У оквиру курса, студенти раде један семинарски рад на једну од понуђених
тема.
Литература:
[1] V. Mladenović, N. Stanković, Multimedijalne tehnologije i sistemi, udžbenik, Univerzitet u Kragujevcu,
Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 2019, 229 str., ISBN 978-86-7776-231-5
[2] Z-N Li, M. Drew, J. Liu, Fundamentals of Multimedia 2nd, Springer, 2014
[3] S. Mishra, Interactive multimedia in education and training, Idea Group Pub., 2005.
[4] S. Mack, Hands-on guide to webcasting : internet event and AV production, Elsevier, 2006.
[5] D. Ksenakis, S. London, Photoshop 5 do kraja (prevod), Kompjuter biblioteka, 1999.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 2
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
- интеркативна настава са мултимедијалним садржајима.
- рачунске вежбе и лабораторијске вежбе у рачунарској учионици.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
20
Семинар-и
10

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Напредно објектно оријентисано програмирање
Наставник/наставници: Олга М. Ристић, Марија Д. Благојевић, Владе Д. Урошевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Објектно оријентисано програмирање
Циљ предмета
Циљ предмета je оспособљавање студената да разумеју и примењују напредне тeхнике објектно
оријентисаног програмирања. Студенти треба да буду оспособљени да у реализацији сложених софтверских
пројеката идентификују могућности објектно оријентисаног програмирања.
Исход предмета
Студент на крају курса разуме значај напредних техника објектно оријентисаног програмирања и успешно их
примењују при развоју софтвера.
Садржај предмета
Теоријска настава
Пакети и интерфејси. Обрада догађаја. Обрада изузетака. Креирање нити и синхронизација. Вишенитно
програмирање. Софтверски патерни. Патерни пројектовања. Структурни патерни. Патерни понашања.
Генерички типови података. Програмирање помоћу дељених променљивих. Семафори. Монитори. Рад са
базама података.
Практична настава
На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства
и врши преглед самосталних радова (пројеката).
Литература
[1] Синиша Влајић, Софтверски патерни, Златни пресек, Београд, 2014, ИСБН 978-86-86887-30-6
[2] Синиша Влајић, Душан Савић, Војислав Станојевић, Илија Антовић, Милош Милић: Пројектовање
софтвера - Напредне Јава технологије, Златни пресек, 2008, ИСБН 978-86-86887-03-0.
[3] Laslo Kraus: Programski jezik Java sa rešenim zadacima, Akademska misao, Beograd, 2013, ISBN 978-867466-455-1.
[4] Herbert Schildt: Java JDK 7: kompletan priručnik, Mikro knjiga, Beograd, 2012, ISBN 978-86-7555-378-6.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Комбинација класичне наставе са Е-учењем и учењем на даљину уз наведену литературу. Интеркативна
настава са мултимедијалним садржајима у просторији (рачунарској учионици) опремљеној видео бимом и
On-line приступом Интернету.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
40
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС МЕХ
Назив предмета: Неконвенционалне технологије
Наставници: Јелена Ч. Баралић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Основни циљ изучавања овог предмета је да студенти стекну знања о савременим и перспективним
процесима и технологијама неконвенционалих обрада онвенционалних обрада следећим технологијама:
обраде у електромагнетном пољу, ласерска обрада, ултразвучна обрада, електроерозиона обрада и обрада
воденим млазом.
Савладавање проблематике наставе из тематике Неконвенционалних технологија студент се способљавање за
коришћење различитих процеса и система, у функцији конкурентности производа. Постицање позитивног
односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација производним технологијама.
Исход предмета
Студент ће бити оспособљен да проојектује процесе неконвенционалних обрада као и да дефинише режиме
обраде.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Принцип обраде у електромагнетном пољу. Процеси обраде у електромагнетном пољу. Принципи обраде
ласером. Процеси режими ласерске обраде. Принципи обраде ултразвуком. Процеси и режими ултразвучне
обраде. Принципи електроерозионе обраде. Процеси и режими електроерозионе обраде. Принципи обраде
воденим млазом. Процеси и режими обраде воденим млазом.
Практична настава:
Рачунске вежбе кроз одговарарајуће прорачуне за дефинисане врсте процеса неконвенционалних обрада.
Студент добија три домаћа задатка да самостало уради из области пројектовања и дефинисања режима
неконвенционалних обрада.
Литература
[1] Ћурчић Срећко: Неконвенционални поступци обраде, уџбеник-скрипта (1 рецезент), Технички
факултет, Чачак, 2006. CIP -каталогизација 005-51 (075. 9).
[2] Богдан Недић, Миодраг Лазић: Производне технологије -Обрада метала резањем-Скрипта, Машински
факултет, Крагујевац 2007., http://www.tehnickasd.edu.rs/masinstvo/MFKG-OBRADA-METALAREZANJEM.pdf
[3] H. El-Hofy: Advanced Machining Processes – Nontraditional and Hybrid Machining Processes, McGraw-Hill
Professional, 2005.
[4] М. Лазић: Неконвенционални поступци обраде, Научна књига 1990.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Усмено излагање са презентациjом поjединих неконвенционалних технологиjа предавања и вежбе. Провера знања врши се праћењем активности студената у току предавања и вежби, и
оцене добиjене на завршном испиту и тестовима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава, вежбе, задаци
30
Усмени испит
30
Колоквијум-и
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ, ОАС РСИ, ОАС ИТМ, ОАС МЕХ
Назив предмета: Објектно оријентисано програмирање
Наставници: Владе Д. Урошевић, Вања В. Луковић, Олга М. Ристић
Статус предмета: обавезни ОАС ИТ, ОАС РСИ, ОАС ИТМ; изборни ОАС МЕХ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са објектно орјентисаним концептом програмирања. Основни принципи: класификација,
енкапсулација, апстракција, полиморфизам и наслеђивање. У оквиру предмета студент самостално ради
пројекат. Пројекат садржи практичну реализацију неког задатка и захтева примену стечених знања у оквиру
предмета.
Исход предмета
Студент зна да користи све предности C# или Јave као објектно оријентисаних језика. У потпуности влада
референцама и функцијама. Студент је савладао основне принципе објектно оријентисаног програмирања.
Препознаје интерфејс и реализацију и наводи се да у решавању задатака и свакодневном животу примењује
логику објектно оријентисаног програмирања.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Креирање конзолних апликација у С# (Јavi). Функције за улаз/излаз. Типови података, оператори и
контрола тока програма. Вредности и референтни типови података, функције. Обрада изузетака. Низови и
матрице. Структуре и уније. Дефиниција класе, приступање члановима класе, поља и методе класе,
конструктори и објекти и својства. Статички чланови класа. Пријатељске функције. Енкапсулација,
апстракција, наслеђивање и полиморфизам. Виртуелне методе. Интерфејси. Индексери и колекције.
Догађаји и делегати. Дијаграми класа. Нити. Рад са датотекама.
2. Креирање апликативних форми. Дефинисање својстава форми и контрола (дугмића, лабела, текстуалних
поља, падајућих листа, :..). Савладавање основних и напредних техника програмирања апликативних
форми. Догађаји. Рад са базама података.
Практична настава
Израда рачунских примера конзолних апликација и апликативних форми у програмском језику С# (Јava) у
одговарајућем развојном окружењу. Коришћење StarUML алата за израду дијаграма класа у UML језику.
Литература:
[1] Ласло Краус, Програмски језик C# са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2016, ISBN: 978-867466-626-5
[2] Ласло Краус, Програмски језик Java са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2013, ISBN: 97886-7466-455-1
[3] Jesse Liberty, Програмирање на језику C#, превод четвртог издања, Микро књига, 2007, ISBN: 978-867555-316-8
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање,
дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање); активирани облици учења: вербално смисаоно
рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
25
Практична настава
Усмени испит
20
Колоквијум-и
25
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИМ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Обновљиви извори енергије
Наставник/наставници: Снежана М. Драгићевић
Предавач ван радног односа (привреда): Михаило Д. Јовић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање знања о потенциjалима примене обновљивих извора енергиjе (ОИЕ), упознавање студената са
стањем енергетских ресурса, њиховим потенциjалима, технологијама за производњу топлотне и електричне
енергије и ограничењима. Основни циљ предмета jе да се студенти упознаjу са соларном енергиjом,
енергиjом ветра, геотермалном енергиjом, хидро енергијом и енергиjом биомасе. Оспособљавање студената
за разумеју основне видове искоришћења ОИЕ у смислу добиjања топлотне и електричне енергиjе, да
упознаjу перспективе примене и развоjа ОИЕ и одговараjућих технологиjа, као и да стекну вештине за
практичну примену ОИЕ.
Исход предмета
По завршетку предмета студенти ће бити у стању да: анализирају потенцијале ОИЕ; дефинишу основна
својства различитих ОИЕ и технологија за њихово коришћење; описују главне елементе техничких система
за коришћење ОИЕ; објашњава повезаност радних и конструктивних параметара система за коришћење ОИЕ;
тумачи предности и недостатке различитих ОИЕ; одабира инжењерски приступ у решавању проблема у
реализацији пројеката ОИЕ.
Садржај предмета
Теоријска настава
Енергија и енергетске трансформације; Соларна енергиjа: Сунчево зрачење, топлотни приjемници сунчеве
енергиjе, конверзиjа сунчевог зрачења у електричну енергиjу; Енергиjа ветра: потенциjал, врсте
ветротурбина, фактори за прорачун ветротурбинског построjења, контрола рада ветротурбина; Геотермална
енергиjа: врсте геотермалних извора, ресурси, технологије и системи за експлоатацију геотермалних извора;
Хидро енергија: ресурси, искоришћење погонске снаге воде, процена расположиве енергије, хидроелектране;
Енергиjа биомасе: карактеристике биомасе, технологиjе и системи за коришћење биомасе (сагоревање,
гасификациjа, пиролиза), биогорива.
Практична настава
У оквиру практичне наставе студенти решавају конкретне проблеме коришћења обновљивих извора енергије
у системима за добијање топлотне и електричне енергије и анализирају студије случајева из праксе. Део
практичне наставе се реализује у лабораторији и обухвата анализе мерења глобалног сунчевог зрачења и
инсолације на аутоматској метеоролошкој станици и рад на лабораторијској соларној електрани.
Литература
[1] Мирослав Ламбић, Енергетика, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михаило Пупин“
Зрењанин, ISBN 86-7672-077-4, 2007.
[2] Мирослав Ламбић, Шкорић Синиша, Термотехника са енергетиком, Збирка решених задатака из
енергетике, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михаило Пупин, Зрењанин, ISBN-86-8071149-7, 1998.
[3] Снежана Драгићевић, Обновљиви извори енергије, Интерно издање - Факултет техничких наука у Чачку, 2016.
[4] Мирослав Ламбић, Соларне технологије: топлотни и фотоелктрични системи, Београд, АГМ књига,
ISBN-978-86-86363-40-4, 2013.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава обухвата усмено излагање уз употребу рачунара, презентације, демонстрације и дискусија.
Практична настава обухвата рачунарске вежбе и идивидуалан рад студената, као и рад на рачунарима.
Индивидуалне консултације са студентима током израде домаћих задатака и семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Домаћи задаци
30
Писмени испит
30
Семинарски рад
20
Усмени испит
20

Студијски програм: ОАС МЕХ, ОАС ИТМ, ОАС ИМ
Назив предмета: Одржавање техничких система
Наставници: Марко С. Поповић
Предавач ван радног односа (привреда): Милорад П. Пантелић
Статус предмета: обавезни ОАС МЕХ; изборни ОАС ИТМ, ОАС ИМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Предмет Одржавање техничких система се изучава у циљу стицања неопходних предзнања за процес
одржавања, посебно са аспекта приближавања теорије и развоја њене примене у пракси пројектовања и
коришћења техничких система.
Исход предмета
Кандидат се упознаје са методама за остваривање потребног нивоа поузданости, погодности одржавања и
логистичке подршке одржавању како у фази пројектовања тако и у фази коришћења техничких система.
Садржај предмета
Теоријска настава
Одржавање и поузданост. Својства елемената. Стратегије одржавања. Организација одржавања. Контрола
квалитета у одржавању. Планирање и управљање одржавањем. Информациони систем одржавања. Систем
одржавања.
Практична настава
Пројектни задатак, као облик практичне наставе, обухвата карактеристике система одржавања.
Литература
[1] Пантелић М., Папић Љ., Аронов Ј., Инжењерство одржавања и сигурности багерских јединица,
Монографија 5, Истраживачки центар DQM, Пријевор, 2011, 289 стр.
[2] Пантелић М.,: Технологије одржавања рударских машина на површинским угљенокопима, Јанко
Стајчић а.д. Лазаревац, 2011, 527 стр.
[3] Јованчић П., Одржавање рударских машина, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет,
Београд, 2014, 395 стр.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 3
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања уз коришћење PowerPoint презентација, израда практичних примера (задатака), израда
и консултације за израду и преглед пројектног задатка.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
35
Практична настава
5
Усмени испит
35
Колоквијум-и
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИМ, ОАС ИТ
Назив предмета: Операциона истраживања
Наставник/наставници: Јасмина Ј. Весић Васовић, Александар М. Драгашевић
Статус предмета: обавезни ОАС ИМ; изборни ОАС ИТ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студента са основним појмовима и методама операционих истраживања, и
оспособљавање за примену квантитативних приступа у изналажењу оптималних решења организационих
проблема у производно-пословним системима. Oспособљавање студента да уз помоћ техника моделирања,
квантитативне анализе и оптимизације изврши анализу и синтезу решења реалних пословних проблема и
обезбеди подршку унапређењу функције управљања у организационим системима.
Исход предмета
Студент стиче способности решавања конкретних пословних проблема уз употребу специфичних метода
операционих истраживања, поступака и техника у анализи проблема, синтези решења и предвиђању последица
тих решења. Овладавањем методама операционих истраживања, студент се оспособљава да применом
квантитативних научних метода ствара основу за доношење оптималних одлука.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у оптимизацију, модели и методе операционих истраживања; Основне врсте модела, циљна функција и
ограничавајући услови; Моделирање стандардних проблема у менаџменту (оптимизација производног програма,
проблем оптималне употребе ресурса…); Линеарно програмирање – општа формулација и модел линеарног
програмирања, општи, симетрични, стандардни и канонски облик проблема линеарног програмирања, симплекс
алгоритми, дуални проблеми, анализа осетљивости; Нелинеарно програмирање - дефиниција конвексне функције
и скупа, једно и вишедимензионална безусловна и условна оптимизација; Мрежно планирање, анализа структуре,
анализа времена (CPM, PERT метода) и анализа трошкова (PERT/COST метода); Стандардни проблеми
комбинаторне оптимизације и њихово решавање егзактним и приближним методама; Модели замене основних
средстава, са и без дисконтног фактора; Симулација, симулациони модели и примена, симулација пословнопроизводних процеса; Вишекритеријумско одлучивање, методе, технике и њихова примена.
Практична настава
Обухвата примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема (задатака) уз одговарајућу
софтверску подршку. Примена графо-аналитичке методе решавања проблема линеарног програмирања;
Симплекс методе – основни кораци, симплекс табела, напредне технике, специфичне примене у менаџменту;
Софтверски пакети за линеарно програмирање; Решавање проблема нелинеарног програмирања применом
аналитичких и нумеричких метода; Решавање неких стандардних проблема компромисне оптимизације
егзактним и приближним методама; Примери специфичне примене техника мрежног планирања – анализа
стурктуре, анализа времена методом CPM и PERT, оптимизација ресурса у мрежном дијаграму, подручја
примене; Специфичне примене метода вишекритеријумског одлучивања у пословању уз софтверску подршку.
Примери моделовања реалних пословних проблема одлучивања и расподела студентских пројеката. Тематика
задатака усмерена је на примену и проверу стечених знања са предавања, а кроз решавање реалних проблема.
Литература
[1] Крчeвинaц, С., Чaнгaлoвић, M., Кoвaчeвић-Вуjчић, В., Maтрић, M., Вуjoшeвић, M. (2006) Oпeрaциoнa
истрaживaњa 2, ФOН, Бeoгрaд
[2] Липовац, Д., Радојичић, М., Летић, Д. (1999) Модели оптимизације, ИЦИМ, Крушевац
[3] Triantaphyllou E. (2000). Multi-criteria decision making methods: a comparative study. Netherland: Kluwer
Academic Publication Evangelos
[4] Летић, Д., Давидовић, Б. (2011). Операциони и пројектни менаџмент, Компјутер библиотека, Београд.
[5] Станимировић, З. (2014) Нелинарно програмирање, Математички факултет, Београд, 2014.
[6] Richard Armand DeFusco, & Association for Investment Management. (2004). Quantitative methods for investment
analysis. CFA Institute
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Број часова активне наставе: 6
Методе извођења наставе
Предавања се реализују по моделу интерактивне наставе презентацијом наставних садржаја, дискусијом и
анализом студија случаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем студената
кроз анализу случајева из праксе, решавање конкретно структурираног задатка, размену идеја и сазнања кроз
групну дискусију, менторски и тимски рад на изради семинарског рада на дефинисану тему из оквира садржаја
наставног предмета. Испит се полаже писмено и/или усмено.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
5
Усмени испит
10
Колоквијум-и
50
Семинарски рад
10

Студијски програм: ОАС ИМ, ОАС ИТ
Назив предмета: Операциона истраживања
Наставник/наставници: Јасмина Ј. Весић Васовић, Александар М. Драгашевић
Статус предмета: обавезни ОАС ИМ; изборни ОАС ИТ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студента са основним појмовима и методама операционих истраживања, и
оспособљавање за примену квантитативних приступа у изналажењу оптималних решења организационих
проблема у производно-пословним системима. Oспособљавање студента да уз помоћ техника моделирања,
квантитативне анализе и оптимизације изврши анализу и синтезу решења реалних пословних проблема и
обезбеди подршку унапређењу функције управљања у организационим системима.
Исход предмета
Студент стиче способности решавања конкретних пословних проблема уз употребу специфичних метода
операционих истраживања, поступака и техника у анализи проблема, синтези решења и предвиђању последица
тих решења. Овладавањем методама операционих истраживања, студент се оспособљава да применом
квантитативних научних метода ствара основу за доношење оптималних одлука.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у оптимизацију, модели и методе операционих истраживања; Основне врсте модела, циљна функција и
ограничавајући услови; Моделирање стандардних проблема у менаџменту (оптимизација производног програма,
проблем оптималне употребе ресурса…); Линеарно програмирање – општа формулација и модел линеарног
програмирања, општи, симетрични, стандардни и канонски облик проблема линеарног програмирања, симплекс
алгоритми, дуални проблеми, анализа осетљивости; Нелинеарно програмирање - дефиниција конвексне функције
и скупа, једно и вишедимензионална безусловна и условна оптимизација; Мрежно планирање, анализа структуре,
анализа времена (CPM, PERT метода) и анализа трошкова (PERT/COST метода); Стандардни проблеми
комбинаторне оптимизације и њихово решавање егзактним и приближним методама; Модели замене основних
средстава, са и без дисконтног фактора; Симулација, симулациони модели и примена, симулација пословнопроизводних процеса; Вишекритеријумско одлучивање, методе, технике и њихова примена.
Практична настава
Обухвата примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема (задатака) уз одговарајућу
софтверску подршку. Примена графо-аналитичке методе решавања проблема линеарног програмирања;
Симплекс методе – основни кораци, симплекс табела, напредне технике, специфичне примене у менаџменту;
Софтверски пакети за линеарно програмирање; Решавање проблема нелинеарног програмирања применом
аналитичких и нумеричких метода; Решавање неких стандардних проблема компромисне оптимизације
егзактним и приближним методама; Примери специфичне примене техника мрежног планирања – анализа
стурктуре, анализа времена методом CPM и PERT, оптимизација ресурса у мрежном дијаграму, подручја
примене; Специфичне примене метода вишекритеријумског одлучивања у пословању уз софтверску подршку.
Примери моделовања реалних пословних проблема одлучивања и расподела студентских пројеката. Тематика
задатака усмерена је на примену и проверу стечених знања са предавања, а кроз решавање реалних проблема.
Литература
[1] Крчeвинaц, С., Чaнгaлoвић, M., Кoвaчeвић-Вуjчић, В., Maтрић, M., Вуjoшeвић, M. (2006) Oпeрaциoнa
истрaживaњa 2, ФOН, Бeoгрaд
[2] Липовац, Д., Радојичић, М., Летић, Д. (1999) Модели оптимизације, ИЦИМ, Крушевац
[3] Triantaphyllou E. (2000). Multi-criteria decision making methods: a comparative study. Netherland: Kluwer
Academic Publication Evangelos
[4] Летић, Д., Давидовић, Б. (2011). Операциони и пројектни менаџмент, Компјутер библиотека, Београд.
[5] Станимировић, З. (2014) Нелинарно програмирање, Математички факултет, Београд, 2014.
[6] Richard Armand DeFusco, & Association for Investment Management. (2004). Quantitative methods for investment
analysis. CFA Institute
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Број часова активне наставе: 6
Методе извођења наставе
Настава се реализује по моделу интерактивне наставе презентацијом наставних садржаја, дискусијом и анализом
студија случаја. Практична настава укључује и радионичарски поступак решавања конкретног структурираног
задатка, симулације, искуствени вид учења, размену идеја и сазнања кроз групну дискусију, учење на примеру
кроз студију случаја, менторски и тимски рад на изради пројектног рада на дефинисану тему. Испит се полаже
писмено и/или усмено.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
5
Усмени испит
10
Колоквијум-и
50
Семинарски рад
10

Студијски програм: ОАС ИТ, ОАС РСИ
Назив предмета: Оперативни системи
Наставник/наставници: Марјан Д. Милошевић, Жељко Јовановић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са принципима рада модерних оперативних система. Усвајање теоријских и практичних знања о
дизајну и структури оперативних система. Упознавање са фундаменталним функцијама језгра: управљањем
процесима, меморијом и улазно/излазним уређајима. Упознавање са механизмима Linux-а и других
савремених система. Оспособљавање за напредну администрацију Linux система и основе системског
програмирања.
Исход предмета
Студенти умеју да опишу и објасне функције оперативног систем; разликују различите категорије језгра
(монолитно, микрокернел, хибридно језгро); упоређују рад у корисничком и режиму језгра; објашњавају
алгоритме за распоређивање и синхронизацију процеса, управљање меморијом и улазно/излазним уређајима
и идентификују њихове предности и недостатке; умеју да опишу и објасне принцип рада виртуелне меморије;
умеју да објасне облике организације система датотека на примерима као што су ext и NTFS; описују технике
синхронизације; умеју да објасне механизме заштите уграђене у оперативни систем; умеју да изведу
административне задатке (конфигурација система, оптимизација, управљање корисницима, процесима,
мрежним радом и системом датотека); анализирају процесе, сигнале и системске позиве у систему Linux;
умеју да напишу једноставније програме који интерагују са Linux језгром и користе системске позиве.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Оперативни систем као апстракција хардвера. Преглед еволуције оперативних система. Својства
модерних оперативних система: Linux, UNIX, Windows, Android. Процеси и нити. Застој (deadlock).
Управљање и синхронизација процеса. Технике управљања меморијом. Виртуелна меморија. Управљање
улазно-излазним системом. Управљање системом датотека. Заштита оперативних система.
Практична настава
Практичан рад са механизмима оперативног система Linux. Демонстрација имплементације функција
оперативног система на примеру модерних система (Linux, Windows, UNIX): рад са процесима и сигналима,
симулација конкурентности процеса кроз специјализоване алате, управљање меморијом, улазно-излазним
уређајима и системом-датотека, анализа системских позива, писање модула Linux-a.
Литература
[1] В. Сталингс: Оперативни системи, принципи унутрашње организације и дизајна, превод 9. издања, ЦЕТ,
2019.
[2] Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н. Мачек, Оперативни системи: теорија, пракса и решени задаци, Микро
књига, Београд, 2005.
[3] R.Arpaci-Dusseau, A.Arpaci-Dusseau, Operating systems, three easy steps, Arpaci-Dusseau Books, 2018
слободно доступна е-верзија на: http://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/
[4] Ауторизовани наставни материјали доступни на сајту http://ftn.kg.ac.rs
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Популарно предавање, монолошко-дијалошка метода и хеуристички разговор, студија случаја, проблемска
настава, индивидуални практичан рад на рачунару, демонстративна метода.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
Практична настава
Усмени испит
40
Колоквијум-и
60
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Општа енергетика
Наставник/наставници: Драган Н. Ћетеновић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање знања о основним појмовима у области енергетике, различитим типовима енергетских ресурса који
су у употреби на локалном и на глобалном нивоу, процесима конверзије енергије, стратегијама за постизање
одрживог развоја енергетских система и заштите животне средине. Циљ предмета је да студенти сагледају
појам енергетике са ширег аспекта, што ће им помоћи да лакше разумеју проблеме са којима се суочавају
савремени електроенергетски системи.
Исход предмета
Студент је овладао основним знањима о енергетским потенцијалима Србије и света, савременим
технологијама за добијање корисне енергије, планирању одрживог развоја, процесима конверзије енергије, а
посебно конверзије различитих видова енергије у електричну енергију.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови у енергетици. Класификација облика енергије. Конверзија енергије. Планирање одрживог
развоја. Необновљиви извори енергије. Угаљ као гориво у термоелектранама. Когенерација. Нафта. Гас.
Обновљиви извори енергије. Ветар. Средња брзина ветра, прорачун снаге ветрогенератора и студија
изводљивости. Фарме ветрогенератора. Енергија сунчевог зрачења као енергетски ресурс. Мерење интезитета
сунчевог зрачења и студија изводљивости. Соларни колектори за конверзију у топлотну енергију.
Фотонапонски системи за конверзију у електричну енергију. Енергија водотокова. Хидроелектране. Појам
мале хидроелектране. Прорачун снаге мале хидроелектране. Утицај на животну средину и мере заштите.
Биомаса. Когенерација на биомасу. Геотермална енергија.
Практична настава: Вежбе
Вежбе су аудиторне. Свака област је покривена одговарајућим бројем рачунских задатака.
Литература
[1] М. Миланковић, Д. Перић, И. Влајић-Наумовска, „Основи електроенергетике“, Основна школа
електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2016.
[2] Ж. Ђуришић, „Вјетроелектране“, Академска мисао, Београд, 2019.
[3] Ј. Микуловић, Ж. Ђуришић, „Соларна енергетика“, Академска мисао, Београд, 2019.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Комбинација излагања на табли и видео-презентација. Вежбе се изводе на табли.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Активност у току предавања
10
Писмени испит
60
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Организација производње
Наставници: Зоран Д. Нешић
Статус предмета: обавезни ОАС ИМ; изборни ОАС ИТМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ премета је овладавање базичним принципима и теоријско-методолошким приступима организације и
управљања производњом; упознавање студента са динамичним факторима производне функције и њеним
утицајем на перформансе пословања; оспособљавање за имплементацију оптимизационих мера уз употребу
научних приступа и метода организације и управљања производњом.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент је оспособљен да: ефикасно интегрише подсистеме
производње у рационалну и целисходну функционалну целину; успешно примењује методе и технике
рационализације производних процеса прилагођених захтевима тржишта у конкурентском окружењу;
дијагностификује ниво организованости производне функције у предузећу и у складу са тим дефинише и
имплементира оптимизационе мере; идентификује и разуме реалне проблеме функционисања производње,
решава конкретне проблеме уз употребу научних метода и поступака за организацију и управљање
производњом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Производна функција, производња као производни систем. Производне стратегије. Одлучивање у
производној функцији. Оперативна и техничка припрема производње. Временска структура производног
циклуса – методолошки приступи у њеној оптимизацији. Процес планирања, контроле и побољшање
квалитета производних процеса. Статистичка контрола квалитета производних процеса. Вертикална
интеграција процеса у производњи. Агрегатно планирање у производњи. Анализа и дизајн тока процеса.
Проблем локације и одлуке о средствима за рад. Планирање и терминирање капацитета и производње.
Управљање залихама у производњи. JUST-IN-TIME производња. LEAN синхронизација. Kanban систем.
Планирање потреба за материјалом у производњи МRP I, MRP II системи. Систем контроле залиха.
Oптимизација величине серије. Управљање радном снагом у производњи. Мерење и унапређење перформанси
производних процеса. Управљање производњом и процесне технологије. Оправданост увођења, избор и
имплементација савремених производних технологија. Производни информациони системи.
Практична настава
Симулација примене програмом обухваћених теоријско-методолошких приступа на решавању практичних
проблема: оптимизације временске структуре производног процеса, статистичке контроле квалитета
производних процеса, анализа и дизајна тока производног процеса, локације средства за рад, планирања и
терминирања производних капацитета, терминирања производње, планирања потреба за материјалом,
управљања и контроле залихама, мерења и унапређења перформанси производних процеса.
Литература
[1] Радојичић, М. (2007). Менаџмент производњом, Технички факултет, Чачак
[2] Булат В. (1999). Организација производње, Машински факултет, Београд
[3] Божин М., Радојичић М. (1996). Организација и управљање, Технички факултет, Чачак
[4] Slack, N., & Brandon-Jones, A. (2018). Operations and process management: principles and practice for
strategic impact. Pearson UK.
[5] Schroeder R. (1999). Upravljanje proizvodnjom: odlučivanje u funkciji proizvodnje, MATE, Zagreb.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања се реализују по моделу интерактивне наставе презентацијом наставних садржаја, дискусијом и
анализом студија случаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем
студената кроз анализу случајева из праксе, решавање конкретно структурираног задатка, размену идеја и
сазнања кроз групну дискусију, менторски и тимски рад на изради семинарског рада на дефинисану тему из
оквира садржаја наставног предмета. Испит се полаже писмено и/или усмено.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
5
Усмени испит
20
Колоквијум-и
40
Семинар-и
10

Студијски програм: ОАС РСИ, ОАС ИТ, ОАС МЕХ, ОАС ИТМ, ОАС ИМ
Назив предмета: Организација рачунарских система
Наставник: Урош М. Пешовић
Статус предмета: обавезни ОАС РСИ; изборни ОАС ИТ, ОАС МЕХ, ОАС ИТМ, ОАС ИМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са организацијом рачунара заснованих на von Neumann и Harvard архитектури. Упознавање за
функционалним јединицама рачунара и њиховим карактеристикама; Логичко пројектовање централног
процесора у складу са спецификацијом архитектуре; идентификовање односа између хардвера и системског
софтвера рачунара: виртуелна машина, програмски преводиоц и оперативни систем.
Исход предмета
Студент зна да објасни основну организацију рачунара, функционалност његових јединица и њихове
карактеристике; зна да демонстрира разумевање принцип преноса информација међу функционалним
јединицама рачунара; зна да прикаже интеракцију између функционалних јединица рачунара у оквиру обраде
података. Зна да објасни концепт повезивања рачунара у рачунарске мреже; зна да разуме и примени
критеријуме за избор рачунара сходно њиховој конкретној примени.
Садржај предмета
Теоријска настава
Преглед и историја рачунарства. Основне функционалне јединице рачунара.
Процесор: основни делови; пренос података; пројектовање аритметичко/логичке јединице, управљачка
јединица заснована на ожиченој логицич микропрограмско управљање.
Организација меморије: меморијска хијерархија; главна меморија; секундарна меморија; виртуелна
меморија; управљање меморијом.
Организација улаза/излаза: периферијски уређаји; интерфејси; синхрони и асинхрони пренос података;
начини преноса података између рачунара и периферијских уређаја (програмирани улаз/излаз, директан
приступ меморији, улазно/излазни процесори); систем прекидања.
Практична настава
Практична примена и провера стечених знања кроз рад са персоналним рачунарима. Упознавање са
практичним аспектима повезивања рачунара са периферијским уређајима. Стицање практичних искустава у
повезивању рачунара у рачунарске мреже.
Литература
[1] William Stallings, Организација и архитектура рачунара: пројекат у функцији перформанси, (превод
деветог издања), CET, Београд, 2012, ISBN: 978-86-7991-361-6
[2] Noam Nissan, Shimon Schocken, The Elements of Computing Systems: Building a Modern Computer from First
Principles, MIT Press, 2005, ISBN: 978-02-6264-068-8
[3] A. Tanenbaum, Архитектура и организација рачунара, Микро књига, Београд, 2007, ISBN - 978-86-7555314-4
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
20
Практична настава
20
Усмени испит
20
Колоквијум-и
40
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Организација рада
Наставник/наставници: Зоран Д. Нешић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са циљевима, начелима и теоријско-методолошким приступима организације рада у производнопословним системима. Овладавање принципима организације и економике пословања и методолошким
приступима рационализације организације рада и пословања производно-пословних система.
Исход предмета
Након одслушаног предмета студент: познаје основне компоненте организације рада у производно-пословним
системима. Поседује компетенције неопходне за проучавање нивоа организованости рада у пословним
јединицама, организовано истраживање свих подручја рада са задатком оптимизације рада у датим условима,
валоризацију ефеката предузетих мера оптимизације, истрaживaњe и утврђивaњe мeтoдa рaдa нa свим
нивoимa. Познаје елементе пословног процеса и њихов појединачни и групни утицај на перформансе
пословања. Познаје принципе ефикасности и методолошке приступе рационализацији пословања предузећа.
Успешно примењује алате и технике за мерење успешности пословања и делотворности рада.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предузеће као субјект пословања. Облици и врсте пословних система у савременим условима. Основне
компоненте организације предузећа. Улога и значај организације рада. Циљеви, начела и методолошки
приступи организацији рада. Проучавање подручја рада. Пројектовање посла на радном месту. Опис посла,
услови рада, систематизација радних места. Мерење успешности и делотворности рада.
Економска компонента пословања, полазни појмови и односи. Средства и управљање средствима предузећа.
Принципи ефикасности и рационализације пословања предузећа. Резултати пословања и расподела средстава.
Економија коришћења средстава за рад. Центри трошкова и профини центри. Заједничка улагања. Анализа
вредности.
Практична настава
Економска компонента пословања. Трошкови, појам и врсте трошкова. Динамика трошкова. Системи
обрачуна цене коштања и профита. Мерење успешности пословања и делотворности рада: продуктивност,
економичност, рентабилност, коефицијент обрта, стопа добити. Исказивање пословних резултата предузећа.
Економија коришћења средстава за рад. Системи плаћања за рад.
Литература
[1] Радојичић, М. (1993). Организација рада, збирка решених задатака, Технички факултет, Чачак
[2] Радојичић, М. (2004). Организација и економика пословања и производње, Технички факултет, Чачак
[3] Грозданић Р., Радојичић М., Весић Ј. (2006) Економија предузетништва, Технички факултет, Чачак
[4] Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Cochran, J. J. (2015). An introduction to
management science: quantitative approaches to decision making. Cengage learning.
[5] Slack, N., & Brandon-Jones, A. (2018). Operations and process management: principles and practice for strategic
impact. Pearson UK.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања се реализују по моделу интерактивне наставе презентацијом наставних садржаја, дискусијом и
анализом студија случаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем
студената кроз анализу случајева из праксе, решавање конкретно структурираног задатка, размену идеја и
сазнања кроз групну дискусију, менторски и тимски рад на изради семинарског рада на дефинисану тему из
оквира садржаја наставног предмета. Испит се полаже писмено и/или усмено.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
5
Усмени испит
10
Колоквијум-и
40
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Организационо понашање
Наставник/наставници: Владимир В. Радовановић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је детаљније разрадити проблематику организационог понашања како би студенте припремили
за самостално комплексно сагледавање организационих проблема у условима променљиве околине и
предузимање напора за развојем флексибилних и поузданих организационих система. Учинити студенте
свесним значаја људи и њиховог понашања у организацији.
Исход предмета
Стварање појмовног апарата којим је могуће детектовати о описивати проблематику мотивисања и вођења на
нивоу радника и менаџера, као и проблеме групних интеракција, комуницирања, решавање конфликата. По
савладаном градиву студент би требао поседовати способност уочавања везе која постоји између елемената
организационог понашања с успешности функционисања организације. Примерима из праксе треба помоћи
студентима да овладају знањима и вештинама којим је могуће ефикасно утицати на понашање запослених у
организацији.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у научну дисциплину организационо понашање, могућности обликовања организационог понашања.
Елементи и модел организационог понашања. Индивидуални, групни и организациони нивои у
организационом понашању. Понашање појединаца у организацији - личност и личне карактеристике, личност
и понашање, личност и стрес. Перцепција перцептивни процес, фактори перцепције, утицај перцепције на
организационо понашање. Вредности и ставови, Учење и развој као прогресивна и релативно трајна промена
понашања запослених, модел „организација која учи“. Задовољство и посвећеност на послу, Мотивација,
теорије мотивације, мотивација и награда, мерење мотивације. Понашање група - групе и тимови у
организацији, изградња тимова и тимских односа. Комуницирање у организационом контексту. Конфликти у
организацији и начин њиховог решавања. Вођство-лидерство, стилови лидерства, класични приступ, савремен
приступ. Моћ и политички процеси у организацији, извори моћи и утицаја, индивидуална моћ, моћ
организационох јединица. Одлучивање у организацији, врсте одлука, теорије доношења одлука, процеси у
доношењу одлука, ограничења за доношење квалитетних одлука. Понашање организације – организациони
фактори који утичу на понашање запослених - Организациона култура и клима, садржај организационе
културе, типови организационе културе. Оргазациона структура, дизајнирање организационе структуре,
модели организационе структуре. Утицај савремене организационе технологије на дизајн организационе
структуре.
Практична настава
Вежбе су аудиторне и обухватају разраду програмом предвиђено градиво.
Литература
[1] Радовановић, В. (2011). Организационо понашање, Факултет техничких наука, Чачак.
[2] Јанићијевић, Н. (2009). Организационо понашање, Дата статус, Београд.
[3] Schermerhorn, J., Hunt, J., Osborn, R. (2007). Organizational behavior, Welwy & Sons, USА.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације.
Предавања се изводе методом „ex cathedra” презентацијом наставног садржаја.
Вежбе се изводе комбинацијом метода „ex cathedra” и “case” који обухвата израду семинарског рада на
конкретним задацима укључујући и презентацију истог.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
Практична настава
Усмени испит
40
Колоквијум-и
30
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ, ОАС МЕХ
Назив предмета: Основе електротехнике 1
Наставник/наставници: Милан В. Плазинић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти упознају са основним законима, принципима и терминологијом у
електростатици и временски константним струјама. Такође, студенти се оспособљавају за прорачун
основних величина у електростатици и у колима једносмерне струје.
Исход предмета
Студенти који успешно савладају предвиђено градиво оспособљени су:
-да израчунају основне величине у електростатичком пољу хомогених симетричних структура,
-да реше једноставнија електрична кола временски константних струја,
-да реше једноставнија електрична кола једносмерних струја која садрже кондензаторе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Електростатика
Вектор јачине елетростатичког поља. Гаусов закон. Електрични потенцијал и напон. Проводници у
електростатичком пољу. Капацитивност и кондензатори. Диелектрици у електростатичком пољу. Гранични
услови. Енергија и силе у електростатичком пољу.
Временски константне струје
Вектор густине струје и јачина струје. Омов закон и отпорници. Џулов закон. Кирхофови закони.
Генератори. Услов преноса максималне снаге. Теорема одржања снаге. Начини за решавање електричних
кола (метод контурних струја, метод потенцијала чворова, теорема суперпозиције, Тевененова теорема,
Нортонова теорема, теорема компензације, теорема реципроцитета). Електрична кола која садрже
кондензаторе.
Практична настава
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.
Литература
[1.] Ј. Сурутка, Основи електротехнике, 1 део, електростатика, Научна књига, Београд 1980.
[2.] Ј. Сурутка, Основи електротехнике, 2 део, сталне једносмерне струје, Научна књига, Београд, 1978.
[3.] Д. Митић, Електротехника 1, Петрограф, Ниш, 2007.
[4.] М. Ђекић, З. Ристановић, Збирка решених задтака из основа електротехнике, Технички факултет,
Чачак,2001.
[5.] Д. Митић, Електротехника 1 у облику методичке збирке задатака, Петрограф, Ниш, 2007.
Број часова активне наставе: 6
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Настава се изводи у виду предавања и рачунских вежби. У предавањима се примењује индуктивни метод.
На основу низа једноставнијих примера изводе се закључци и формира знање које временом прераста у
инжењерску интуицију.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
30
Практична настава
15
Усмени испит
20
Колоквијум-и
30

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ, ОАС МЕХ
Назив предмета: Основе електротехнике 2
Наставник/наставници: Милан В. Плазинић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти упознају са основним законима, принципима и терминологијом у
електромагнетизму и наизменичним струјама. Такође, студенти се оспособљавају за прорачун основних
величина у електромагнетизму и у колима наизменичне струје као и у трофазним колима.
Исход предмета
Студенти који успешно савладају предвиђено градиво оспособљени су:
- да израчунају основне величине у електромагнетном пољу хомогених симетричних структура и реше
једноставнија магнетна кола,
- да реше једноставнија електрична кола наизменичних струја, да одреде активну, реактивну и привидну
снагу у колима наизменичне струје, поправе фактор снааге у монофазним и трофазним колима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Електромагнетизам: Временски непроменљиво магнетно поље. Вектор магнетне индукције. Био-Саваров
закон. Магнетни флукс. Амперов закон. Феромагнетни материјали. Карактеристике магнетних материјала.
Гранични услови. Магнетна кола. Споро променљива магнетна поља. Електромагнетна индукција.
Фарадејев закон. Ленцов закон. Површински ефекат и вртложне струје. Сопствена и међусобна
индуктивност. Трансформатори. Енергија и силе у магнетном пољу.
Наизменичне струје: Простопериодични режим. Импеданса. Решавање кола у комплексном домену.
Комплексна снага. Услов преноса максималне снаге. Поправка фактора снаге. Фазна резонанција и
антирезонанција. Индуктивно спрегнута кола.
Симетрични трофазни системи.
Практична настава
Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.
Литература
[1.] Ј. Сурутка, Основи електротехнике, 3 део, Електромагнетизам, Научна књига, Београд 1982.
[2.] Ј. Сурутка, М. Ђекић, Основи електротехнике, 4 део, Наизменичне електричне струје, Технички
факултет, Чачак, 2000.
[3.] М. Ђекић, З. Ристановић, Збирка решених задтака из основа електротехнике, ТФ, Чачак, 2001.
Број часова активне наставе: 6
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Настава се изводи у виду предавања и рачунских. У предавањима се примењује индуктивни метод. На
основу низа једноставнијих примера изводе се закључци и формира знање.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
30
Практична настава
15
Усмени испит
20
Колоквијум-и
30

Студијски програм: ОАС ИМ, ОАС ИТ
Назив предмета: Основе предузетништва
Наставник/наставници: Цариша Х. Бешић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање теоријских знања о развоју теорије и праксе предузетништва. Студенти треба да у другом делу овог
предмета стекну практично знање о изради бизнис плана као неизоставног услова за покретање
предузетничког подухвата. Ова два сегмента представљају нераздвојиву целину.
Исход предмета
Овладавање знањима у области предузетништва, оспособљеност студената за самостална истраживања и
трагања за новим пословним подухватима, њихово валоризовање и одлучивање, као и управљање већ
разрађеним пословима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Природа, карактеристике и понашање предузетника; Облици предузетништва; Природа и значај
предузетништва; Улога предузетништва у економији и друштву; Предузетничке стратегије; Иновације и
предузетништво; Предузетништво и мала предузећа; Креирање нових пословних подухвата; Израда бизнис
плана; Финансирање нових подухвата; Предузетништво и развој пословања; Развијање предузетништва у
великим предузећима; Предузетничка оријентација у будућности.
Практична настава
Вежбе обухватају припрему, израду и одбрану семинарског рада - Бизнис план (БП).
Садржај вежби: Дефинисање, Циљ, Сврха, Карактеристике; Методологије за израду БП - Домаћи модели Елементи пословног плана; Пример конкретног Бизнис плана: Увод, Резиме, Циљеви компаније,
Рекапитулација, Остали елементи, Закључак.
Литература:
[1] Бешић, Ц., Сајферт, З., Ћоћкало, Д. (2015). Основи предузетништва, Факултет техничких наука у Чачку,
Чачак.
[2] Drucker, P. (1996). Inоvаciје i prеduzеtništvо, Grmеč, Bеоgrаd.
[3] Gerber, E. М. (1996). Мit о prеduzеtništvu, Žеlnid, Bеоgrаd.
[4] Siropolis, N., (1995). Меnаdžmеnt mаlоg prеduzеćа – vоdič u prеduzеtništvо, Маtе, Zаgrеb.
Број часова активне настав: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
У обради наставних садржаја користиће се следеће методе: Вербалне методе (монолог, дијалог, дискусија);
Текстуалне методе (рад наставника на тексту, рад студента на тексту, симултани рад наставника и студента
на тексту); Илустративне методе (илустрација предметима, моделима, сликама графиконима, фотографијама,
табелама...); Демонстративне методе (демонстрација процеса – симулације и др. демонстрација ситуација,
демонстрација односа, демонстрација покрета, демонстрација организације рада, демонстрација рада уређаја,
демонстрација мултимедијалним апликацијама). Методе и методски облици примењиваће се у фронталном,
групном, раду тандема и индивидуалном облику наставног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
10
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС РСИ, ОАС ЕЛЕН, ОАС МЕХ
Назив предмета: Основе програмирања
Наставник/наставници: Жељко Јовановић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са синтаксом и семантиком програмског језика C. Примена напредних концепата процедуралног
програмирања у језику C у решавању разних практичних инжењерских проблема. Оспособљавање студената
за конструкцију алгоритама, имплементацију и тестирање програма у језику C.
Исход предмета
Студенти ће бити способни да примењују програмерску логику у решавању разноврсних практичних
инжењерских проблема. Студенти ће моћи да пишу програме које користе операторе, контролне структуре и
библиотечке функције коришћењем процедуралног приступа. Студенти ће знати да примене низове, матрице
и структуре података у решавању практичних проблема.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Алгоритми. Структура програма. Типови података. Оператори. Контролне структуре. Функције
улаза/излаза. Низови. Функције: дефинисање, аргументи, бочни ефекти, рекурзија, прототип. Видљивост и
трајност променљивих. Предпроцесор. Структуре и уније. Развој сложених програма у језику C на
практичним инжењерским примерима.
Практична настава
Практична настава се изводи у оквиру вежби, које у потпуности прате редослед тема које се излажу у оквиру
предавања. За сваку тему обрађује се скуп примера и задатака са решењима, као и питања са понуђеним
одговорима везана за ту тему.
Литература:
[1.] Ласло Краус, Програмски језик C са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2006, ИСБН 86-7466225-0.
[2.] Laslo Kraus, Rešeni zadaci iz programskog jezika S, Akademska misao, 2005, ИСБН 978-86-7466-350-9.
[3.] Чабаркапа, M., Maтковић, С.: C/C++ Збирка задатака, Круг, Београд, 2003, ИСБН 86-7136-104-7.
[4.] Урошевић, Драган, Алгортими у програмском језику C, Микрокњига, Београд, 1996, ИСБН 86-7555-055-3
[5.] Материјал са предавања и вежби на интернет страници предмета http://csl.ftn.kg.ac.rs:99/moodle/
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање,
дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање); активирани облици учења: вербално смисаоно
рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
30
Практична настава
10
Усмени испит
25
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ
Назив предмета: Основе телекомуникација
Наставник/наставници: Ана М. Плазинић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Сврха предмета је упознавање студената са основним појмовима из подручја телекомуникација. Циљ је
обрађивање тема из области модерних телекомуникационих система.
Исход предмета
Успешним завршетком курса студенти стичу знања везана за основне појмове и процесе из области
телекомуникација као што су: сигнали и спектри, одабирање, аналогне модулације, импулсна кодна
модулација, техника временског и фреквенцијског мултиплексирања сигнала, шум и његов утицај на пренос
и репродукцију сигнала. Студент стиче знања из области телекомуникација и упознаје се са најновијим
достигнућима у овој научној области, успешно користи специфичне софтвере и биће оспособљен да
примени различита техничка постигнућа из ове области. Умеће да препозна истраживачке проблеме и да
даље спроводи апликативна истраживања.у области телекомуникација.
Садржај предмета
Теоријска настава
Систематизација знања из следећих тема: модел телекомуникационог система; спектрална анализа сигнала;
реални сигнали; амплитудска и фреквенцијска модулација; теорема о одабирању сигнала; импулсне
модулације; импулсна кодна модулација (PCM); извори шумова и врсте шумова. A/D конверзија. Место
области телекомуникација у систему електротехничког и рачунарског инжењерства. Пренос дигиталних
сигнала. Дигиталне модулације. Преглед основних аналогних и модерних дигиталних телекомуникационих
система.
Практична настава
Бежбе на табли са решавањем практичних задатака и проблема које прате теоријску наставу.
Литература
[1.] М. Дукић, Принципи телекомуникација, Академска мисао, Београд, 2008.
[2.] М. Дукић, Г. Марковић, Д. Вујић, Принципи телекомуникација: зборник решених проблема, Академска
мисао, Београд, 2009.
[3.] З. Урошевић, М. Савић, Телекомуникације - елементи теорије, анализе и обраде сигнала: збирка
решених задатака, Наука, Београд, 2000.
[4.] L.E. Frenzel, Principles of Electronics Communication System, Mc Graw-Hill, US, 2003.
[5.] S.Haykin, M. Moher: “An Introduction to Digital and Analog Communications”, John Wiley, 2007.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Наставно градиво биће презентовано студентима кроз часове предавања док ће вежбе бити извођене на
табли.
Планом предмета су предвиђени термини консултација. Испит је конципиран тако да се полаже преко
колоквијума, писменог и усменог дела испита. Предиспитне обавезе обухватају један колоквијум у току
семестра, присуство и активност на часовима предавања и вежби и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
30
Практична настава
15
Усмени испит
20
Колоквијум-и
30

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Основи економије
Наставник/наставници: Цариша Х. Бешић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање знања из области функционисања тржишне економије, посебно посматрано са аспекта еволуције
научне мисли о тржишној економији и развоја основних теоретских поставки тржишног пословања, као и
примене ових поставки у савременој тржишној економији.
Исход предмета
Стечено знање из основа економије студенти ће користити у препознавању различитих тржишних феномена и
приликом решавања проблема који своје исходиште имају у економској теорији.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појмовно одређење економије, економска мисао до индустријске револуције, класична политичка економија,
маргинализам, макро-економска анализа, друштвена производња, робна производња, фактори производња и
развоја, појмовно одређење тржишта, тржишни механизам, појмовно одређење понуде, појмовно одређење
тражње, тржишни механизам и институционални утицаји, облици организовања тржишта.
Aанализа пословног окружења, основни елементи финансијског планирања, врсте финансијских планова,
планирање прихода, планирање расхода, планирање новчаних токова, преломна тачка рентабилитета, појам и
врста финансијске контроле, финансијска анализа, анализа ризика.
Практична настава
Практична настава је комплементарна предавањима.
Литература
[1] Ђорђевић Д., Ћоћкало Д. (2012) Пословно планирање, ТФ „Михајло Пупин“, Зрењанин.
[2] Грозданић Р., Ђорђевић Д. (1999). Основе економије, ТФ „Михајло Пупин“, Зрењанин.
[3] Mankju N. G., Tejlor P. M., (2016). Еkоnоmiја, Еkоnоmski fаkultеt, Bеоgrаd.
[4] Samjuelson A. P., Nordhaus, V. V. (2009). Еkоnоmiја, Маtе, Zаgrеb.
[5] Ђорђевић Д., Бешић Ц., Богетић С. (2004). Основе функционисања савремене економије, Технички
факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин.
[6] Eping-Rendi, Č. (1997). Vоdič zа pоčеtnikе u svеtskој privrеdi, Žеlnid, Bеоgrаd.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Теоријски наставни садржај излаже се
методом “ex catedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study”
методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај.
Семинарски рад је обавезан за све студенте. Семинарски рад обухвата припрему израде, презентацију и
одбрану семинарског рада чиме се вежба примена технике креативности, а кроз теме семинарских радова
обрађује се целокупни теоретски садржај предмета. Настава ће бити пропраћена примерима из светске
литературе. Студенти ће активно пратити нова сазнања из научних публикација.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
10
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС МЕХ
Назив предмета: Основи конструисања
Наставник: Марко С. Поповић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Техничко цртање, Техничка механика, Машински елементи
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са теоријом и практичном применом процеса конструисања у
машинству. У оквиру предмета анализирају се различити аспекти процеса конструисања, почев од
дефинисања пројектног задатка, па до реализације техничке документације усвојене конструкције. Стечена
знања из области прорачуна и обликовања конструкција, као и основних принципа рационалног
конструисања, имају за циљ да студентима омогуће практичну организацију и реализацију процеса
конструисања у пракси. Такође, циљ предмета је и упознавање студената са основима процеса оптимизација
конструкције са становишта носивости и технологије израде.
Исход предмета
Студенти ће кроз овај предмет научити и овладати методама конструисања и организацији послова везаних
за конструисање машина. Студенти ће моћи да поставе пројектни задатак, да дефинишу конструкционе
захтеве и ограничења, анализирају варијантна решења и да усвоје оптимално решење конструкције. Такође,
упознаће се са основним елементима детаљног конструисања, израду и управљање конструкционом
документацијом. Осим тога, студенти ће овладати знањима за израду конструкционих решења са аспекта
технологичности конструкције.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска разматрања процеса конструисања. Процес развоја производа и основна својства конструкције.
Основне етапе и активности процеса конструисања (конципирање и формирање конструкције).
Конструисање и избор димензија (основни и допунски критеријуми). Технолошки исправно конструисање
(одливци, отковци, заварене конструкције, делови добијени обрадом резањем, погодност конструкције за
монтажу). Конструисање и напони. Основе процеса методе коначних елемената. Примена оптимизације у
процесу конструисања.
Практична настава
На вежбама се решавају практични примери који се теоријски обрађују на предавањима. На вежбама се
врши припрема и израда пројектних задатака из области конструисања машинских система, који укључују:
дефинисање конструкционог задатка, конципирање идејног решења, анализа варијантних решења и усвајање
оптималног решења. Такође у оквиру практичне наставе, врши се припрема студената за израду семинарског
рада из области практичне примене конципирања конструкције за задати машински систем.
Литература
[1] Огњановић, М., Конструисање машина, Машински факултет, Београд, 2011.
[2] Јовичић, С., Марјановић, Н., Основи конструисања, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2011.
[3] Марјановић, Н., Методе конструисања, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 1999.
[4] Марјановић Н., Ђорђевић З., Благојевић М., Основи конструисања - методичка збирка задатака,
Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2010.
[5] Анђелић, Т., и др., Инжењерско машински приручник 2, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд, 1992.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
У оквиру предавања студент се упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и
израду практичних примера из области конструисања машина. На вежбама, студенти раде рачунске задатке
и самосталне пројекте из области које се обрађује на предавањима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
50
Практична настава
5
Усмени испит
Колоквијум-и
Семинар-и
40

Студијски програм: ИТ ОАС РСИ, ОАС ИТ, ОАС ИТМ, ОАС МЕХ, ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Основи рачунарске технике
Наставник/наставници: Вања В. Луковић, Марина М. Милошевић
Статус предмета: обавезни ОАС РСИ, ОАС ИТ, ОАС ЕЛЕН; изборни ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање основних инжењерских знања о начину функционисања и принципима пројектовања
комбинационих и секвенцијалних прекидачких мрежа, као саставних компонената свих савремених
дигиталних уређаја и система.
Исход предмета
Студент зна: да представи прекидачке функције скупом децималних индекса, таблично, савршеним и
несавршеним нормалним формама и да изврши њихову минимизацију коришћењем Карноових таблица у
различитим базисима логичких кола; да врши анализу и синтезу комбинационих мрежа; законе
функционисања меморијских елемената (флип – флопова); да врши анализу и синтезу секвенцијалних
прекидчких мрежа; да пројектује комбинационе модуле (мултиплексере, кодере, декодере и
демултиплексере); да пројектује стандардне комбинационе мреже (инкрементере, декрементере, сабираче,
одузимаче и компараторе); користи софтверски алат LogiSim за анализу и синтезу комбинационих и
секвенцијалних мрежа и симулацију начина њиховог функционисања; користи софтверски алат за
програмирање FPGA интегрисаног кола у пројектовању, симулацији и тестирању дигиталних мрежа
Садржај предмета
Теоријска настава
Булова алгебра – основне аксиоме и теореме; прекидачке функције и начини дефинисања: таблино, скупом
децималних индекса, савршеним и несавршеним нормалним формама и Карноовом таблицом; минимизација
прекидачких функција; логички елементи и основни параматри; поступци анализе и синтезе (логичког
пројектовања) комбинационих мрежа у различитим базисима логичких елемената; поступци анализе и
синтезе (логичког пројектовања) секвенцијалних мрежа; поступци логичког пројектовања комбинационих
модула и стандардних комбинационих мрежа: инкрементера, декрементера, сабирача, одузимача и
компаратора
Практична настава
Израда рачунских примера за дефинисање и минимизацију прекидачких функција и њихово пројектовање у
различитим базисима логичких кола. Анализа и синтеза комбинационих и секвенцијалних мрежа,
коришћењем рачунских примера. Логичко пројектовање комбинационих и секвенцијалних мрежа
коришћењем симулационог софтверског алата LogiSim-а и софтверског алата за програмирање FPGA
интегрисаног кола, коришћењем удаљеног експеримента.
Литература
[1.] Боривој Лазић, Основи рачунарске технике, Академска мисао, Београд, 2006, ИСБН 978-86-7466-234
[2.] Захарије Радивојевић, Марија Пунт, Бошко Николић, Боривој Лазић, Јован Ђорђевић, Збирка задатака из
основа рачунарске технике 1, Академска мисао, Београд , 2009 ИСБН 978-86-7466-349-3
[3.] Јован Ђорђевић, Захарије Радивојевић, Марија Пунт, Јелица Протић, Драган Милићев, Александар
Миленковић, Бошко Николић, Основи рачунарске технике: Пројектовање уређаја, збирка решених
задатака, Збирка решених испитних задатака, Академска мисао, Београд, 2014, ИСБН 978-86-7466-508-4.
[4.] Вања Луковић, Александар Пеулић, Ђорђе Дамњановић, Радојка Крнета, Приручник за пројектовање
дигиталних мрежа коришћењем FPGA интегрисаног кола са примерима, Универзитет у Крагујевцу,
Факултет техничких наука у Чачку, бр. стр. 73, ISBN 978-86-7776-212-4, Чачак, март 2017
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање,
дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање); активирани облици учења: вербално смисаоно
рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
25
Домаћи задаци аналитички
10
Усмени испит (завршни тест)
20
Домаћи задаци практични
15
Колоквијуми
25

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ
Назив предмета: Основи техничке писмености
Наставник/наставници: Јелена Ч. Баралић
Статус предмета: обавезни ОАС ЕЛЕН; изборни ОАС РСИ
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти технички описмене, односно да науче правила техничког цртања у складу са
најновијим стандардима. Користећи правила техничког цртања, студенти треба да науче да представе
тродимензионално тело у равни цртежа, кaо и да прочитају готов цртеж.
Такође, студенти треба да науче стандардне електротехничке ознаке и симболе.
Изучавајући софтвер Auto CAD оспособљавају се за цртање техничких цртежа и електротехничких мрежа –
инсталација.
Исход предмета
Студенти самостално израђују технички цртеж са свим параметрима који га дефинишу, ручно и помоћу
рачунара. Самостално цртају електротехничке мреже – инсталације. Оспособљени су да читају техничке
цртеже и електротехничке мреже – инсталације.
Садржај предмета
Теоријска настава
Техничко цртање: стандардни формати, заглавља, размера, типови линија, техничко писмо, пресеци,
котирање, означавање квалитета обрађене површине и толеранција, стандардни електротехнички симболи
(изглед, значење и димензије).
Auto CAD: Дефинисање полазних параметара, команде за цртање, команде за модификовање објеката и
убрзано цртање, команде за котирање и исписивање текста.
Практична настава
Графичке вежбе обухватају самосталну израду графичких задатака из техничког цртања.
Вежбе се изводе у рачунарској учионици где студенти, кроз самостално вежбање, изучавају софтвер Auto
CAD.
Литература
[1.] Радоњић С., Техничко цртање приручник за израду графичких задатака, Технички факултет Чачак,
(1991.) 2006.
[2.] Радоњић С., Компjутерска графика примена AutoCAD-a, уџбеник, Технички факултет Чачак, (1994.),
1999., 2004., 2008.
[3.] Никшић П., Митровић А., Земанић И., Улемек М., Компјутерска графика, (2008.)
[4.] Пантелић Т., Техничко цртање, (1972.)
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања се изводе усмено, а за изучавање AutoCAD- а користи се рачунар са проjектором.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
60
Практична настава
10
Усмени испит
Колоквијум-и
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС РСИ
Назив предмета: Паралелни рачунарски системи
Наставник/наставници: Марина М. Милошевић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање знања о предностима и ограничењима паралелног рачунања. Паралелизам на инструкцијском нивоу.
Механизми управљања. Флинова класификација рачунарских система према токовима програма и података.
Паралелни рачунарски системи засновани на глобалној-дељеној меморији. Механизам размене порука код
паралелних рачунарских система. Спрежне мреже у паралелним рачунарским системима.
Исход предмета
Способност анализе алгоритама и њихове импелментације у форми паралелног рачунања. Класификација
паралелних рачунарских система према токовима програма и података.
Садржај предмета
Теоријска настава
Рачунарство високих перформанси и паралелно рачунање. Паралелизам на инструкцијском нивоу. Флинова
таксономија рачунарских система (SISD, SIMD, MISD MIMD). Управљање током програма, управљање током
података, управљање по захтеву. Зависности по подацима и графови зависности по подацима. Спекулативно
извршавање. Векторски суперрачунари, машине са врло широком инструкцијском речи и суперскаларни
процесори. Паралелни рачунарски системи засновани на глобалној-дељеној меморији. Механизам размене
порука код паралелних рачунарских система. Спрежне мреже у паралелним рачунарским системима.
Практична настава
Паралелизација алгоритама на нивоу петљи. Паралелизација алгоритама коришћењем OpenMP и MPI механизма
размене порука. Вишенитно и дистрибуирано извршавање.
Литература:
[1] Hennessy, D. Patterson, Computer architecture: a quantitative approach Morgan Kaufmann Publishers, 2003,
ISBN - 1-55860-596-7; 1-55860-724-2
[2] С. Милинковић, Конкурентни и дистрибуирани системи, CET : Računarski fakultet, 2018, ISBN - 978-867991-412-5
[3] З. Јовановић, Инструкцијски ниво паралелизма, АТЦ Авангарда, Београд 2006.
[4] R. Trobec, M. Vajteršic, P. Zinterhof, Parallel Computing - Numerics, Applications and Trends, Springer - Verlag ,
2009
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
Семинар-и
40

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Планирање ресурса предузећа
Наставник/наставници: Јасмина Ј. Весић Васовић, Зоран Д. Нешић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање знања о растућем значају нематеријалних ресурса предузећа, стицање основних знања
о материјалним и финансијским ресурсима предузећа, овладавање теоријско-методолошким приступима
управљања и планирања ресурса предузећа. Упознавање са напредним концептима и приступима управљања и
планирања ресурса предузећа. Упознавање студената и обука за рад са софтверским решењима за подршку
планирању ресурса предузећа.
Исход предмета
Након одслушаног предмета студент је оспособљен за успешно планирање и управљање ресурсима предузећа,
планирање и управљање укупним ресурсима предузећа преко интеграције ресурса, поседује способности за
оптимално коришћење ресурса предузећа, дефинисање параметарских основа за унапређење пословних
процеса, идентификовање побољшања, развој ефикасних и ефективних пословних процеса и пратећих система.
Познаје и успешно користи савремена софтверска решења за подршку планирању ресурса предузећа.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и карактеристике ресурса предузећа. Врсте ресурса предузећа. Нематеријални ресурси предузећа.
Материјални и финансијски ресурси предузећа. Процес управљања и планирања ресурса предузећа. Интеграција
ресурса предузећа. Алокација ресурса предузећа. Методе и технике оптимизације ресурса. LEAN управљање
ресурсима. Систeми зa пoдршку плaнирaњу рeсурсa. Кaрaктeристикe ERP система. Tрeндoви рaзвoja и примeнe
ERP систeмa. Структурa ERP систeмa. Имплeмeнтaциja ERP систeмa. Oдржaвaњe ERP систeмa. Упoрeднa
aнaлизa функционалности различитих софтверских пакета за планирање ресурса доступних на комерцијалном
тржишту.
Практична настава
Обухвата примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема усмерених на примену и
проверу стечених знања са предавања, а кроз изучавање реалних примера из праксе, симулацију разних случаја
и израду пројектног рада на дефинисану тему из предметне области; упознавање и обука за рад са ERP
софтверским пакетима; упoрeднa aнaлизa функционалности различитих софтверских пакета за планирање
ресурса, доступних на комерцијалном тржишту.
Литература
[1] Slack, N., & Brandon-Jones, A. (2018). Operations and process management: principles and practice for strategic
impact. Pearson UK.
[2] Булат В. (1999). Организација производње, Машински факултет, Београд
[3] Schroeder R. (1999). Upravljanje proizvodnjom: odlučivanje u funkciji proizvodnje, MATE, Zagreb.
[4] Turban E., Mclean E., Wetherbe J. (2003). Infоrmаciоnа tеhnоlоgiја zа mеnаdžmеnt – transformisanje poslovanja u
digitalnu ekonomiju, Zаvоd zа udžbеnikе nаstаvnа srеdstvа, Bеоgrаd.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања се реализују по моделу интерактивне наставе презентацијом наставних садржаја, дискусијом и
анализом студија случаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем
студената кроз анализу случајева из праксе, решавање конкретно структурираног задатка, размену идеја и
сазнања кроз групну дискусију, менторски и тимски рад на изради семинарског рада на дефинисану тему из
оквира садржаја наставног предмета. Испит се полаже писмено и/или усмено.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
5
Усмени испит
20
Колоквијум-и
30
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Практикум из база података
Наставник/наставници: Данијела М. Милошевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Базе података
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти оспособе за развој и имплементацију база података у реалном систему.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да на основу анализе процеса и информационих токова, као и анализе
релевантних докумената, развију концептуални и физички модел базе података, изаберу одговарајуће методе
и технике за управвљање информацијама при решавању одређених проблема и буду у стању да изаберу и
имплементирају одговарајућа решења која се користе при управљању базама података.
Садржај предмета
Теоријска настава
Анализа процеса и информационих токова. Анализа релевантних докумената - носилаца података. Модел
објекти-везе (ЕР модел). Пословна правила. Релациони дијаграм. Подаци за тестирање. Имплементација база
података. Креирање форми и извештаја. Креирање и управљање погледима. Секвенце, индекси и синоними.
Сигурност база података.
Практична настава
Лабораторијске вежбе прате теоријску наставу уз самосаталну израду пројектног задатка коришћењем Оracle
Application Express окружења за рад са базама података.
Литература:
[1] R. M. Riordan, Projektovanje baza podataka, Mikro knjiga (2011), ISBN broj: 86-7555-291-2
[2] Rob, P., Coronel, C., Database Systems: Desing, Implementation, and Management, Cengage Learning, (2009);
ISBN-1423902017, ISBN 9781423902010
[3] D. Stefanović, SQL i programiranje u relacionim bazama podataka, PMF-Kragujevac (2009), ISBN: 978-8681829-95-0
[4] B. Rosenzweig, E, Rakhimov, Oracle PL/SQL by Example, Fifth Edition, Pearson Education (2015), ISBN broj:
9780133796780
[5] J. Viescas, D. Steele, B. Clothier, T Wickerath, Effective SQL 61 Specific Ways to Write Better SQL, Pearson
Education (2017), ISBN broj: 9780134578897
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Комбинација класичне наставе уз коришћење електронског курса и уз наведену литературу; израда
семинарских задата (пројеката) коришћењем наведених алата.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
Семинар-и
70

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ
Назив предмета: Практикум из физике
Наставник/наставници: Милентије Луковић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Практикум из физике има за циљ да оспособљава студенте да лакше разумеју неке сложеније физичке
проблеме, који имају своју примену у савременој физици и сродним наукама попут електротехнике и
математике. У оквиру курса студентима се кроз практичну наставу демонстрирају различити физичкоматематички модели. Студенти се обучавају да применом одређених софтверских алата изврше
препознавање, решавање и симулацију одређених физичких појава. Практикум из физике би требао да
мотивационо утиче на њихово даље усавршавање.
Исход предмета
Упознавање студената са различитим методама при примени компјутерских симулација у физици, као и са
апликацијама које се користе у моделовању лабораторијских експеримената и обради података. Усвајање
знања и метода компјутерских симулација из примењене физике кроз употребу различитих програмских
пакета, који се користе при симулирању сложених физичких појава.
Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање студентата са основним физичким законима из области кинематике, динамике,
осцилаторног кретања, механичких таласа, термодинамике, геометријске и таласне оптике, атомске и
нуклеарне физике. Примери апликација и симулација физичких појава које се користе у моделовању
лабораторијских експеримената и при обради података.
Практична настава
Aнализа једноставних симулација уз коришћење неопходног математичког апарата за детаљно
образложење анализираних физичких појава. Семинарски рад из материје обухваћене предавањима.
Литература
[1.] В. Вучић, Основна мерења у физици, Научна књига, Београд, (1990).
[2.] К. Станковић, Д. Станковић, П. Осмокровић. Лабораторијске вежбе из физике, Завод за физику
техничког факултета у Београду, Београд, (2014).
[3.] Вера Павловић и група аутора, Практикум лабораторијских вежби из физике и мерења, Универзитет у
Београду, Машински факултет, Београд, (2018).
[4.] Лабораторијски практикум – Физика, Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Ниш, (2017).
[5.] С. Божин и група аутора, Практикум из физике, Физички факултет Београд, Београд, (2000).
[6.] Физичке апликације у софтверском пакету Wolfram Mathematica доступне на web адреси:
https://demonstrations.wolfram.com
[7.] Аплети и симулације: http://www.falstad.com/mathphysics.html
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics https://www.walter-fendt.de/html5/phsr/
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
https://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/Applets_by_Topic/ https://www.geogebra.org/m/Z57h2sQc
https://www.geogebra.org/search/physics https://www.myphysicslab.com/
https://get.google.com/albumarchive/109167109813548371551/album/AF1QipNLuVBzLFJR8ynzn9HMUdo
m4LW2xkk2GfNtJvg_
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања са темама наведеним у садржају, вежбе на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
Практична настава
20
Усмени испит
45
Колоквијум-и
Семинар-и
30

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ, ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Практикум из математике 1
Наставник/наставници: Драган Ж. Ђурчић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са математичким појмовима и чињеницама који представљају даљу надоградњу
садржаја курса Математике 1, за успешно коришћење математичког апарата у осталим стручним предметима.
Исход предмета
Студент је компетентан да овлада основним математичким идејам, концептима и резултатима, и да буде
оспособљен да их самостално, практично примени у стручним предметима.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Основи алгебре и анализе
Тригонометрија. Основно о полиномима. Елементарне функције. Операције комплексних бројева и
различити облици комплексог броја.
2. Линеарна алгебра
Димензија и база линеарног простора. Језгро и слика линеарног пресликавања. Лапласов метод за
развијање детерминанте. Гаусов алгоритам. ККМ метод за решавање система линеарних једначина.
3. Вектори и аналитичка геометрија
Појам канонске базе у тродимензионалном простору. Основни облици праве и равни. Појам угла. КошиШварцова неједнакост.
4. Гранична вредност и непрекидност
Коши-Болцанов став. Особине непрекидних функција чији су домени компактни скупови. Врсте прекида.
Једностране греничне вредности.
5. Диференцијални рачун функције једне променљиве
Појам диференцијала вишег реда. Геометријско представљање извода и диференцијала првог реда.
Једнострани изводи и њихова веза са обичним изводом првог реда. Појам изводне функције.
Практична настава
На вежбама се разрађује практичан део предмета , кроз израду задатака из сваке области.
Литература
[1.] М. Р. Жижовић, Математика, ИЦИМ, Крушевац, 1998.
[2.] М. Р. Стевановић, Математика 1, Технички Факултет Чачак, Чачак 2006.
[3.] П. Миличић, М. Ушћумлић, Збирка задатака из више математике I, Научна књига, Београд 1993.
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
35
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ
Назив предмета: Практикум из основа електротехнике 1
Наставник/наставници: Милан В. Плазинић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Допуна курсу Основи електротехнике 1. Идентификација сложенијих концепата и олакшавање савлађивања
градива. Проширење градива курса из Основа електротехнике 1 увођењем додатних примера из
електростатике и разрађивање математичког апарата. Основи нумеричког решавања поља.
Исход предмета
Након курса студенти су овладали техникама решавања задатака који поједностављено представљају
конкретне проблеме инжењерске праксе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Решавање проблема електростатике. Рачунарска симулација електростатичких проблема. Решавање проблема
струјних поља и кола сталних струја. Топологија електричних кола. Практични примери. Кола са
кондензаторима.
Практична настава
Симулације електростатичких поља и кола сталних струја помоћу рачунара.
Литература
[1.] Ј. Сурутка, Основи електротехнике, 1 део, електростатика, Научна књига, Београд 1980.
[2.] Ј. Сурутка, Основи електротехнике, 2 део, сталне једносмерне струје, Научна књига, Београд, 1978.
[3.] Д. Митић, Електротехника 1, Петрограф, Ниш, 2007.
[4.] М. Ђекић, З. Ристановић, Збирка решених задтака из основа електротехнике, Технички факултет,
Чачак,2001.
[5.] Д. Митић, Електротехника 1 у облику методичке збирке задатака, Петрограф, Ниш, 2007.
Број часов активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Наставно градиво биће презентовано студентима кроз часове предавања, аудиторних вежби и симулације на
рачунару
Планом предмета су предвиђени термини консултација. Испит је конципиран тако да се полаже из два дела:
преко практичног дела и усменог дела испита.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
Практична настава
60
Усмени испит
30
Колоквијум-и
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС РСИ
Назив предмета: Практикум из основа електротехнике 2
Наставник/наставници: Милан В. Плазинић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Практична примена усвојених закона и принципа Основа електротехнике 2.
Исход предмета
Студенти који успешно савладају предвиђено градиво знаће да практично примене основне законе и
принципе из области Основа електротехнике 2. Поред тога ће се обучити да користе основне мерне
инструменте за мерење електричних величина.
Садржај предмета
Теоријска настава
Примена основних закона и принципа Основа електротехнике 1 Основа електротехнике 2 (Кирхофови
закони, прилагођење пријемника на генератор, Тевененова теорема, принцип суперпозиције, прелазни
режими у колима која садрже кондензаторе, резонантна и антирезонантна кола, принцип рада трофазног
трансформатора и генератора.
Практична настава
Провера основних закона и принципа у лабораторији.
Литература
[1.] Ј. Сурутка, Основи електротехнике, 2 део, сталне једносмерне струје, Научна књига, Београд, 1978.
[2.] Д. Митић, Електротехника 1, Петрограф, Ниш, 2007.
[3.] Ј. Сурутка, М. Ђекић, Основи електротехнике, 4 део, Наизменичне електричне струје, Технички
факултет, Чачак, 2000.
[4.] М. Ђекић, М. Плазинић, А. Миловановић, Упутство за лабораторијске вежбе из Основа електротехнике,
Технички факултет, Чачак, 2000.
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Настава се изводи у виду предавања и лабораториских вежби.
Лабораторијске вежбе прате теоријску наставу и употпуњују знање стечено на часовима теорије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
50
Практична настава
40
Усмени испит
Колоквијум-и

Студијски програм: ОАС ИТ, OАС ИТМ
Назив предмета: Практикум из програмирања
Наставници: Марија Д. Благојевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета
Познавање и коришћење интегрисаног развојног окружења, продубљивање знања градива обухваћеног
предметом Увод у програмирање, припрема за боље савладавање предмета где је потребно познавање
процедуралног програмирања.
Исход предмета
Студенти умеју да користе развојно окружење, уносе, компајлирају и тестирају програме.
Садржај предмета
Теоријска настава
Језик C. Структура програма, основни типови, улазно/излазне наредбе, контролне структуре. Декомпозиција
(функције). Сложени типови података. Показивачи и механизам динамичке алокације и деалокације са
примерима.
Практична настава
Израда програма у језику C који обухвата контролу тока програма, функције, низове, структуре, датотеке.
Израда алгоритамских шема. Упознавање са поступком писања и извршавања програма. Коришћење
компајлера и тестирање програма.
Литература
[1] Чабаркапа, M., Maтковић, С.: C/C++ Збирка задатака, Круг, Београд, 2003, ИСБН 86-7136-104-7.
[2] Урошевић, В.: Програмски језик C, Уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2008, ИСБН 978-86-7776-0687, COBISS.SR-ID 154223116, 176 с.
[3] Урошевић, В., Ристић, О., Благојевић, М., Савић, Б.: Програмски језик Ц-Збирка задатака, издавач
Факултет техничких наука Чачак, 2013. Научно-наставно веће Факултета техничких наука у Чачку
Универзитета у Крагујевцу је одлуком број 8-719/25 од 24.4.2013. одобрило издавање и штампање ове
збирке. ИСБН 978-86-7776-151-6
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Интерактивна настава (наставне методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада,
радионице); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно
учење, практично учење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
30
Практична настава
40
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Практикум из рачунарских апликација
Наставник/наставници: Милош Ж. Папић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студента са рачунарским апликацијама из области технике и ИТ и његово оспособљавање да их
примени и провери на конкретним проблемима.
Исход предмета
Студент усваја практична знања, која су неопходна савременом инжењеру ИТ, о бројним могућностима
примене рачунарских апликација, као и предностима које ова примена има у решавању проблема из реалног
окружења. Практично, студент треба да научи да покрене сваку апликацију, дефинише проблем, реши га и
презентује резултате.
Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање студената са рачунарским апликацијама неопходним савременом инжењеру ИТ.
Практична настава
Демонстрација апликација, вежбе на дефинисаним проблемима: израда видео туторијала (Camtasia, ), израда
пословних цртежа и дијаграма (Visio, Edraw), решавање практичних инжењерских математичких проблема
(Matlab), дигитална обрада слике (GIMP, Photoshop), HTML основе, израда веб страна (Protopage).
Литература:
[1] Camtasia Studio, instructional support, https://www.pcc.edu/resources/instructionalsupport/tools/camtasia/documents/is-camtasia8.pdf
[2] Scott A. Helmers, Microsoft Visio 2013 Step By Step,
https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780735669468/samplepages/9780735669468.pdf
[3] Uvod u MatLab 7.5 sa primerima, Amos Gilat, Микро књига
[4] Научите Adobe Photoshop CS5,
http://infogim.weebly.com/uploads/4/2/0/1/42012595/naučite_adobe_photoshop_cs5_smallest.pdf
[5] Брковић, М., Милошевић, Д., Практикум за развој Веб апликација, Технички факултет Чачак, 2004.
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Вежбе се одржавају се у рачунарској учионици, која је опремљена одговарајућом хардверском и софтверском
опремом, праћење припремљених вежби у форми електронског курса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
30
Практична настава
35
Усмени испит
Колоквијум-и
20
Семинар-и
15

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Предузетништво и запошљавање
Наставник/наставници: Владимир В. Радовановић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Узроци незапослености и политике за њено смањивање. Савремене тенденције увођења флексибилних
облика запошљавања.Улога и значај предузетништва у стварању нових радних места. Мере подстицаја
предузетништва и запошљавања.
Исход предмета
Студент се упознаје са основним појмовима, кретањима и законитостима тржишта рада и запошљавања,
стиче теоријска и специфична знања из области економије рада и предузетништва и оспособљавање за
адекватну примену у пракси стечених знања и вештина.
Садржај предмета
Теоријска настава
Промене и изазови савремене економије. Промене и управљање променама. Предузетништво, појам,
историјат и дефиниција. Основни принципи предузетништва као носиоца привредног и друштвеног развоја
националне и глобалне економије. Предузетништво као носилац стварања нових послова. Предузетник и
његове осибине. Однос предузетника и менаџера. Иновативно предузетнички менаџмент. Мек Кинсеј 7С
формат као суштина предузетништва и формула за пословни успех. Улога и значај малих и средњих
предузећа за отварање нових радних места. Разлике између малих и великих предузећа. Добре и лоше
стране малих предузећа. Мала предузећа у тржишно развијеним зенљама ЕУ. Мала предузећа у Америци и
Јапану. Мала предузећа у земљама у развоју. Мала предузећа у Републици Србији. Врсте предузетништва:
динамично, корпоративно, породично, социјално и женско. Међународна конкурентност и мерење
конкурентности. Стварање повољног амбијента и других мера подстицаја за развој предузетништва и
креирање нових послова. Запошљавање и врсте запопошљавања, флексибилни облици, самозапошљавање.
Запосленост и незапосленост и мере утицаја на даље промене. Држава и тржиште рада, флексиксибилност
тржишта рада. Приватне агенције за запошљавање. Савремени индустријски односи, улога и утицај
синдиката на колективно преговарање. Економска и професионална заштита запослених. Законске
регулативе и радни однос.
Практична настава
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате предавања и обухватају разраду програмом предвиђеног градива са акцентом на примере из
праксе
Литература
[1] Грозданић, Р.: Предузетништво, Факултет техничких наука Чачак, 2005.
[2] Радовановић.Б.:Организационо понашање, (одабрана поглавља) Факзлтет техничких наука Чачак,2011.
[3] Ђурић, З.: Менаџмент Малих и средњих предузећа, БПШ, Београд, 2006.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације. Предавања се изводе методом „ex cathedra” презентацијом наставног
садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом метода „ex cathedra” и “case” који обухвата издару сенинарског
рада на конкретним задацима укључујући и презентацију истог.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
Практична настава
Усмени испит
40
Колоквијум-и
30
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Примењена енергетска електротехника
Наставник/наставници: Момчило Д. Вујичић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Да се студенти упознају и стекну основна теоријска знања из енергетске електротехнике: прелазне појаве,
електрична мерења, трансформатори, електричне машине, електроенергетика, електране и разводна
постројења ниског и високог напона, алтернативни извори електричне енергије, електричне инсталације и
осветљење, електротермија.
Исход предмета
Након одслушаног предмета студенти су оспособљени за даље усавршавање и самостално продубљивање
знања из области које захтевају предзнање из енергетске електротехнике; примена знања у техници и
информатици.
Садржај предмета
Теоријска настава
Прелазне појаве у колима једносмерног и наизменичног напона. Електрична мерења (класификација,
грешке, конструкција, мерења) електричних и неелектричних величина и параметара. Трансформатори
(принцип рада, теорија, огледи, пуштање у рад, заштита, врсте). Асинхрони мотори (принцип рада, теорија,
спајање, пуштање у рад, регулација, врсте, заштита, одржавање). Асинхрони генератори (принцип рада,
врсте, пуштање у рад, регулација, заштита). Синхрони мотори (принцип рада, теорија, огледи). Синхрони
генератори (принцип рада, теорија, огледи, врсте). Машине једносмерне струје. Мотори једносмерне струје
(принцип рада, теорија, врсте). Генератори једносмерне струје (принцип рада, теорија, врсте). Комутаторни
мотори наизменичне струје (теорија, једнофазни и трофазни). Електроенергетика (увод, конверзија).
Хидроелектране (подела, делови, турбине, регулација, мерна група). Термоелектране (подела, делови,
турбине, команде, локација). Нуклеарне електране (израда, реактори, горива, заштита). Дизел електране
(подела, делови, заштита). Алтернативни извори електричне енергије (енергија ветра, топли извори, плима
и осека, сунчева енергија, топлота мора и земље). Разводна постројења ниског напона (начин израде,
основни елементи, примена). Разводна постројења високог напона (начин израде, основни елементи,
примена). Електричне инсталације (начин израде у објектима, прорачун). Електрично осветљење (врсте,
прорачун, извођење). Електрични пријемници и апарати у индустрији и домаћинству.
Практична настава
Вежбе су аудиторне (израда рачунских задатака из области које се изучавају).
Литература
[1] Андрић, Ј., Вујичић, М. (2001). Увод у електране и разводна постројења, Технички факултет, Чачак.
[2] Вујичић, М. (2012). Електроинжењерство: збирка задатака, Технички факултет, Чачак.
[3] Брајовић, В., Вујичић, М. (2001). Електротермија, Технички факултет, Чачак.
[4] Николић, Н., Петровић, М. (1987). Опасност и заштита од електричне струје, Научна књига, Београд.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, рачунске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
25
Лабораторијске вежбе
10
Усмени испит
25
Колоквијум-и
15
Семинар-и
15

Студијски програм: ОАС МЕХ, ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Примењена термодинамика и механика флуида
Наставник/наставници: Снежана М. Драгићевић
Статус предмета: обавезни ОАС МЕХ; изборни ОАС ЕЛЕН
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање разноврсних теоријских и практичних
проблема из области термодинамике и механике флуида. Упознавање са основним термодинамичким
појмовима и методама конверзије енергије, принципима и ограничењима при топлотној трансформацији
енергије са становишта практичне примене. Упознавање са физичким својствима флуида, основним
законитостима које описују мировање и кретање флуида у реалним проблемима струјања флуида. Студенти
добијају знања из основних и примењених концепата термодинамике и механике флуида кроз два тематска
подручја која се преклапају како би схватили широку употребу и важност термодинамике и механике
флуида у њиховом будућем професионалном раду.
Исход предмета
По завршетку предмета студенти ће бити у стању да: објасне основне концепте термодинамике, механике
флуида и простирања топлоте; дефинишу термодинамички и хидраулички систем и индентификују његову
интеракцију са околином; израчунавају термодинамичке величине стања; примењују законе термодинамике;
користе једначине простирања топлоте кроз равне и цилиндричне површине; израчунавају силe притиска на
равне и криве површине; примењују једначине за израчунавање промене притиска у хидростатским
системима; израчунавају параметре струјања нестишљивог и невискозног флуида кроз цевоводе и пумпне
системе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Термодинамичке величине стања. Гасни закони. Општа једначина гасног стања. Закони термодинамике.
Енергетски биланси термодинамичких промена стања. Простирање топлоте кондукцијом, конвекцијом и
зрачењем. Физичка својства флуида. Хидростатички притисак, Ојлерове једанчине, Паскалов закон, сила
притиска на равне и криве површине, Архимедов закон. Основни појмови кинематике флуида. Режими
струјања флуида, Бернулијева једначина, губици енергије при струјању флуида. Струјање течности кроз
цевоводе. Пумпни системи.
Практична настава
У оквиру рачунских вежби студенти примењују стечена теоријска знања у решавању конкретних проблема
који се јављају код термодинамичких процеса, мировању и кретању флуида. Део рачунских вежби се
реализује применом софтверских алата (FluidSim, Eplan). Лабораторијске вежбе се реализују у лабораторији
за процесну технику и обухватају демонстрацију рада пумпног система и анализу радних параметара при
различитим режимима рада.
Литература
[1.] М. Бојић, Термодинамика, Машински факултет Крагујевац, 2011.
[2.] С. Драгићевић, Термотехника - Збирка решених задатака, Технички факултет Чачак, 2013.
[3.] Б. Обровић, Механика флуида, Машински факултет Крагујевац, 2007.
[4.] Б. Обровић, Збирка решених задатака из механике флуида - основни курс, Машински факултет
Крагујевац, 2011.
[5.] Schmidt P.S., Ezekoye O.A., Howell J.R., Baker D.K., Thermodynamics: an integrated learning system, John
Wiley & Sons, 2006.
[6.] M. Escudier, Introduction to engineering ﬂuid mechanics, Oxford University Press, USA, 2017.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава обухвата усмено излагање уз употребу рачунара, презентације, демонстрације и
дискусија. Практична настава обухвата лабораторијска мерења и рад на рачунарима. Индивидуалне
консултације са студентима током израде домаћих задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена 40
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Домаћи задаци
20
Писмени испит
20
Практична настава
Усмени испит
20
Колоквијум-и
40
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Програмирање база података
Наставник/наставници: Данијела М. Милошевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Базе података
Циљ предмета
Основни циљ је да се студенти детаљније упознају са актуелним системима за управљање базама података.
Детаљнијим упознавањем са SQL (Structured Query Language) језиком, студент ће се оспособити за
дефинисање, коришћење и контролу података релационе базе података и могућност креирања корисничке
апликације. Материјал такође обухвата програмирање базе података, одржавање и администрација база
података. Тиме се заокружује знање програмера или администратора да конкретан реалан систем пресликају
у корисничку базу података и креирају апликацију.
Исход предмета
Након успешног завршетка овог предмета студенти ће имати теоријска и практична знања у имплементацији
база података креирањем физичких база података напредних концепата SQL - а и PL/SQL - a .
Садржај предмета
Теоријска настава
Системи за управљање објектно релационим базама података. Окружење за рад са ORACLE базама података.
Напредне функције SQL-а: унапређење перформанси упит а и подупит а; напредно коришћење групних
функција. Денормализација. Основе сигурности база података. Администрација базе података и корисника.
Трансакције. Конкурентност. Опоравак. Оптимизација.
Концепти PL/SQL-а који омогућују чување апликативне логике у самој бази података. Структура и врсте
блокова, декларација променљивих. Рад са курсорима. Управљање грешкама; Процедуре; Функције; Тригери
Практична настава
Лабораторијске вежбе прате излагање на предавањима и уводе студенте у програмирање ORACLE базама
података. Студенти током вежби раде са различитим Oracle окружењима за рад са базама података : Оracle
Application Express, SQL Developer, SQL Developer Data Modeler, Oracle ADF
Литература:
[1] J. Casteel, Oracle 11G: SQL: SQL; Cengage Learning, (2009), ISBN 1439041288, ISBN 9781439041284
[2] D. Mills, P. Koletzke, A. Roy - Faderman, Oracle JDeveloper 11g Handbook: A Guide to Fusion Web
Development, Oracle Press 2009; ISBN - 10: 0071602380 ISBN - 13: 978 - 0071602389
[3] A. Nanda, S.Feuerstein, Oracle PL/SQL for DBAs, O'Reilly Media, 2009 , Ebook ISBN: 978-0-596-10435-1
ISBN 10:0-596-10435-9
[4] Rob, P., Coronel, C. (2009). Database Systems: Desing, Implementation, and Management, Cengage Learning;
ISBN-1423902017, ISBN 9781423902010
[5] D. Stefanović, SQL i programiranje u relacionim bazama podataka ,PMF-Kragujevac (2009), ISBN: 978-8681829-95-0
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Комбинација класичне наставе уз коришћење електронског курса и уз наведену литературу; израда домаћих
задатака коришћењем наведених алата.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
Практична настава
15
Усмени испит
40
Колоквијум-и
40
Семинар-и

Студијски програм: OАС МЕХ, OАС ИТМ
Назив предмета: Програмирање индустријских робота
Наставник: Иван Р. Милићевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са основним појмовима, стањем и значајем примене робота у индустрији. Изучавање
принципа програмирања индустријских робота.
Исход предмета
По завршетку курса студенти треба да буду оспособљени: да препознају значај примене индустријских
робота, утицаја на производност, флексибилност, продуктивност и квалитет производа; да могу да
програмирају индустријски робот за извршење конкретних производних задатака у реалном индустријском
окружењу.
Садржај предмета
Теоријска настава
Развој индустријских робота. Појам, значај и примена робота у индустрији. Класификација индустријских
робота према намени. Основне компоненте индустријског робота. Основне карактеристике индустријских
робота. Утицај индустријских робота на процес производње и индустријску продуктивност. Принципи
програмирања робота. Роботски контролер. Дефинисање улазних и излазних сигнала. Програмирање и
управљање роботом уз помоћ FlexPendant-а (ручно програмирање). Офлајн програмирање и симулација
кретања индустријских робота уз помоћ RobotStudio софтвера.
Практична настава
На вежбама се решавају практични примери из области које се обрађују на предавањима, дају упутства и
врши преглед самосталних радова (пројеката). Лабораторијске вежбе се изводе на реалном индустријском
роботу са шест степени слободе кретања АBB IRB 120.
Литература
[1] В. Поткоњак: Роботика, ISBN 86-81019-44-9, Универзитет у Београду,1996.
[2] J. Podobnik, S. Šlajpah, J. Rejc, R. Kamnik: Osnove robotike - laboratorijski praktikum, Laboratorij za robotiko,
Ljubljana, 2018. http://www.robolab.si:9800/~janezp/pubs/OR_praktikum3.pdf
[3] RobotStudio 6.08 Training Courses, ABB Robotics, 2017. https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/
[4] Technical reference manual - RAPID overview, ABB Robotics, 2007. https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/
[5] Application manual - Engineering tools: RobotWare 5.0, ABB Robotics, 2007. https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/
[6] Operating manual: IRC5 with FlexPendant, ABB Robotics, 2009. https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе. Традиционална настава, настава подржана
рачунаром, демонстрације, лабораторијске вежбе у реалном индустријском окружењу, менторска настава.
Индивидуалне консултације са студентима током израде пројектних задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Практични део испита
30
Практична настава
10
Усмени испит
20
Колоквијум-и
Пројектни задатак
40

Студијски програм: ОАС ИТ, ОАС РСИ
Назив предмета: Програмирање мобилних апликација
Наставник/наставници: Олга М. Ристић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Објектно оријентисано програмирање
Циљ предмета
Упознавање студента са развојним окружењем за креирање мобилних апликација. Примена усвојених знања
из објектно оријентисаног програмирања у развоју апликација за мобилне уређаје
Исход предмета
Студент ће бити обучен да самостално развија апликације за мобилне уређаје и да прати промене које се
дешавају у развоју нових развојних окуржења за мобилне апликације
Садржај предмета
Теоријска настава
Андроид оперативни систем и подешавање развојног окружења. Компоненте за развој Андроид апликација.
Развој GUI-ja (eng. Graphical User Interface) на мобилним уређајима. Android Activity – главна компонента за
развој мобилних апликација. Android Intent (експлицитни и имплицитни Intent-и). Android Fragment
(кориснички интерфејс Android апликација). Android нити и повезивање Android апликација на Internet.
Android Web View. Чување података на мобилним Android уређајима (SQLite база података). Android
апликације засноване на Content Provider-има и Broadcast Receiver-има. Android Service апликације у
позадини. Апликације засноване на сензорима мобилних уређаја и камери.
Практична настава
Израда мобилних апликација које прате предавања у рачунарским учионицама на одговарајућем емулатору.
Тестирање апликација на мобилним уређајима и отклањање евентуалних грешки.
Литература
[1] Ronan Schwarz, Phil Dutson, James Steele, Nelson To: Android 4: Izrada aplikacija pomoću paketa Android
SDK, Mikroknjiga, Beograd, 2014, ISBN 978-86-7555-390-8.
[2] Ian F. Darwin: Android kuvar, Mikroknjiga, Beograd, 2013, ISBN 978-86-7555-383-0.
[3] Rick Boyer, Kyle Mew: Android Application Development Cookbook, Pack Publishing, 2016, ISBN 978-178588-619-5.
[4] John Horton: Android Programming for Beginners, Pack Publishing, 2015, ISBN 978-1-78588-326-2.
[5] J. Paul Cardle: Android App Development in Android Studio: Java + Android Edition for Beginners, Print
Replica Kindle Edition, 2017, ISBN 978-1542885843.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава:2
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање,
дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање); активирани облици учења: вербално смисаоно
рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење..
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
30
Семинар-и
30

Студијски програм: ОАС РСИ, ОАС ЕЛЕН, ОАС МЕХ, ОАС ИТ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Програмски језици
Наставник/наставници: Вања В. Луковић, Владе Д. Урошевић, Олга М. Ристић
Статус предмета: обавезни ОАС РСИ, ОАС МЕХ, ОАС ИТ, ОАС ИТМ; изборни ОАС ЕЛЕН
Број ЕСПБ: 6
Услов: Основе програмирања (ОАС РСИ, ОАС ЕЛЕН, ОАС МЕХ), Увод у програмирање (ОАС ИТ,
ОАС ИТМ)
Циљ предмета
Упознавање са структурним језицима и потпуно овладавање C језиком као језиком опште намене и његовим
предностима над другим језицима. Показивачи, динамичко алоцирање меморије, операције над битовима.
Упознавање са структурама, низовима, листама и радом са датотекама. Упознавање са класама и објектима,
као основом објектно оријентисаног програмирања.
Исход предмета
Студент зна да користи све предности C језика као језика опште намене и једног од најбољих структуираних
језика. У потпуности влада показивачима и функцијама. Користи операције над битовима, динамичко
алоцирање меморије, низове, структуре, листе и датотеке. Добро влада контролом тока програма и наводи се
да у решавању задатака и свакодневном животу примењује програмерску логику. Познаје концепт објектно
оријентисаног приступа, и користи класе и објекте у програмском језику C++.
Садржај предмета
Теоријска настава
Језик C и C++. Показивачи и референце. Показивачи и низови; Декомпозивија програма (функције са
показивачима и референцама), механизам преноса аргумената. Показивачи на функције. Динамичка додела
меморије код низова и матрица. Листе као динамичке структуре података и функције за рад са листама.
Структуре и уније. Датотеке и функције за рад са бинарним и текстуалним датотекама (отварање, затварање,
улаз/излаз). Основи објектно оријентисаног концепта: енкапсулација и класификација. Дефиниција класе,
атрибути, функције чланице, конструктори, функције за приступ и измену атрибута и објекти.
Практична настава
Израда програма у језику C који обухватају функције са показивачима и референцама, низове и матрице са
динамичком алокацијом меморије, листе, уније, структуре и датотеке. Израда програма у језику C++ са
коришћењем објеката и класа.
Литература:
[1.] Ласло Краус, Програмски језик C са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2014, ИСБН 978-867466-511-4
[2.] Ласло Краус, Програмски језик C++ са решеним задацима (C++14), Академска мисао, Београд, 2015
[3.] Урошевић Владе, Програмски језик C, Уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2008, ISBN 978-86-7776-068-7
[4.] Урошевић, В., Ристић, О., Благојевић, М., Савић, Б., Програмски језик C - Збирка задатака, Факултет
техничких наука Чачак, 2013
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање,
дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање); активирани облици учења: вербално смисаоно
рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
30
Практична настава
10
Усмени испит
25
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС РСИ
Назив предмета: Програмски преводиоци
Наставник/наставници: Марина М. Милошевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са основим појмовима теорије програмских преводилаца, врстама компајлера и
формалним језицима. Упознавање са архитектуром компајлера, синтаксном и лексичком анализом кода,
генераторима кода и оптимизацијом кода. Овладавање алатима за креирање преводилаца и њихових делова.
Исход предмета
Студент је упознат са теоријом програмских преводилаца. Студент је способан да самостално креира
преводилац за одређени програмски језик. Уме да препозна различите делове процеса компајлирања,
генерише и оптимизује код. Овладао је алатима за прављење преводилаца.
Садржај предмета
Теоријска настава
Задатак компајлера: фазе компајлирања
Врсте програмских језика и компајлера: LL и LR компајлери, „top-down“ и „bottom-up“ компајлери
Формални језици: граматике, BNF и аутомати
Међујезици: модели оријентисани на стек, превођење и интерпретација, концепт виртуелне машине
Архитектура компајлера: front end, back end
Синтаксна и лексичка анализа: токени, парсирање, граматике, табеле симбола
Генератори кода: управљање променљивама, објектима, изразима и током програма
Оптимизација кода
Практична настава
Аудиторне вежбе у вези са теоријским концептима. Практичан пројекат израде комплетних преводилаца и
њихових делова заснованих на MicroJava, Yacc и Hack архитектури.
Литература
[1] J. Hennessy, D. Patterson, Computer organization and design : the hardware/software interface Morgan
Kaufmann, ISBN - 1-55860-428-6
[2] E. Mogensen, Basics of Compiler Design, Department of computer science, University of Copenhagen, 2010,
ISBN 978-87-993154-0-6, http://hjemmesider.diku.dk/~torbenm/Basics/basics_lulu2.pdf
[3] A. W. Appel, Modern Compiler Implementation in Java, 2nd Ed, Cambridge University Press, 2002
[4] A. Aho, M. Lam, R. Sethi, J. Ullman, Compilers/Principles, Techniques and Tools, 2ed, 2006
[5] Noam Nissan, Shimon Schocken, The Elements of Computing Systems: Building a Modern Computer from First
Principles, MIT Press, 2005, ISBN: 978-02-6264-068-8
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, самостална израда пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
40
Семинар-и
30

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Производне технологије
Наставник/наставници: Јелена Ч. Баралић, Недељко Г. Дучић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са различитим врстама производних технологија и савременим технолошким системима
као условом за брзу, успешну и конкурентну поjаву производа на тржишту.
Исход предмета
Студент функционално наводи и објашњава различите врсте производних технологија. Разуме предности и
недостатке одређених производних технологија.Успешно анализира и пореди технологије са становишта
техничке изводљивости и економске исплативости. Дефинише и разуме повезаност између одређених
производних технологија и могућности њиховог унапређења применом аутоматизације.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основи производње. Обрада метала ливењем (ливење у песку, ливење под притиском, центрифугално ливење,
шкољкасто калуповање, кокилноливење, прецизно ливење). Обрада метала резањем (стругање, глодање, бушење,
брушење). Неконвенционални поступци обраде (обрада ласером, обрада воденим и абразивним млазом,
ултразвучна обрада, електроерозиона обрада, електрохемијска обрада). Заваривање (заваривање топљењем и
заваривање притиском). Технологија пластичног деформисања (ковање, дубоко извлачење, савијање, раздвајање).
Обрада пластике (ињекционо пресовање, екструзија, каландровање, термо обликовање). Брза израда прототипова
(3Д штампа, стереолитографија, синтереовање). Аутоматизација у производним технологијама (флексибилни
технолошки системи, индустријски роботи).
Практична настава
Вежбе обухватају разраду теоријских садржаја кроз конкретне задатке и посету фирмама где се студенти могу
практично упознати са изучаваним технологијама.
Литература
[1] Недић, Б., Лазић, М. (2007). Производне технологије - Обрада метала резањем - Скрипта, Машински
факултет, Крагујевац. http://www.tehnickasd.edu.rs/masinstvo/MFKG-OBRADA-METALA-REZANJEM.pdf
[2] Kалајџић M. (2006). Tехнологија машиноградње, Mашински факултет у Београду, X издање
[3] Groover, P. M. (2010) Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems, JOHN WILEY &
SONS, INC.
[4] Лукић, Љ. (2008). Флексибилни технолошки системи, Машински факултет Краљево, Универзитета у
Крагујевцу.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, самостални и групни ради менторски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
50
Практична настава
Усмени испит
20
Колоквијум-и
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Пројекат из анализе ЕЕС-а
Наставник/наставници: Александар М. Ранковић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Сагледати важност и математичке алате који се користе за основне анализе ЕЕС-а (токове снага, кратке
спојеве и стабилност). Ови резултате су улазни подаци за друге области, као што су планирање,
експлоатација, регулација и управљање ЕЕС-има. Пошто се анализирају системи великих димензија и
сложености, циљ је и сагледати потребу за ефикасним рачунарским техникама за ове прорачуне. Коначно,
пошто се овакве анализе, по правилу, раде са готовим (скупим) програмским пакетима циљ је сагледати и
начине њихове примене за анализе реалних ЕЕС-а.
Исход предмета
Студент способан да реши конкретне проблеме за реалне електроенергетске системе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање студената са постојећим софтверским пакетима за решавање појединих проблема анализе
електроенергетских система. Избор пакета за практичан рад.
Практична настава
Решавање конкретних проблема применом готовог софтверског пакета.
Литература
[1.] А. Ранковић, Одабрана поглавља анализе електроенергетских система, Факултет техничких наука у
Чачку, 2019.
[2.] М. С. Ћаловић, А. Т. Сарић, Основи анализе електроенергетских мрежа и система, Академска мисао и
Технички факултет у Чачку, 2004.
[3.] Н. Рајаковић, М. Ћаловић, П. Стефанов, А. Савић, 100 решених задатака из анализе електроенергетских
система, Академска мисао, Београд, 2002.
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint
презентација, решавање нумеричких примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и вежбе
базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима
наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем
колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
60
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Пројекат из дистрибутивних и индустријских мрежа
Наставник/наставници: Драган Н. Ћетеновић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Оспособљавање студената да применом до сада стечених знања сами испројектују једну дистрибутивну или
индустријску мрежу, уз поштовање важеће законске регулативе и техничких препорука.
Исход предмета
Студент способан да испројектује дистрибутивну и индустријску мрежу у реалним околностима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање студената са важећом законском регулативом и техничким препорукама из области
дистрибутивних и индустријских мрежа. Примери примене у пракси. Избор произвођача опреме. Техноекономски прорачуни и избор напојповољнијег решења.
Практична настава
Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских пакета.
Литература
[1.] Н. Рајаковић, Д. Тасић, Дистрибутивне и индустријске мреже, Електротехнички факултет Београд и
Академска мисао, Београд, 2008.
[2.] Н. Рајаковић, Д. Тасић, Н. Арсенијевић, Д. Стојановић, Збирка задатака из дистрибутивних и
индустријских мрежа, Академска мисао, Београд, 2005..
[3.] М. Танасковић, Т. Бојковић, Д. Перић, В. Шиљкут, Зборник решених проблема из дистрибуције и продаје
електричне енергије, Академски клуб, Београд, 2006.
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint
презентација, решавање нумеричких примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и вежбе
базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима
наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем
колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
60
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Пројекат из електричних машина
Наставник/наставници: Мирослав М. Бјекић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен предмет Једносмерне и асинхроне машине
Циљ предмета
Научити студенте поступком пројектовања електричних машина
Исход предмета
Упознавање са специјалним електричним моторима
Израда пројекта из једне од изабраних области:
• Прорачун трансформатора
• Прорачун асинхроног мотора
• Прорачун универзалног мотора
• Топлотни прорачун мотора
• Креирање симулационих програма за одређивање радних карактеристика електричних машина
(мотора и генертора
• Магнетни прорачун мотора коришћењем програма коначних елемената.
Садржај предмета
Теоријска настава
Специјални електричне машине: колекторски мотори, универзални мотори, хистерезисни мотори, моментни
мотори, линеарни мотори, тахогенератори, селсини…
Упут у прорачун неопходна за израду изабраног пројекта
Практична настава
Рад у лабораторији, израда пројекта
Литература
[1.] Б. Митраковић, Упут у прорачун трансформатора, Трансформатори, Научна књига Београд, 1987
[2.] В. Петровић, Упут у прорачун асинхроног мотора, Научна књига Београд,
[3.] Ј. Живанић, М. Ђекић, Теорија, прорачун и конструкција универзалног мотора, ТФ Чачак, 2001
[4.] Литература, практикуми и корисничка упутства доступни у ЕМПА лабораторији и платформи за Е-учење
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања, рад у лабораторији, израда пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
15
Активност на настави
5
Усмени испит
15
Колоквијум-и
10
Семинар-и
50

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Пројекат из електромоторних погона
Наставник/наставници: Марко М. Росић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен предмет Електромоторни погони
Циљ предмета
Циљ предмета је оспособљавање студента за самостално пројектовање и решавање управљачких задатака у
области електромоторних погона.
Исход предмета
После одслушаног курса студенти ће владати вештинама за самостално:
• пројектовање и избор електромоторног погона (мотор+претварач),
• избор одговарајуће опреме и заштите,
• параметрисање и пуштање у рад погона као и
• самостално отклањање узрока застоја и проблема у савременим електромоторним погонима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Пројектовање и избор електромоторног погона. Избор контролера и претварача електромоторног погона и
решавање управљачког задатка. Избор одговарајуће заштите и пратеће опреме у електромоторном погону.
Параметрисање претварача, контролера и пуштање у рад електромоторног погона. Електромоторни погони
специјалне намене и вишемоторни електрични погони.
Практична настава
Рад у лабораторији и израда пројекта.
Литература
[1.] R. Krishnan, Electric Motor Drives: Modeling, Analysis, and Control, Prentice Hall, 2001
[2.] Литература, практикуми и корисничка упутства доступни у ЕМПА лабораторији и платформи за Е-учење
[3.] J. Weidauer, R. Messer, Electrical Drives - Principles, Planning, Applications, Solutions, Wiley, 2014
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања, раду у лабораторији, портал за Е-учење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Пристутност на настави
5
писмени испит
15
Активност на настави
5
усмени испит
15
Рад у лабораторији
10
Пројекат
50

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Пројекат из разводних постројења
Наставник/наставници: Владица Р. Мијаиловић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Оспособљавање студената да применом до сада стечених знања сами испројектују једно ВН-постројење, уз
поштовање важеће законске регулативе и техничких препорука.
Исход предмета
Студент способан да испројектује ВН-постројење датог типа у реалним околностима
Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање студената са важећом законском регулативом и техничким препорукама у области ВНпостојења. Примери примене у пракси. Избор произвођача опреме. Техно-економски прорачуни и избор
напојповољнијег решења.
Практична настава
Анализа пројеката који су до сада реализовани у деловима у оквиру ЕПС-а.
Литература
[1.] Ј. Нахман, В. Мијаиловић, Разводна постројења- друго издање, Академска мисао, Београд, 2015.
[2.] Ј. Нахман, Д. Саламон, В. Мијаиловић, Разводна постројења- збирка решених задатака са прилозима,
Академска мисао, Београд, 2012.
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 1
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Комбинација излагања на табли и видео-презентација.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
Практична настава
Усмени испит
30
Колоквијум-и
Семинар-и
70

Студијски програм: ОАС РСИ
Назив предмета: Пројектовање дигиталних система
Наставник/наставници: Вања В. Луковић, Вукашин Д. Полић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Основи рачунарске технике, Логичко пројектовање рачунара
Циљ предмета
Упознавање са основним компонентама FPGA интегрисаног кола. Упознавање са савременим приступима
пројектовања дигиталних кола и система коришћењем FPGA интегрисаног кола: шематски приступ и
приступ који се базира на коришћењу HDL језика (Verilog и VHDL); детаљније упознавање са Verilog
језиком за описивање хардвера; упознавање са алатима за моделирање хардвера; упознавање са савременим
методологијама пројектовања на принципима ASIC (Application Specific Integrated Circuit) и SoC (System on
Chip).
Исход предмета
Студент може разуме принципе пројектовања савремених дигиталних кола и система; познаје методологију
пројектовања дигиталних кола и система; познаје језике за описивање хардвера и може да пише моделе
једноставних дигиталних система коришћењем Verilog језика; може да користи алате за пројектовање
(Xilinix ISE Desing Suite) и симулацију програмских модела дигиталних кола (ISim, ModelSim).
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у пројектовање дигиталних система. Језици за описивање хардвера. Комбинационе и секвенцијалне
мреже. Стратегије при пројектовању. Пројектовање подсистема. Аритметички блокови. Регистри и
меморије. Технике тестирања кола. Принципи пројектовања са аспекта тестирања. Технике самотестирања.
Практична настава
Израда практичних задатака коришћењем алата за пројектовање. Моделирање дигиталних система и кола
коришћењем Verilog језика. Употреба удаљеног експеримента „Nexys4 DDR FPGA platforma“ за
пројектовање дигиталних система коришћењем Verilog језика.
Литература
[1] Вања Луковић, Александар Пеулић, Ђорђе Дамњановић, Радојка Крнета, Приручник за пројектовање
дигиталних мрежа коришћењем FPGA интегрисаног кола са примерима, Универзитет у Крагујевцу,
Факултет техничких наука у Чачку, бр. стр. 73, ISBN 978-86-7776-212-4, Чачак, март 2017
[2] Samir Palnitkar, Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis, Second Edition, Prentice Hall PTR,
2003 ISBN: 0-13-044911-3
[3] John M. Williams, Digital VLSI Design with Verilog, Springer, 2014, ISBN 978-3-319-04788-1
[4] Meher Krishna Patel, FPGA designs with Verilog and SystemVerilog,
https://buildmedia.readthedocs.org/media/pdf/verilogguide/latest/verilogguide.pdf
[5] R.C. Cofer, Benjamin F. Harding, Rapid System Prototyping with FPGAs, Elsevier, 2006, ISBN-13: 978-07506-7866-7
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
15
Усмени испит
20
Колоквијум-и
20
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици
Наставник/наставници: Марко М. Росић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са израдом различитих математичких модела, симулација и решавању проблема
помоћу рачунара у електроенергетици. Такође, студенти се упознају и са применом рачунара и програмских
алата у техничким прорачунима и изради графичке документације пројекта као и решавању транзијентних
прелазних процеса у електроенергетским системима.
Исход предмета
На крају курса студенти су способни да самостално користе рачунар и изаберу одговарајући софтверски алат
за различите техничке прорачуне и израду графичке документације електроенергетског пројекта. Такође,
студенти ће бити оспособљени за моделовање делова електроенергетских система, анализу различитих
транзијентних стања и склопних прелазних процеса као и решавање сложених математичких модела појава у
електроенергетици путем симулација на рачунару.
Садржај предмета
Теоријска настава
• Увод у пројектовање помоћу рачунара, методе, симулације, прорачуни, генерисање извештаја,
могућности CAD/CAE програма
• EMTP-ATP software – софтвер за моделовање и анализу прелазних стања у електроенергетском
систему као последицу атмосферских пражњења и различитих склопних операција, кварова и радних
стања.
• AutoCAD software – софтвер за израду графичке документације пројекта, технички цртежи, шеме
електричнних инсталација, итд.
• EPLAN/Engineering base/WSCAD software –креирање пројеката из електроенергетике и подобласти
електричних инсталације и електромоторних погона коришћењем графичких параметара, и шаблона
са генерисањем извештаја и остале пратеће документације.
• Упознавање са основама осталих доступних и актуелних софтвера који се делом или потпуно користе
при пројектовању и решавању различитих проблема у електроенергетици као на пример: REVIT,
PSIM, WSCAD, SchemELECT, FEMM (modul Magnetostatic), FEMLAB (modul Electromagnetics),
LabVIEW (Electrical Power Toolkit, писање програма за рад са мерноаквизиционим системима
доступним у лабораторији:
http://www.empa.ftn.kg.ac.rs/dokumenta/oprema/7%20Merno-akvizicioni%20sistemi.pdf)...
Практична настава
• студенти у пару вежбају на рачунарима задатке/проблеме из наведених софтверских пакета
Литература
[1.] С. Стојковић, Рачунарска анализа електроенергетских система програмом ATP (Alternative Transients
Program), Технички факултет у Чачку, Чачак, 2007
[2.] М. Росић, Н. Катанић, EPLAN Electric P8 – основни ниво, Факултет техничких наука Чачак, 2019
[3.] Златан Стојковић : Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици – примена програмских алата,
Монографија, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2009
[4.] Vishnu Murthy, Computer-Aided Design of Electrical Machines, BS Publications, 2008.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, практичне вежбе на рачунару, портал за Е-учење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
Присутност на настави
5
Писмени испит
15
Активност на настави
5
Усмени испит
15
Колоквијум-и
40
Семинарски/пројекат
20

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Рачунарска графика
Наставник/наставници: Владе Д. Урошевић, Вељко В. Алексић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Свеобухватан увод у рачунарску графику са фокусом на фундаменталне концепте и технике, као и њиховим
међусобним релацијама у разноликим доменима као што су приказивање, анимација, геометрија, обрада
слике. Оспособљавање студената за развој и манипулацију елементима рачунарске графике. Подстицање
креативног и критичког коришћења одговарајућих дигиталних алата и интерфејса.
Исход предмета
На крају курса, очекује се да студент познаје основне концепте рачунарске графике и функционално користи
развојна окружења и алате за креирање и манипулацију елементима рачунарске графике у различитим
пољима примене: 2D и 3D графика; интерполација; растеризација; компоновање, обрада и компресија слике;
геометријске криве, површине, трансформације и структуре података; просторна хијерархија; временска
интеграција, анимација и кинематика. Студент је оспособљен да користи доступан софтвер и уређаје за
манипулацију рачунарском графиком, укључујући HMD.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови. Троуглови, назубљење, Фуријеове трансформације, АА. Координатни простори и
трансформације. Хомогене координате. Перспектива. Мапирање текстура. Билинеарна/трилинеарна
интерполација. Растеризација. Z-buffer алгоритам. Својства и репрезентација површина – мреже троуглова и
Безиерове криве. Мрежне репрезентације и обрада геометрије. Ray tracing – материјали, светло, сенчење.
Увод у анимацију. Кинематика и динамика. Теорија боја, осветљеност, гама корекција. Обрада и компресија
слике. Савремене технике GPU рендеровања. Ефикасно рендеровање на мобилним уређајима.
Практична настава
Увод у цртање рачунаром – тачке, линије и троуглови. Линеарна трансформација, основне геометријске
трансформације. Семплинг текстура. АА технике. Увод у геометрију. 3D моделирање. Mesh операције –
теселација и поједностављење. Својства и карактеристике GPU и HMD. Оптимизација кинематике, инверзна
кинематика, графика кретања. Праћење кретања у реалном свету. Филтери слике (конволуција –
sharpening/bluring и нелинеарни филтери). GPU рендеровање - мапирање сенки, рефлексија, ambient occlusion,
precomputed lighting, паралелна растеризација. Технике рендеровања на мобилним уређајима: еarly Z cull,
MSAA и tile-based deferred.
Литература:
[1] Hughes, J. F., Van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D. F., Foley, J. D., Feiner, S. K., & Akeley, K. (2013).
Computer graphics: Principles and Practice (3rd Edition). Addison-Wesley Professional. ISBN: 978-0-32139952-6
[2] Marschner, S., & Shirley, P. (2015). Fundamentals of Computer Graphics (4th Edition). CRC Press. ISBN: 9781-48222-939-4
[3] Barkley, E. (2010). Student Engagement Techniques: A Handbook for College Faculty. San Francisco: JosseyBass, ISBN: 978-0-47028-191-8
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (популарно предавање, дискусија, методе
демонстрације, практичног рада, истраживање, радионице); активирани облици учења: вербално смисаоно
рецептивно учење, кооперативно, практично и учење путем открића.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
20
Практична настава
20
Усмени испит
10
Колоквијум-и
10
Семинар-и
30

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Рачунарске апликације
Наставник/наставници: Милош Ж. Папић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са могућностима примене различитих врста рачунарских апликација у инжењерским
занимањима. Оспособљавање студената за коришћење наведених апликација са акцентом на правилно
прикупљање, структурирање и визуелизацију табеларно представљених података.
Исход предмета
Минимални: На крају курса, очекује се да је студент достигао минимални ниво компетенција у четири подручја:
обрада текста, табеларне калкулације, визуелизација података и презентовање података.
Пожељни: На крају курса, очекује се да је студент способан за ефективно и ефикасно коришћење адекватних
рачунарских апликација у циљу одговарања на конкретне пословне изазове који се тичу анализе и визуелне
презентације података.
Садржај предмета
Теоријска настава
Класификација софтвера; Рачунарске апликације у областима инжењерства; Дигитална и медијска писменост;
Софтверске лиценце и лиценце за заштиту права аутора (CC); Начини прикупљања података (отворени подаци,
онлајн упитници); Чување података у облаку (дељени дискови) и сараднички рад на дигиталним документима;
Tекст едитори и текст процесори; Програми за табеларне прорачуне; Пословна рачунарска графика –
визуелизација података (графикони, дијаграми, инфографика); Правила израде ваљаних мултимедијалних
презентација (слајд и динамичких) и вештина презентовања информација; Рачунари и здравље (ергономија,
негативне стране нових технологија).
Практична настава
(1) Обрада текста (десктоп и онлајн апликације, индивидуални и сараднички рад): структура документа
(стилови), табулатори (претварање текста у табелу и обратно), рад са формулама (Equation), израда садржаја,
натписи за објекте, индекси, циркуларна писма, поља, обрасци, оквири, коментари, ревизија текста, макрои,
заштита докумената, штампање.
(2) Табеларне калкулације (десктоп и онлајн апликације, индивидуални и сараднички рад): навигација,
селектовање, манипулација подацима и деловима радне табеле (форматирање, контрола уноса, заштита),
штампање докумената, уношење формула, проблеми са формулама, праћење формула и отклањање грешака,
референце (релативне, апсолутне, мешовите, 3-D), структура и рад са функцијама (унос, коришћење, основне
функције, математичке функције, функције за рад са текстом, датумске, статистичке, логичке), базе података у
програмима за табеларне прорачуне и функције за рад са њима, сортирање и филтрирање података, уметање
међувредности, финансијске функције, проналажење вредности у листи података, тражење циља, израда
сценарија, пивот табеле.
(3) Визуелизација података: израда различитих врста графикона на основу табеларно представљених података,
израда дијаграма (Success, ишикава, парето, Brainstorming дијаграм, организационе шеме, Timeline дијаграм,
календар, Гантограм, итд.), израда инфографика у доступним онлајн апликацијама.
(4) Презентовање података: израда динамичких презентација у апликацији Prezi.
Литература
[1] Вељовић А., Вуловић Р. (2008). Пословне рачунарске апликације, Технички Факултет Чачак.
[2] Станковић Н. (2002). Практикум Excel, Microcom, Чачак.
[3] Turban, E., McLean, E., Wetherbe, J. (2003). Informaciona tehnologija za menadžment, Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva, Beograd
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања: најзаступљенији је фронтални облик наставе уз коришћење пројектора и слајд-презентација, те у
мањој мери групна и индивидуална настава помоћу платформе за Е-учење. Вежбе: одржавају се у одговарајућој
рачунарској лабораторији и подразумевају практичан рад на наставним јединицама у оквиру тема наведених у
садржају предмета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
20
Усмени испит
Колоквијум-и
20
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Рачунарске симулације
Наставник: Владе Д. Урошевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са процесом и техникама рачунарске симулације. Оспособљавање за самостално симулирање
процеса у образовању, индустрији и истраживању
Исход предмета
Студент усваја теоријска и практична знања о бројним могућностима примене рачунарске симулације, као и
предностима које ова примена има у решавању проблема из реалног окружења.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод и историјски преглед развоја симулације проблема из реалног окружења. Компјутерска симулација.
Врсте симулација: Симулација континуалних и дискретних система. Симулација детерминистичких,
стохастичких и мешовитих система. Софтвери за симулацију. Примене виртуелне стварности у симулацији,
експерименту, Принципи креирања корисничког интерфејса; историјски преглед виртуелне стварности;
виртуелна окружења - парадигме; примене; улазни и излазни уређаји; 3D рачунарска графика у реалном
времену; креирање сцена виртуелне стварности, симулација, алати за имплементацију. (Virtual reality)
Измењена реалност (Augmented reality)
Практична настава
Вежбе, домаћи задаци, колоквијуми, семинарски рад. Теме: MatLab - Основе MatLabа, променљиве,
оператори и основне функције, Вектори и матрице, 2Д и 3Д графика, површине, Управљање током програма,
Sinulink;
Autodesk Maya, 3D Studio Max, Universal Mechanism. Израда (Virtual reality) или (Augmented reality)
апликације пролазећи кроз све фазе: моделовање, (геометријски, кинематички, физички модел) и његово
понашање, алати за програмирање, графичке сцене, људски фактор и VR i AR њихово деловање на приватни
и јавни живот.
Литература:
[1] Amos Gilat, Uvod u MatLab 7.5 sa primerima, Mikro knjiga, 2008, ISBN 978-86-7555-327-4.
[2] Grigore C. Burdea, Philippe Coiffet, Virtual Realty Technology, 2nd ed., A Wiley Interscience publication,
ISBN 0-471-36089-9.
[3] Ted Boardman, 3DS Max 6 kroz primere, Mikro knjiga, 2004, ISBN 86-7555-252-1.
[4] Garry Lewis, Jim Lammers, Maya 5 kroz primere, Mikro knjiga, 2004, ISBN 86-7555-251-3.
[5] Списак линкова ка бесплатним 3Д и комерцијалним програмима за симулацију:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_simulation_software
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
- предавање: комбинација класичне методе наставе уз коришћење пројектора и On-line приступ Интернету.
- вежбе: одржавају се у рачунарској лабораторији, која је опремљена одговарајућом хардверском и
софтверском опремом, праћење припремљених вежби у форми електронског курса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
20
Практична настава
15
Усмени испит
10
Колоквијум-и
30
Семинар-и
15

Студијски програм: ОАС ИТ, ОАС РСИ, OАС ИТМ
Назив предмета: Рачунарске мреже и комуникације
Наставници: Марјан Д. Милошевић, Урош М. Пешовић
Статус предмета: обавезни ОАС ИТ, ОАС РСИ; изборни ОАС ИТМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са основним аспектима умрежавања рачунара, физичком и логичком организацијом локалних и
глобалних мрежа, слојевитим архитектурама (OSI, TCP/IP) и сервисима Интернета. Овладавање основама
конфигурисања и администрирања локалне мреже и мрежних сервиса.
Исход предмета
Очекује се да студент:
- уме да опише архитектуру Интернета и објасни начин функционисања кључних мрежних протокола
- самостално анализира перформансе рачунарске мреже и појединих мрежних уређаја
- уме да дефинише функционалне захтеве при пројектовању рачунарске мреже
- уме да администрира локалном мрежом, тестира мрежу, анализира саобраћај и открива кварове
Садржај предмета
Теоријска настава
Значај и примене рачунарских комуникација. Појам мреже и Интернета. Појам слојевитог модела (OSI,
TCP/IP). Архитектура Интернета. Протоколи. Стандардизација мрежа. Начини и средства за пренос
информација (врсте сигнала, средства за пренос сигнала, кодови за пренос података, заштита података у
преносу, откривање и исправљање грешака). Комуникациони уређаји (модеми, мултиплексери,
концентратори, мостови, преклопници, рутери, вратнице, интерфејси). Медијуми. Контрола тока (Stop 'n'
Wait, Sliding Window). HDLC, PPP. Управљање приступом медијуму. Aloha, CSMA/CD, Ethernet. Мреже са
жетоном. IP протокол. Протоколи рутирања. TCP, UDP. Поуздани пренос. Контрола загушења. Протоколи
апликативног слоја и P2P мреже. Бежичне мреже. Пренос мултимедије. Безбедност мрежа.
Практична настава
Аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе у рачунарској учионици. Анализа протокола коришћењем софтвера
за анализу пакета. Симулација мрежа.
Литература
[1] James F. Kurose, Keith W. Ross: Umrežavanje računara : od vrha ka dnu, ЦЕТ, Београд, 2014, ISBN 978-867991-372-2
[2] A. С. Таненбаум: Рачунарске мреже, превод четвртог издања, Микрокњига, Београд, 2005, ISBN 867555-265-3
[3] М. Веиновић, А. Јевремовић : Увод у рачунарске мреже, Универзитет Сингидунум, 2008, ISBN 978-8685891-018-2.
[4] Материјали на платформи за е-учење (eucenje.ftn.kg.ac.rs)
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (популарно предавање, дискусија, методе
демонстрације), аудиторне рачунске вежбе, индивидуални експериментални рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
30
Практична настава
20
Усмени испит
20
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТМ
Назив предмета: Рачунарски подржано конструисање у машинству
Наставник: Марко С. Поповић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: потребно положити Техничко цртање, Рачунарско моделирање машинских елемената
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са теоријом и практичном применом процеса конструисања у
машинству, применом рачунара и савремених софтверских решења. У оквиру предмета анализирају се
различити аспекти процеса конструисања, почев од дефинисања пројектног задатка, па до реализације
техничке документације усвојене конструкције. Моделирање машинских конструкција и управљање
техничком документацијом представља један од битних циљева овог предмета. Стечена знања из области
прорачуна и обликовања конструкција, применом рачунара имају за циљ да студентима обезбеде адекватну
организацију и реализацију процеса конструисања применом рачунара, у пракси.
Исход предмета
Студенти ће кроз овај предмет научити и овладати применом рачунара и савремених софтверских решења у
процесу конструисања машинских система и организацији послова везаних за конструисање машина.
Студенти ће моћи да поставе пројектни задатак, да дефинишу конструкционе захтеве и ограничења,
анализирају варијантна решења и да усвоје оптимално решење конструкције. Такође, упознаће се са
основним елементима моделирања машинских делова и склопова, и начуће како да управљају електронском
техничком документацијом. Осим тога, студенти ће овладати знањима за израду конструкционих решења са
аспекта технологичности конструкције, уз примену различитих симулација производних процеса.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска разматрања процеса конструисања. Процес развоја производа и основна својства конструкције.
Основне етапе и активности процеса конструисања (конципирање и формирање конструкције).
Конструисање и избор димензија (основни и допунски критеријуми). Основе моделирања конструкције
применом параметарских софтвера. Управљање изгледом модела и техничком документацијом. Технолошки
исправно конструисање (одливци, откивци, заварене конструкције, делови добијени обрадом резањем,
погодност конструкције за монтажу).Основе процеса методе коначних елемената. Примена рачунара и
софтвера у анализи машинских конструкција и симулације производних процеса.
Практична настава
На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства
и врши преглед самосталних пројеката студената. На вежбама се врши припрема и израда пројектних
задатака из области конструисања машинских система, који укључују: дефинисање конструкционог задатка,
конципирање идејног решења, анализа варијантних решења и усвајање оптималног решења. Такође, на
вежбама се учи и практично изводи моделирање делова, склопова и генерисање техничке документације у
оквиру параметарских CAD софтвера. У оквиру практичне наставе, врши се припрема студената за израду
семинарског рада из задате области предмета.
Литература
[1] Огњановић, М., Конструисање машина, Машински факултет, Београд, 2011.
[2] Јовичић, С., Марјановић, Н., Основи конструисања, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2011.
[3] Марјановић, Н., Методе конструисања, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 1999.
[4] Марјановић Н., Ђорђевић З., Благојевић М., Основи конструисања - методичка збирка задатака,
Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2010.
[5] Мандић, В., Виртуелни инжењеринг, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2007.
[6] R.H. Shih, Introduction to Finite Element Analysis Using SolidWorks Simulation, SDC Publications, Kansas, 2012.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, израда пројектних задатака и завршни тест. У оквиру предавања студент се упознаје са
теоријским основама потребним за разумевање материје и израду практичних примера из области
конструисања машина применом рачунара. На вежбама студенти стичу практична знања и вештине
коришћења софтверских алата за конструисање и пројектовање. Провера знања се у току семестра изводи
кроз предиспитне обавезе, односно преглед и оцену урађених пројектних задатака. Завршени и предати
пројектни задаци у току семестра, обезбеђују услов за полагање завршног теста. Студетни су у могућности
да поправљају оцене из свих активности, кроз поновно обављање истих.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
50
Практична настава
15
Усмени испит
Семинар-и
30

Студијски програм: ОАС ИТМ
Назив предмета: Рачунарско моделирање машинских елемената
Наставник: Марко С. Поповић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: потребно положити Техничко цртање, Техничка механика 1 и 2
Циљ предмета
У оквиру предмета, студенти се детаљно упознају са основним карактеристикама машинских елемената и
њихову примену кроз анализу оптерећења, напона и деформација. Студенти стичу основна знања везана за
прорачун носивости машински елемената, прорачун степена сигурности, поузданости, радног века и анализу
могућих оштећења и разарања машинских елемената. Такође, студент се упознаје са основним концептом
практичне примене рачунара у процесу конструисања и пројектовања машинских система. Посебно се
изучавају области као што су моделирање машинских елемената делова и склопова применом рачунара.
Исход предмета
Студент стиче основна знања из области конструисања, прорачуна и избора машинских елемената. Студент
ће бити оспособљени за избор и димензионисање машинских елемената, подсклопова и склопова у
зависности од специфичних потреба машина, као и у односу на захтеване критеријуме конструкције
(чврстоћа, крутост, напонска стања и др.). Студенти се оспособљавају да врше анализу и компоновање
машинских елемената у сложене машинске структуре применом рачунара и савремених софтверских
решења. Такође, студенти ће бити оспособљени да моделирају машински део и склоп, као и да управљају
моделима и пратећом техничком документацијом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Стандарди и стандардизација. Толеранције машинских делова и склопова. Основе прорачуна машинских
елемената. Навојни спојеви. Зупчасти, фрикциони, каишни и ланчани преносници. Вратила, осовине и
спојеви обртних делова. Котрљајни лежаји. Спојнице и кочнице. Основе моделирања делова и склопова
применом параметарских софтвера. Управљање изгледом рачунарских модела и техничком документацијом.
Практична настава
На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства
за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти. Графички радови се
раде из следећих области: навојни спојеви, зупчасти преносници и вратила. Графички радови се реализују
променом различитих софтвера за моделирање делова и склопова. На вежбама се учи и практично изводи
моделирање делова, склопова и генерисање техничке документације за предметне графичке радове.
Литература
[1] Огњановић, М., Машински елементи, Машински факултет, Београд, 2014.
[2] Николић, В., Машински елементи, теорија, прорачун, примери, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2004.
[3] Милтеновић, В., Машински елементи – облици, прорачун примери, Машински факултет, Ниш, 2009.
[4] Југовић, З., Поповић, М., Машински елементи – Приручник, Факултет техничких наука, Чачак, 2012.
[5] Sham T., SOLIDWORKS 2015 за машинске инжењере, Микро књига, Београд, 2015.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, израда графичких радова, колоквијуми и писмени испит. У оквиру предавања студент се
упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и израду практичних примера. На
вежбама се решавају практични примери, дају упутства за израду графичких радова, пружа помоћ у изради
графичких радова и прегледају исти. На вежбама студенти стичу практична знања и вештине коришћења
софтверских алата за конструисање и пројектовање.
Провера знања се у току семестра изводи кроз предиспитне обавезе, односно преглед и оцену урађених
графичких радова и полагање колоквијума. Након успешно завршених предиспитних обавеза, завршна
провера знања реализује се полагањем писменог испита у испитном року.
Студетни су у могућности да поправљају оцене из свих активности, кроз поновно обављање истих.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
4
Писмени испит
50
Практична настава
4
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и
12

Студијски програм: ОАС РСИ, ОАС ИТМ, ОАС ИТ
Назив предмета: Рачунарско моделовање физичких појава
Наставник: Милентије Луковић
Статус предмета: обавезни ОАС РСИ, ОАС ИТМ; изборни ОАС ИТ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са методама за формирање и решавање математичких модела физичких појава. Усвајање знања и
метода компјутерских симулација из примењене физике кроз употребу више програмских пакета (нпр.
MATHEMATICA, ORIGIN, ...). Примери апликација и симулација које се користе у моделoвању
лабораторијских експеримената, обради података, симулацији експеримената. Оспособљавање студената
кроз примере и поступке, који мотивационо утичу на њихово даље усавршавање.
Исход предмета
Упознавање са различитим методама при примени компјутерских симулација у физици, као и са
програмским пакетима који се могу примењивати у ову сврху. Оспособљавање студената за писање
симулационих програма везаних за различите физичке појаве и процесе, као и примена одговарајућег модела
за њихово графичко представљање и визуелизацију. Способност студента да користи програмске пакете за
пројектовање и моделовање експеримента, обраду и графичко представљање резултата мерења.
Садржај предмета
Теоријска настава
Уводна разматрања, нумерички методи за решавање математичких проблема у програмским пакетима
MATHEMATICA, ORIGIN, … Математичко представљање физичких проблема и примери нумеричких
прорачуна. Основни појмови из програмског пакета потребни за ефикасно графичко представљање и
визуелизацију физичких процеса. Симулације физичких појава у кинематици, динамици, гравитационом
пољу, при осцилаторном и таласном кретању, таласној оптици, атомској физици, електричном и магнетном
пољу. Генератори случајних бројева, основни појмови Монте Карло симулације у MATHEMATICA-и.
Графичко представљање резултата, њихова обрада и анализа.
Практична настава
Анализа једноставнијих симулација коришћењем неопходног математичког апарата за детаљно образложење
одређених физичких појава. Вежбе из програмских пакета MATHEMATICA и ORIGIN везане за моделовање
физичких појава.
Семинарски рад из материје обухваћене предавањима (подразумева самосталну израду једноставних
симулационих програма).
Литература
[1] Patrick T. Tam, A Physicist’s Guide to Mathematica, 2nd ed., Academic press, 2008.
[2] П. С. Станимировић, Г. В. Миловановић, Програмски пакет и MATHEMATICA примене, Електронски
факултет у Нишу, Едиција монографије, Ниш, 2002, XII+242.5
[3] S. Wolfram, The Mathematica Book, 5th ed., Wolfram Media, 2003.
[4] М. Гоцић, Упутство за програмски пакет MATHEMATICA, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш,
2015.
[5] M. Newman, Computational physics, CreateSpace Independent Publ., 2013.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, рачунске вежбе, вежбе на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
10
Усмени испит
30
Колоквијум-и
15
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Рачунарство у облаку
Наставник/наставници: Марјан Д. Милошевић, Владимир М. Младеновић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Рачунарске мреже и комуникације, Оперативни системи, Објектно оријентисано програмирање
Циљ предмета
Упознавање са могућностима рачунарства у облаку (cloud computing) и предностима/недостацима у односу на
традиционалан приступ у коришћењу сервиса и инфраструктуре. Упознавање са основама виртуализације.
Разумевање модела ”софтвер као сервис”, ”платформа као сервис” и ”инфраструктура као сервис”. Упознавање
са популарним системима у облаку: Azure, Amazon, Google, OpenStack. Оспособљавање за развој софтвера за
извршавање у облаку.
Исход предмета
Студент уме да изврши анализу различитих облак (cloud) решења и изабере одговарајућу платформу према
специфичним захтевима за перформансама и скалабилности. Студент уме да опише концепте виртуализације,
студент уме да инсталира апликације користећи популарна решења рачунарства у облаку (Amazon Web
Services, Azure, Google AppEngine). Студент уме да развије апликације намењене извршавању у облаку (у
изабраном језику: C#, Java, Python).
Садржај предмета
Теоријска настава
снове дистрибуираних система. Преглед веб-протокола. Виртуализација: хипервизори, паравиртуализација,
примери решења за виртуализацију - Xen, VMWare, Vagrant. Дистрибуирани фајл-системи, дистрибуирано
програмирање. Анализа исплативости решења у облаку. Безбедност информација и рачунарство у облаку.
Практична настава
Конфигурација платформи за виртуелизацију. Коришћење готових облак (cloud) решења. Пројектовање
сопствених клауд платформи на бази решења отвореног кода. Развој и имплементација апликација у облаку.
Литература:
[1] Michael J. Kavis: Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models, Wiley, New
Jersey, 2014, ISBN: 978-1-118-61761-8
[2] Wesley J. Chun: Python:programiranje aplikacija, prevod 3. izdanja, Mikroknjiga, Beograd, 2014, ISBN: 978-867555-398-4
[3] Kim Spilker: Microsoft Azure Essentials: Fundamentals of Azure, Second Edition, Microsoft Press 2016, ISBN:
978-1-5093-0296-3
[4] Материјали на платформи за e-учење: eucenje.ftn.kg.ac.rs
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 2
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Популарно предавање, дискусионо предавање, демонстрација студија случаја, хеуристички разговор. Вежбе по
моделу практичних задатака. Истраживачке, проблемске и ИКТ методе кроз израду пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
Практична настава
10
Усмени испит
40
Колоквијум-и
30
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Разводна постројења
Наставник/наставници: Владица Р. Мијаиловић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са тренутним и савременим концепцијама ВН-постројења, поступцима пројектовања и
избора елемената постројења и методологијом провере одабраних решења.
Исход предмета
Студент способан да, за познате улазне величине, изврши прорачун напрезања елемената постројења,
спроведе основне анализе поузданости предложене конфигурације и процени да ли изабрани елементи
задовољавају постављене захтеве
Садржај предмета
Теоријска настава
Струје кратких спојева. Трофазни кратки спој на крајевима генератора. Трофазни кратки спој у радијалним
шемама. Карактеристичне вредности струја кратких спојева. Критични услови за проверу опреме. Топлотни
прорачун. Прорачун сила које делују на елементе постројења. Сабирнице и неизоловани проводници.
Енергетски каблови. Прекидачи. Растављачи. Раставне склопке. Високонапонски осигурачи. Уклопке и
одвајачи. Струјни трансформатори. Напонски трансформатори. Комбиновани мерни трансформатори.
Оптички мерни уређаји. Енергетски трансформатори. Електричне шеме постројења. Симболи и елементи
шема. Једнополне и трополне шеме. Командни и сигнални уређаји. Диспозиције постројења. SF 6 -постројења.
Хибридна постројења. Уземљење и уземљивачи. Поузданост електроенергетских постројења.
Практична настава
Вежбе су аудиторне. Свака област је покривена одговарајућим бројем рачунских задатака. Предвиђена је
посета једном ВН-постројењу.
Литература
[1.] Ј. Нахман, В. Мијаиловић, Разводна постројења- друго издање, Академска мисао, Београд, 2015.
[2.] Ј. Нахман, Д. Саламон, В. Мијаиловић, Разводна постројења- збирка решених задатака са прилозима,
Академска мисао, Београд, 2012.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Комбинација излагања на табли и видео-презентација. Вежбе се изводе на табли.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
60
Практична настава
10
Усмени испит
Колоквијум-и
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Развој дигиталних игара
Наставник/наставници: Вељко В. Алексић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Објектно оријентисано програмирање
Циљ предмета
Упознавање са принципима функционисања дигиталних игара, карактеристикама развојних окружења и
основним концептима дизајна. Овладавање основним вештинама потребним за развој дигиталних игара.
Подстицање креативног и критичког коришћења развојних алата. Анализа концепата, стратегија и психосоцијалних аспеката различитих врста дигиталних игара. Евалуација компоненти и карактеристика
комерцијалних дигиталних игара (рачунарских, видео и мобилних).
Исход предмета
На крају курса, очекује се да студент функционално користи визуелно развојно окружење (Unity и др.) и
примењује основне вештине и технике за развој прототипа дигиталне (рачунарске) игре. Студент је
оспособљен да контролише покрете играча и кретање камере; креира објекте у игри; примењује симулацију
физичких законитости у 2D и 3D виртуелном свету; креира и подешава кориснички интерфејс. Студент
разуме утицај дигиталних игара на играче и друштво.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, историјски развој, врсте и карактеристике дигиталних игара. Принципи функционисања игара.
Основни концепти дизајна. Организација пројекта развоја дигиталне игре. Објекти у дигиталним играма.
Дефинисање сценске структуре и осветљења. Чврста тела и колајдери. Скриптови у дигиталним играма.
Навигација, путање и избегавање препрека. Контрола понашања играча, савезника и непријатеља.
Кориснички интерфејс. Социјални ефекти играња дигиталних игара и утицај на понашање играча.
Практична настава
Кориснички интерфејс визуелног развојног окружења. Спрајтови. Анимација објеката. Избор, структурирање
и обликовање елемената дигиталне игре. Анализа скрипт кода. Кретање играча и камере. Сценарио.
Креирање и тестирање игре.
Литература:
[1] J.G. Bond, Introduction to Game Design, Prototyping, and Development: From Concept to Playable Game with
Unity and C#. Addison-Wesley Professional, 2014, ISBN: 978-0-32193-316-4.
[2] R. Nystrom, Game Programming Patterns. Genever Benning, 2014, ISBN: 978-0-99058-290-8.
[3] J. Hocking, Unity in Action: Multiplatform Game Development in C# with Unity 5. Manning Publications,
2015, ISBN: 978-1-61729-232-3.
[4] K. Squire, Video Games and Learning: Teaching and Participatory Culture in the Digital Age (Technology,
Education--Connections). New York: Teachers College Press, 2011 ISBN: 978-0-80775-198-5.
[5] E. Barkley, Student Engagement Techniques: A Handbook for College Faculty. San Francisco: Jossey-Bass,
2010, ISBN: 978-0-47028-191-8.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 2
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (популарно предавање, дискусија, методе
демонстрације, практичног рада, истраживање, радионице); активирани облици учења: вербално смисаоно
рецептивно учење, кооперативно, практично и учење путем открића.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
20
Практична настава
20
Усмени испит
10
Колоквијум-и
Семинар-и
40

Студијски програм: ОАС ИМ, ОАС РСИ
Назив предмета: Развој информационих система
Наставник/наставници: Милош Ж. Папић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање потребних знања за успешан рад у објектно орјентисаном домену пројектовања и развоја
информационих система. Оспособљеност за повезивање и коришћење стандарда UML са класичним
стандардима за функционално и информационо моделирање (IDEF0, IDEF1X).
Исход предмета
Студент ће бити у стању да разуме, објасни и анализира основне принципе објектног приступа
пројектовању; управља пројектом развоја ИС према предложеној објектно-оријентисаној методологији кроз
4 фазе развоја. Стећи ће целовиту слику како се реализује развој ИС, од дефинисања захтева, преко анализе,
дизајна до имплементације. Поред тога, студент ће бити оспособљен да користи савремене техника,
технологије и алате за пројектовање и развој ИС.
Садржај предмета
Теоријска настава
Редослед излагања тема је усклађен са стандардизованим фазама, концептима и активностима у процесу
пројектовања и развоја ИС, коришћењем одговарајућег CASE алата који подржава UML графички језик.
Теме: Дефинисање логичког модела функција, дефинисање физичког модела пословних процеса,
дефинисање организационо-технолошког окружења. Препознавање фазе животног циклуса развоја система
(захтеви корисника, анализа, дизајн, тестирање, имплементација) уз одговарајући концепт и поглед развоја:
функционални поглед, поглед оријентисан ка подацима, објектно оријентисан поглед, поглед оријентисан на
стања, на сценарио, на правила, кроз примере развоја дијаграма (случајева употребе, активности, или
дефинисања концептуалног модела, дијаграма секвенци, уговора о извршењу операција, дијаграма сарадње,
потпуних дијаграма класа, дијаграма стања, пакета сарадње, мустри и апликационих костура). Дефинисање
технологије апликативне и мрежне архитектуре. Тестирање. Увођење. Одржавање.
Практична настава
Вежбе прате предавања (теоријску наставу) кроз објектно оријентисан концепт и израду: логичког модела
функција, физичког модела пословних процеса, концептуалног модела и дијаграма (случајева употребе,
активности, концепата, секвенци, сарадње, потпуних дијаграма класа, дијаграма стања, дијаграма
размештања и компонената). Израда апликације. Кроз практичан рад, на разради конкретних компонената
ИС, учвршћивати и проверавати теоретска знања.
Литература
[1] Вељовић, A. (2011). Развој информационих система, Технички факултет Чачак. ISBN: 978-86-7776-0915
[2] Вељовић, A., Практикум из анализе информационих система, Мегатренд, Београд, 2005.
[3] Вушовић, Н. (2006). Пројектовање информационих система, Технички факултет Бор. ISBN: 978-8680987-41-7
[4] Booch, G., Rumbaugh, J. (2000). Jacobson, I. UML vоdič zа kоrisnikе, Beograd: CET. ISBN: 978-86-7991111-9
[5] Илић, С., Вељовић, А. (2017). Пројектовање софтвера са базама података у UML-у, Факултет техничких
наука у Косовској Митровици и Факултет техничких наука у Чачку. ISBN: 978-86-7776-207-0
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
ДОН: 1
Методе извођења наставе
Предавања: најзаступљенији је фронтални облик наставе уз коришћење пројектора и слајд-презентација, те у
мањој мери групна и индивидуална настава помоћу платформе за Е-учење.
Вежбе: одржавају се у одговарајућој рачунарској лабораторији и подразумевају практичан рад на наставним
јединицама у оквиру тема наведених у садржају предмета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
20
Усмени испит
Колоквијум-и
20
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Реинжењеринг производних система
Наставник: Срећко Н. Ћурчић
Предавач ван радног односа (привреда): Милош М. Божић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Основни циљ овог предмета је да студенти стекну знања о реинжењерингу производних система, као и
знања за одговарајуће процесе за разне врсте реинжењеринга производних система.
Исход предмета
Стечена знања омогућавају да се правилно анализира проблематика разних процеса, а посебно процесе који
се одвијају на релацијама пројектовања, производње и експлоатације. Применом процесног приступа са
дефинисаним циљевима омогућиће се повећање продуктивности, а тиме и конкурентности при
реинжењерингу производних система и процеса.
Садржај предмета
Теоријска настава
Производни системи, реинжењеринг. Промене као нужност опстанка. Процесно орјентисана организација.
Менаџмент процесима. Побољшање процеса. Управљање предузећем и кораци реинжењеринга.
Реинжењеринг производних система у функцији аутоматизације процеса. Реинжењеринг производних
пословних система у функцији квалитета. Реинжењеринг производних система у функцији продуктивности.
Реинжењеринг производних система у функцији флексибилности. Реинжењеринг производних линија.
Реализација пројекта реинжењеринга.
Практична настава
Студенти ће вежбе да изводе решавањем практичних проблема за: редефинисање процеса према конкретним
захтевима. Студенти треба да ураде три самостална задатка за редефинисање услова производње.
Литература
[1] Ћурчић С., Марић А., Реинжењеринг производних система, Технички факултет, Чачак, 2011.
[2] Арсовски З., Арсовски С., Кокић М., Менаџмент производним и информационо комуникационим
технологијама, Машински факултет, Крагујевац, 2007.
[3] Ћурчић С., Неконвенционални поступци обраде, уџбеник-скрипта, Технички факултет, Чачак, 2006.
[4] Ћурчић С., Драгићевић С., Милуновић С., Ђурић М., Могућности коришћења биомасе и отпадног
дрвета од комуналних система за добијање различитих облика енергије, Технички факултет Чачак, 2010.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
40
Усмени испит
20
Колоквијум-и
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Релејна заштита
Наставник/наставници: Драган Н. Ћетеновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Упознати студенте са уређајима релејне заштите, врстама релеја и принципом рада. Студенти се упознају са
системима заштите надземних и кабловских водова, трансформатора, сабирница, мотора и генератора.
Исход предмета
На крају одслушаног курса студент је спосбан да разуме принципе рада заштитних система и да самостално
изврши параметрирање релеја.
Садржај предмета
Теоријска настава
Уводни део (Улога релејне заштите. Заштитни релејни уређаји. Основни захтеви: поузданост, сигурност,
селективност, осетљивост),
Заштитни релеји (Струјни релеји. Напонски релеји. Релеји снаге. Дистантни релеји. Фреквентни релеји.
Временски релеји. Статички заштитни релеји. Микропроцесорски релеји),
Заштита електричних мрежа (Кварови и ненормална погонска стања, прекострујна, усмерена, дистантна,
диференцијална, земљоспојна заштита, АПУ и заштита од преоптерећења),
Заштита трансформатора (диференцијална, Бухолц, земљоспојна, прекострујна и заштита од преоптерећења),
Заштита сабирница (диференцијална, прекострујна, дистантна из суседних постројења),
Заштита генератора (краткоспојна, земљоспојна, диференцијална, заштита од преоптерећења итд.),
Заштита мотора (заштита од: кратких спојева, земљоспојева статорског намота, од преоптерећења, од
обрнутог редоследа фаза и поднапонска заштита).
Практична настава: Вежбе
На вежбама се решавају задаци који представљају нумеричке примере практичног подешавања заштитних уређаја.
Литература
[1.] Д. Бекут: Релејна заштита, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1999.
[2.] С. Стојковић: Збирка задатака из релејне заштите, Технички факултет, Чачак, 2003.
[3.] М. Ђурић: Релејна заштита, Беопрес, Београд, 2008. (допунска литература)
Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска објашњења студенти добијају на предавањима. На вежбама се решавају нумерички задаци који
представљају примере практичног подешавања заштитних уређаја. Рачунарским симулацијама програмом
ATP-EMTP (Alternative Transients Program - ElectroMagnetic Transients Program) приказује се избор и
подешавање релејне заштите помоћу рачунара.
Провера знања врши се путем 2 колоквијума и завршног писменог испита.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
40
Практична настава
Усмени испт
Колоквијум-и
50
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Савремене софтверске архитектуре
Наставник/наставници: Владимир М. Младеновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање савремених трендова софтверских производа и архитектура и овладавање савременим
практичним „излазним“ знањима (на излазу са Факултета) и вештинама у области атхитектуре софтверских
система потребних при реализацији сложених информационих система
Исход предмета
Студенту омогућују резултативно да разуме структуру софтвера и креира софтверску архитектуру, да уме да
комбинује технологије за развој софтвера, буде креативан у делу развоја процеса, софтверских архитектура
(логичких и физичких) и документације архитектуре и система; упозна стилове креирања софтверских
архитектура, креира софтверску архитектуру потребама савременог пословања, уз одговарајуће софтверске
компоненте и интерфејсе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Модели, процеси развоја (методолошки приступи) и софтверске архитектуре. Двонивовске, тронивовске и
вишенивовске архитектуре. Логичке и физичке софтверске архитектуре. Софтверске компоненте:
Интерфејси и класе. Радни оквири (frameworks). Вишенивоске архитектуре софтверских компоненти у
хетерогеном окружењу. Middleware и општи сервиси: Животни циклус објеката. Асинхрона и синхрона
комуникација објеката. Стање и перзистенција објеката. Сигурносни захтеви. Коришћење Middleware
сервиса и компоненте. Преглед класичних софтверских архитектура: OMG CORBA, SUN J2EE, EJB.
Проблеми са класичним архитектурама. OMG MDA архитектура. Платформски независне и платформски
зависне архитектуре. Континуирана испорука, проблем испоручивања софтвера, конфигурација управљања,
континуирана интеграција, имплементрање стратегије тестирања, тестирање нефункционалан захтева,
управљање инфраструктуром и окружењем.
Практична настава
Вежбе, семинарски рад и домаћи задаци. На вежбама се реализује практични део наведеног садржаја са
предавања..
Литература:
[1] Vladimir Mladenović, Danijela Milošević, Softverske arhitekture - teorija i primena u praksi, Udžbenik, Fakultet
tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu © 2016, ISBN: 978-86-7776-184-4
[2] John Reekie, Rohan McAdam, A Software Architecture, Angophora Press, 2006.
[3] Len Bass, Paul Clements, Rиck Kazman, Software Architecture in Practice, 2nd edition, Addison-Wesley
Professional, 2006
[4] J. Humble and D. Farley, Continuous Delivery, 2011, Pearson Education
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
10
Практична настава
10
Усмени испит
20
Колоквијум-и
30
Семинар-и
20

Студијски програм: OАС МЕХ
Назив предмета: Сензори
Наставник: Небојша С. Митровић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање основних знања из области сензора, тј. њихових физичких принципа и примена. Упознавање са
практичним применама сензора кроз семинарске радове и лабораторијске вежбе.
Исход предмета
Стечена знања омогућавају студенту да: разуме основне физичке принципе рада сензора, разуме и тумачи
техничке карактеристике сензора, способност примене сензора у мерном ланцу уз регистрацију мерених
величина и обраду података помоћу рачунара.
Садржај предмета
Теоријска настава
Мерење и теорија експеримента. Регистрација података. Обрада резултата мерења. Грешке при мерењу.
Гаусова функција расподеле. Презентација резултата мерења. Методе линеаризације.Класификација сензора.
Физички основи рада сензора. Структура сензора. Техничке карактеристике сензора. Статичка
карактеристика. Динамичке карактеристике. Системи нултог, првог и другог реда. Функција преноса.
Отпорнички сензори (потенциометарски претварачи, мерне траке, отпорни термометри и термистори).
Капацитивни сензори (плочасти, угаони, цилиндрични; прости и диференцијални капацитивни претварачи).
Индуктивни сензори (сензори са променљивим зазором и променљивом магнетном пермеабилношћу; прости
и диференцијални индуктивни сензори; индукциони сензори). Оптоелектронски сензори (фотоотпорници и
фотодиоде, оптичка влакна, пирометри, стробоскоп, термовизијски системи). Магнетни сензори (сензор на
бази Холовог ефекта; магнетоотпорни и магнетоимпедансни сензори). Сензори са самогенерацијом
(термопарови, пиезоелектрични сензори). Дигитални сензори (дигитализација аналогне величине, кодови,
А/Д и Д/А конвертори).
Сензорске технологије. Микросензори. Интелигентни и интегрисани сензори.
Практична настава
На предавањима се излаже теоријски део градива праћен примерима који илуструју примену теорије на
решавање задатака. На аудиторним вежбама се раде карактеристични задаци из градива са предавања.
Лабораторијске вежбе обухватају експерименте из области које су дате планом и програмом.
Литература
[1] Н. Митровић, Сензори - физички принципи и примене, WUS Аустрија, ТФ Чачак, 2005.
[2] Д. Станковић, Физичко техничка мерења, Сензори, Универзитет у Београду, 1997.
[3] Н. Митровић, Мониторинг и визуелизација процеса, WUS Аустрија, ТФ Чачак, 2009.
[4] J. Fraden, Handbook of Modern Sensors, Physics, Designs and Applications, Springer, 2010.
[5] Б. Поповић, Т. Шекара, Сензори и мјерења, Академска мисао, Београд, ЕТФ Источно Сарајево 2019.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, лабораторијске вежбе, консултације. Део градива се обрађује у облику семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
30
Практична настава
15
Усмени испит
20
Колоквијум-и
20
Семинар-и
10

Студијски програм: ОАС РСИ, ОАС ЕЛЕН, ОАС МЕХ
Назив предмета: Сигнали и системи
Наставник/наставници: Сања В. Антић
Статус предмета: обавезни ОАС РСИ; изборни ОАС ЕЛЕН, ОАС МЕХ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање основних инжењерских знања о сигналима и системима.
Исход предмета
• Основна знања о сигналима и системима и њиховим апстрактним математичким описима
• Стицање вештина формулације инжењерских проблема анализе и синтезе сигнала и система
математичким моделима и њихово решавање
• Основна знања и вештине о употреби МАТLAB-а у решавању различитих проблема из анализе и синтезе
сигнала и система.
• Разумевање представе сигнала и система у временском домену
• Разумевање представе сигнала и система у комплексном домену
• Разумевање представе сигнала и система у фреквенцијском домену
• Стицање вештина обраде сигнала употребом МАТLAB-а
Садржај предмета
Теоријска настава
Општи преглед и увод у теорију сигнала и система. Појам сигнала и система, класификација сигнала,
елементарни континуални сигнали, операције над континуалним сигналима, елементарни дискретни сигнали
операције над дискретним сигналима, конволуција континуалних и дискретних сигнала.
Класификација система, повезивање система, моделовање континуалних система диференцијалним
једначинама, блок дијаграми континуалних система, моделовање дискретних система диференцним
једначинама, блок дијаграми дискретних система, модел у простору стања.
Представљање сигнала његовим фреквенцијским садржајем, Фуријеови редови, Парсевалова теорема,
Фуријеова трансформација, Генерализована Фуријеова трансформација, Фуријеова трансформација
дискретног сигнала, Дискретна Фуријеова трансформација, примена Фуријеове трансформације у анализи
система.
Описивање континуалног система у комплексном домену (Лапласова трансформација), описивање
дискретног система у комплексном домену (Z-трансформација), функција преноса континуалног линеарног
стационарног система и дискретног линеарног стационарног система.
Фреквенцијски одзив континуалног линеарног стационарног система, Бодеови дијаграми, Фреквенцијски
одзив дискретног линеарног стационарног система.
Операција корелације над континуалним и дискретним сигналима.
Практична настава
Израда рачунских задатака на табли. Реализација рачунских примера у MATLAB-у на часовима вежби и
израда домаћих задатака и пројекта у MATLAB-у.
Литература
[1.] Р. Крнета, М. Ацовић, А. Достанић, Сигнали и системи са MATLAB примерима, II допуњено издање,
Технички факултет у Чачку, Чачак, 2009
[2.] Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, С. Станковић, Сигнали и системи, Академска мисао, Електротехнички
факултет Београд, Београд, 2007.
[3.] В. Папић, П. Тадић, А. Марјановић, Сигнали и системи, Збирка решених задатака, Академска мисао,
Електротехнички факултет Београд, Београд, 2013.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоретска предавања за целу студијску групу, реализација примера на часовима вежби на табли и на
рачунару, израда домаћих задатака и пројекта у MATLAB-у.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
40
Практична настава
15
Усмени испит
Колоквијум-и
40
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Синхроне машине
Наставник/наставници: Мирослав М. Бјекић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну неопходна знања из области:
• синхроних генератора (хидро и турбо)
• синхроних мотора: принцип рада, фазорски дијаграм карактеристике, мордејеве криве, пуштање у рад,
• специјалних машина синхроног типа: корачни мотори, серво мотори, синхрони релуктантни мотори,
електронски мотори (конструкција, принцип рада, примена)
Исход предмета
Студент стиче потребна знања о генераторима и моторима синхроног типа. Биће у стању да изврши основни
електрични прорачун синхроних турбо и хидро генератора. Одреди све битне параметре радног режима:
напоне, струје, активну и реактивну снагу. Нацрта фазорски дијаграм и одреди пад напона на крајевима
генератора који се јавља услед оптерећења. Да разуме принцип рада, одреди радни режим и основне
параметре синхроних мотора (брзину и развијени моменат). Код специјалних машина синхроног типа студент
је у стању да објасни конструкцију и принцип рада. Зна примену и специфичности сваког од мотора.
Садржај предмета
Теоријска настава
Синхроне машине: Увод (конструкција, облици ротора, принцип рада, генератор, мотор, компензатор),
Индукована ЕМС (проводник, навојак, тетивни навојни сачинилац, појасни навојни сачинилац, навојна
секција, пар полова, фазна и линијска ЕМС, виши хармоници ЕМС), магнетна поља ( МПС фазе, обртна
МПС, коефицијенти свођења, магнетна реакција индукта), векторски дијаграми (дијаграми напона и
струја турбо и хидрогенератора, Блондеов дијаграм, модификован Блондеов дијаграм), карактеристике (кка празног хода, к-ка кратког споја, однос кратког споја, к-ка реактивног оптерећења, спољна к-ка, к-ка
регулације, губици снаге, Мордејеве криве), промена напона синхроног генератора са оптерећењем
(конструкцијом Потјеовог дијаграма, конструкцијом Шведског дијаграма, конструкцијом Америчког
дијаграма), услови за паралелни рад, активна и реактивна снага (угаоне к-ке, статичка стабилност,
упрошћен кружни дијаграм електричних сила, прелазни процеси (теорема о одржању флукса,
субтранзитни, транзитни и устаљени период – реактансе, временске константе, еквивалентна шема,
анализтички облк струје кратког споја), побудни системи ( врста, систем са једносмерном и наизменичном
будилицом, статички побудни системи, безконтактни побудни системи), синхрони мотори (принцип рада,
фазорски дијаграм, пуштање у рад, радне к-ке).
Специјалне машине синхроног типа: корачни мотори (перманентомагнетни, варијабилнорелуктантни и
хибридни), серво мотори, синхрони релуктантни мотори, електронски мотори
Практична настава
Рачунске вежбе прате теоријску наставу. Биће коришћени симулациони програми креирани у програму
GEOGEBRA, анимације и видео записи. У лабораторији ће бити изведена вежба синхронизација синхроног
генератора са мрежом.
Планиран је најмање једна посета хидроелектрани и једној термоелектрани у окружењу.
Литература
[1.] Б. Митраковић, Синхроне машине, Научна књига, Београд, 1983.
[2.] Ј. М. Живанић, Д. Белошевац, М. Добричић, Збирка задатака из синхроних машина, ТФ, Чачак, 2007.
[3.] Припремљена предавања из области специјалних мотора постављена су на мудл курсу предмета
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Активност у току предавања
Практична настава
Колоквијум-и
Домаћи задаци

10
10
20
10

Писмени испит
Усмени испит

25
25

Студијски програм: ОАС ИТ, ОАС ИМ
Назив предмета: Складиштење података и откривање знања
Наставник/наставници: Марија Д. Благојевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са складиштима података, компонентама система за складиштење података и архитектуром система
за откривање знања, процесом претходне обраде и техникама откривања знања.
Исход предмета
Студент познаје складишта података и уме да креира коцку података. Разуме појам ОЛАП система као и
компоненте система за складиштење података и архитектуру система за откривање знања. Уме да изврши
претходну обраду података и да примени одабране технике за откривање знања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и модели складишта података. Концепти, алгоритми, технике и системи за складиштење података и
откривање знања. Архитектура складишта података. Имплементација складишта података. Екстракција
података, пречишћавање, трансформација, коцка података. ОЛАП обрада упита. Процес откривање знања. Веза
система за откривање знања са складиштима података и ОЛАП системима. Претходна обрада података. Технике
откривање знања. Упитни језик за откривање знања. Класификација и предикција. Анализа кластера. Правила
асоцијације. Стабла одлучивања. Неуронске мреже. Апликације за откривање знања и трендови развоја.
Практична настава
Вежбе прате излагање на предавањима и уводе студенте у практичан рад са складиштима података и техникама
откривања знања који се раде на лабораторијским вежбама.
Литература
[1] Дeлибaшић Б. (2009). Aлгoритми мaшинскoг учeњa зa oткривaњe зaкoнитoсти у пoдaцимa, ФOН, Београд
[2] Fischetti Т. (2018). R analiza podataka, Kompjuter biblioteka, Beograd
[3] Сукнoвић М., Дeлибaшић Б. (2010). Пoслoвнa интeлигeнциja и систeми зa пoдршку oдлучивaњу ФOН,
Београд
[4] Гojгић, Н., Вeљoвић, A. (2013). Примeнa склaдиштa пoдaтaкa у систeму мeнaџмeнтa квaлитeтoм у
oбрaзoвaњу, Факултет техничких наука Чaчaк, ISBN 978-86-7776-155-7
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 2
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање,
дискусија, методе практичног рада, радионице); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно
учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
20
Практична настава
Усмени испит
10
Колоквијум-и
50
Семинар-и
10

Студијски програм: ОАС РСИ, ОАС ЕЛЕН, ОАС МЕХ, ОАС ИТМ, ОАС ИТ
Назив предмета: Софтверски алати
Наставник/наставници: Марина М. Милошевић
Статус предмета: обавезни ОАС РСИ; изборни ОАС ИТМ, ОАС МЕХ, ОАС ЕЛЕН, ОАС ИТ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са основним софтверским алатима потребним за решавање различитих проблема на
каснијим годинама студија, Мatlab и LabVIEW.
Исход предмета
Након одслушаног предмета, очекује се да сваки студент треба да буде способан да:
1. користи функционалности софтверских пакета Мatlab и LabVIEW у решавању различитих инжењерских
проблема,
2. самостално се упозна и обучи за рад са другим, сличним софтверским алатима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основне карактеристике програмског пакет Matlab. Радно окружење. Аритметичке и логичке операције.
Математичке функције. Матрице. Типови података. Алгоритамске структуре. Функцијски потпрограми.
Улазне и излазне операције. Графички приказ података. Дигитална обрада слике. Основне карактеристике
програмског пакета LabVIEW. Радно окружење, основне компоненте, менији, палете. Потпрограми.Технике
дебаговања. Програмске структуре. Коришћење низова, кластера, стрингова. Рад са графицима. Улазноизлазне операције.
Практична настава
Вежбе прате излагање на предавањима и омогућавају студентима стицање знања и вештина у коришћењу
софтверских пакета Matlab и LabVIEW на практичним примерима.
Литература
[1.] Љубомир Савић, Програмирање у МАТЛАБ-у, Грађевински факултет Београд, 2005.
[2.] R. Bishop, Learning with LabVIEW 8, Prentice Hall PTR, 2007.
[3.] Миловановић А., Бјекић М., Копривица Б., Виртуелна инструментација, ФТН Чачак, 2010, ИСБН 978-867776-100-4.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања и рад у рачунарској учионици са Matlab и LabVIEW софтвером.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
60
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ, ОАС РСИ
Назив предмета: Софтверско инжењерство
Наставник/наставници: Марија Д. Благојевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Оспособљавање студената за примену техника из области софтверског инжењерства и развоја софтвера,
укључујући УМЛ моделирање, дизајнирање и имплементацију система, дизајнирање квалитетних корисничких
интерфејса, процену ваљаности дизајна, верификацију, валидацију и тестирање софтвера, као и технике за
одржавање софтвера у циљу развоја квалитетних софтверских производа.
Исход предмета
Након успешног завршетка овог предмета студенти ће имати теоријска и практична знања о формализацији
захтева система у складу са потребама корисника, примени принципа пројектовања дистрибуираних система,
пројектовању објектно-оријентисаних система применом УМЛ дијаграма, као и техникама и алатима за
тестирање софтвера.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у софтверско инжењерство. Модели софтверског процеса. Анализа захтева и спецификације.
објектнооријентисана анализа и израда дијаграма класа помоћу УМЛ дијаграма. Софтверски алати за
моделовање.
Напредни концепти моделовања структуре. Напредни концепти моделовања понашања. Дизајнирање система и
имплементација. Технике побољшања дизајна. Процена и провера ваљаности дизајна. Случајеви коришћења и
кориснички оријентисана пројектна решења. Основни дизајн патерни. Дизајн патерни. Појам и принципи
рефакторисања. Основна рефакторисања и алати за рефакторисање. Дизајнирање корисничког интерфејса.
Aгилни развој софтверских производа. Екстремно програмирање. Поновна употреба софтвера.
Верификација и валидација. Тестирање софтвера. Аутоматизовани алати за тестирање. Испорука и одржавање
система. Технике и алати за одржавање. Будућност софтверског инжењерства.
Практична настава
Знање стечено на предавањима примењује се на вежбама кроз реализацију пројекта која укључује све фазе
израде софтверске апликације у одређеном програмском језику и/или одређеном развојном окружењу.
Литература:
[1] Ian Sommerville, Software Engineering (9th Edition), Addison-Wesley, 2007, ISBN 978-0137035151.
[2] Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee, Softversko inženjerstvo, CET, 2006. ISBN: 86-7991-284-0
[3] Martin Fowler, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 3rd Edition,
AddisonWesley, 2004, ISBN 978-0321193681.
[4] Helen Sharp, Tracy Hall, Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming (Proceedings),
Springer, 2016, ISBN 978-3-319-33515-5.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Комбинација класичне наставе уз коришћење електронског курса и уз наведену литературу; израда домаћих
задатака и пројекaта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
40
Усмени испит
Колоквијум-и
20
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Стандардизација у ИТ
Наставник/наставници: Сандра Б. Милуновић Копривица, Марија Д. Благојевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са практичним значајем, начелима и циљевима стандардизације у ИТ, стандардима
који се односе на хардвер, софтвер и услуге у ИТ.
Исход предмета
Студенти ће се упознати са најзначајнијим станадрдима у области ИТ, овладати практичном применом
процесног приступа управљања квалитетом софтвера и хардвера, општим принципима сигурности ИС,
стандардима информационе сигурности, стандардима ИT услуга и ИТ окружења, стандардима ИТ иновација
и ИТ апликација.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теме: 1) Циљеви и принципи стандардизације у ИТ. 2) Стандарди квалитета софтвера и услуга у ИТ. 3) ITSM
методологија. 4) Смернице за примену ISO 9001 у испоруци и одржавању софтвера. 5) Стандардизација у
системском и софтверском инжењерству. 6) Водич кроз основе знања софтверског инжењеринга (SWEBOK).
7) Фазе животног циклуса софтвера и стандарди који га допуњују. 8) Вредновање способности софтверских
организација. 9) Праћење употребљивости софтвера у процесу испоруке, набавке, одржавања и развоја. 10)
Софтверски инжењеринг – квалитет производа. 11) Вредновање софтверског производа. 12) Општи
принципи сигурности ИС-a. Стандарди информационе сигурности. 13) Стандардизација ИТ услуга. 14)
Стандардизација ИТ окружења. 15) ИТ иновације и ИТ апликације (35.240.xy) са 11 подобласти.
Практична настава
нема
Литература:
[1] Милуновић Копривица С., Ауторизована предавања из стандардизације у ИТ.
[2] ISO 9001, ISO/IEC FCD 9000-3, ISO 9001:2000/TickIT (изводи)
[3] ISO/IEC TR 19759:2005 (изводи), ISO/IEC 12207 (изводи), ISO/IEC TR 15504 – SPICE (изводи), ISO 9126
(изводи), ISO/IEC 14598 (изводи), ISO/IEC 27000 (изводи), ISO/IEC 20000 (изводи)
[4] http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_ics_browse.htm?ICS1=35&ICS2=240
[5] Поповић П., Живковић В., Основи стандардизације и метрологије, Универзитет Сингидунум, Београд,
2011, доступно на www.singipedia.com/attachment.php?attachmentid=2643&d
Број часова активне наставе: 2
Теоријска настава: 2
Практична настава: 0
Методе извођења наставе
Предавања се изводе комбинацијом метода „ex catedra“ и „case study“. Теоријски наставни садржај излаже се
методом “ex catedra” (уз рачунарске презентације), други део предавања изводи се “case study” методом, тј.
анализом карактеристичних извода појединих стандарда из области ИТ. Кроз практичну наставу (домаћи
задатак) обрађује се један део садржаја предмета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
10
Усмени испит
Колоквијум-и
50
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Стратегијски менаџмент
Наставник/наставници: Цариша Х. Бешић, Неда М. Николић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ jе упознати студенте са процесом стратегиjског менаџмента, са процесом формулисања, вредновања и
имплементациjе стратегиjе. Овладавање управљачким процесом коjи обезбеђуjе ефективност и ефикасност
предузећа у динамичкоj пословноj средини.
Исход предмета
Студент треба да зна и да jе способан да користи специфичне теориjе, концепте и принципе стратегиjског
менаџмента, да прикупља и анализира релевантне информациjе о проблемима стратегиjског менаџмента, и да
стечена знања примени у решавању комплексних проблема управљања предузећем. Овладавање стратегијским
процесом и глобално стратешким менаџментом у савременим глобалним условима, од суштинске је важности за
успех и опстанак компанија.
Садржај предмета
Теоријска настава
Процес стратешког менаџмента. Дефинисање стратегиjе. Нивои и врсте стратегиjа. Компоненте стратешког
менаџмента. Мисиjа предузећа и производ. Систем циљева производног предузећа, производни програм и
животни циклус предузећа, Стратешко планирање, модели и технике. Спољашње и унутрашње окружење
предузећа. Индустриjска предузећа у интеракциjи са околином. Стратегиjска анализа конкурентског окружења.
Предвиђање, методе и технике предвиђања. Стратешко одлучивање. Корпоративне, пословне стратегиjе Методе и
технике стратешког менаџмента. Стратешке анализе, генерисање стратешких алтернатива и избор стратегиjе.
Имплементациjа стратегиjе. Операционализовање стратегиjе, годишњи циљеви, функционалне стратегиjе и
пословне политике. Процена успешности и контрола примене стратегиjе. Карактеристике индустриjског
амбиjента и глобалног амбијента. Менаџмет производа и производног програма. Стратешки савези као облици
сарадње предузећа у националном и глобалном окружењу, outsourcing. Друштвена одговорност предузећа.
Практична настава
Смернице за писање семинарског рада: договор око тема. Ситуациони модели стратегијског менаџмента –
компаративна анализа кроз дискусију. Симулација стратегијског процеса - радионица. Технике стратегијског
управљања – дискусија на примерима.
Литература
[1] Бешић, Ц., Ђорђевић, Д. (2019). Стратегијски менаџмент, Факултет техничких наука у Чачку, Чачак.
[2] Dess G., Lumpkin G.,Eisner A. (2007). Strаtеški mеnаdžmеnt, Dаtа Stаtus, Bеоgrаd.
[3] Милисавлевић, М. (2005). Савремени стратегијски менаџмент, Београд,
[4] Thompson Jr., A. A., Strickland III, A. J., Gamble, J. E. (2008). Strateški menadžment: u potrazi za konkurentskom
prednošću: teorija i slučajevi iz prakse, Маtе, Zаgrеb.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања се изводе методом „ex cathedra“ презентациjом наставних садржаjа.
Вежбе се изводе комбинациjом метода „ex cathedra“ и „case“. Методом „ex cathedra“ се реализуjе део аудиторних
вежби. Остали део вежби се реализуjе методом „case“ са интерактивним учешћем студената и обухвата вербалне
методе (монолог, дијалог, дискусија); текстуалне методе (рад студената на тексту и изради пројектних задатака из
оквира садржаја наставног предмета); илистративне методе, демонстративне методе (анализа случајева из праксе,
демонстрација процеса-симулације и др.). Методе и методски облици примењиваће се у фронталном, групном,
раду тандема и индивидуалном облику наставног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и
30

Студијски програм: OАС ЕЛЕН
Назив предмета: Стручна пракса
Наставник: Момчило Д. Вујичић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији предузећа и институција које се баве
пословима у оквиру струке за коју се студент оспособљава и могућностима примене претходно стечених
знања у пракси.
Исход предмета
Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање
конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Упознавање
студената са делатностима изабраног предузећа или институције, начином пословања, управљањем и местом
и улогом инжењера у њиховим организационим структурама.
Садржај предмета
Формира се за сваког кандидата посебно, у договору са руководством предузећа или институције у којима се
обавља стручна пракса, а у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава. Стручна пракса се
може реализовати у одговарајућим научноистраживачким установама, у организацијама за обављање
иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, у
привредним друштвима и јавним установама у трајању од минимум 90 часова.
Литература
Број часова активне наставе: 0
Други облици наставе: 6
Методе извођења наставе
Практична настава, лабораторијски рад и рад у радионици. Менторски рад и консултације. Методе
графичких радова. Практичан рад у радионици. Практичан рад у рачунарској учионици. Истраживачки рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Оцена вештина и знања развијених на стручној пракси
Задовољавајуће реализовао задатке
51-70
Успешно реализовао задатке
71-90
Веома успешно реализовао задатке
91-100

Студијски програм: ОАС МЕХ
Назив предмета: Стручна пракса
Наставник: Срећко Н. Ћурчић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији предузећа и институција које се баве
пословима у оквиру струке за коју се студент оспособљава и могућностима примене претходно стечених
знања у пракси.
Исход предмета
Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање
конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Упознавање
студената са делатностима изабраног предузећа или институције, начином пословања, управљањем и местом
и улогом инжењера у њиховим организационим структурама.
Садржај предмета
Формира се за сваког кандидата посебно, у договору са руководством предузећа или институције у којима се
обавља стручна пракса, а у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава. Стручна пракса се
може реализовати у одговарајућим научноистраживачким установама, у организацијама за обављање
иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, у
привредним друштвима и јавним установама у трајању од минимум 90 часова.
Литература
Број часова активне наставе: 0
Други облици наставе: 6
Методе извођења наставе
Практична настава, лабораторијски рад и рад у радионици. Менторски рад и консултације. Методе
графичких радова. Практичан рад у радионици. Практичан рад у рачунарској учионици. Истраживачки рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Оцена вештина и знања развијених на стручној пракси
Задовољавајуће реализовао задатке
51-70
Успешно реализовао задатке
71-90
Веома успешно реализовао задатке
91-100

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Стручна пракса
Наставник/наставници: Данијела M. Милошевић, Владимир M. Младеновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: нема
Циљ предмета
Стручна пракса треба да олакша студенту прелазак са академског школовања на професионални рад. Циљ
стручне праксе је да се студент кроз практичан рад приближи свом будућем занимању. Студент тиме добија
прилику да знања и способности које је добио проучавањем теорије, и израдом различитих врста апликација,
примени стечено знање у пракси. При том би требало да стекне увид у техничка, организацијска, економска и
социјална дешавања и њихову узајамну повезаност у предузећима, односно институцијама.
Исход предмета
Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање
конкретних практичних проблема у области информационих технологији у оквиру изабраног предузећа или
институције. Упознавање студента са делатношћу изабраног предузећа или институције, начином пословања,
управљањем и местом и улогом запослених у ИТ сектору у њиховим организационим структурама.
Садржај предмета
Сваки кандидат посебно бира предузеће или институцију у којој ће обавити стручну праксу. У договору са
руководиоцем или задуженом особом у предузећу/институицији, а у складу са потребама струке за коју се
студент оспособљава дефинише се садржај стручне праксе. Програм стручне праксе треба да буде у складу са
постављеним образовним циљевима који су дефинисани студијским програмом.
Литература
Број часова активне наставе:
Други облици наставе:
Методе извођења наставе
По упису у одговарајући семестар, у коме је предвиђена реализација стручне праксе, студент се пријављује
руководиоцу стручне праксе за обављање праксе. У свом захтеву он наводи област из које жели да обави
стручну праксу. Уз захтев подноси и пријаву за обављање стручне праксе. Стручна пракса траје најмање 45
сати. Распоред се врши по договору руководиоца стручне праксе и ментора у институцији у којој се
реализује стручна пракса. Стручна пракса се може реализовати континуирано у току сваке седмице семестра
у коме је предвиђена или у блоку, према уговору са институцијом, а у складу са планом реализације стручне
праксе. Студент пише дневник стручне праксе у коме описује активности и послове које је обављао за време
стручне праксе. Руководилац стручне праксе прегледа и оверава дневник праксе студентима, односно врши
проверу знања студента кроз одбрану семинарског рада или на други начин ако је то предвиђено студијским
програмом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Оцена вештина и знања развијених на стручној пракси
Задовољавајуће реализовао задатке
51-70
Успешно реализовао задатке
71-90
Веома успешно реализовао задатке
91-100

Студијски програм: ОАС РСИ
Назив предмета: Стручна пракса
Наставник/наставници: Урош М. Пешовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Стручна пракса има циљ да унапреди способност студента за успешну примену стручних и научних сазнања и
метода и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе током боравка студента у радној
организацији (предузећа која обављају делатност у области рачунарског и софтверског инжењерства) у којој
обавља стручну професионалну праксу. Током обављања праксе студент ће стећи увид у техничка,
организацијска, економска и социјална дешавања и њихову узајамну повезаност у радној организацији и
упознати принципе професионалне, инжењерске и етичке одговорности.
Исход предмета
Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање
конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабране радне организације. Упознавање студента са
делатношћу, начином пословања, управљањем и местом и улогом инжењера у њиховим организационим
структурама. Овладавање начинима комуникације са запосленима у радној организацији.
Садржај предмета
Предмет се реализује кроз практични, самостални рад студента, при чему сваки студент посебно бира радну
организацију у којој ће обавити стручну праксу. Практичан рад подразумева боравак и рад у трајању од најмање
90 часова, у радној организацију у којима се обављају различите делатности повезане са рачунарским и
софтверским инжењерством. Студент може обављати праксу у: производним предузећима, пројектним и
консултантским организацијама, истраживачким организацијама, јавним и комуналним предузећима и некој од
лабораторија на Факултету техничких наука у Чачку или у иностранству. У договору са надлежним лицем у
радној организацији, студенту се одређује ментор праксе, запослено лице који има завршено високо образовање,
које у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава дефинише се садржај стручне праксе. Програм
стручне праксе треба да буде у складу са постављеним образовним циљевима који су дефинисани студијским
програмом. Током праксе студент је дужан да води дневник праксе у који свакодневно уноси опис послова које
обавља, закључке и запажања током трајања праксе. Након обављене праксе, студент предаје дневник праксе и
усмено презентује стечена знања током трајања праксе пред предметним професором.
Литература:
Број часова активне наставе: 0
Други облици наставе: 6
Методе извођења наставе
Практична настава, лабораторијски рад и рад за рачунаром. Менторски рад и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Оцена вештина и знања развијених на стручној пракси
Задовољавајуће реализовао задатке
51-70
Успешно реализовао задатке
71-90
Веома успешно реализовао задатке
91-100

Студијски програм: ОАС ИТМ
Назив предмета: Стручна пракса
Наставник: Срећко Н. Ћурчић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији предузећа и институција које се баве
пословима у оквиру струке за коју се студент оспособљава и могућностима примене претходно стечених
знања у пракси.
Исход предмета
Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање
конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Упознавање
студената са делатностима изабраног предузећа или институције, начином пословања, управљањем и местом
и улогом инжењера у њиховим организационим структурама.
Садржај предмета
Формира се за сваког кандидата посебно, у договору са руководством предузећа или институције у којима се
обавља стручна пракса, а у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава. Стручна пракса се
може реализовати у одговарајућим научноистраживачким установама, у организацијама за обављање
иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, у
привредним друштвима и јавним установама у трајању од минимум 90 часова.
Литература
Број часова активне наставе: 0
Други облици наставе: 6
Методе извођења наставе
Практична настава, лабораторијски рад и рад у радионици. Менторски рад и консултације. Методе
графичких радова. Практичан рад у радионици. Практичан рад у рачунарској учионици. Истраживачки рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Оцена вештина и знања развијених на стручној пракси
Задовољавајуће реализовао задатке
51-70
Успешно реализовао задатке
71-90
Веома успешно реализовао задатке
91-100

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Стручна пракса 1
Наставник/наставници: Неда М. Николић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ реализације стручне праксе је стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији
предузећа и институција које се баве пословима у оквиру струке за коју се студент оспособљава као и o
могућностима примене претходно стечених знања у пракси. Препознавање основних функција производнопословних система у домену планирања, организовања, вођења и контроле пословања као и улоге и
задатака инжењера менаџмента у таквом пословном систему. Упознавање са методама и техникама које се
користе у обављању свакодневних радних задатака инжењера менаџмента.
Исход предмета
Стицање практичних знања и вештине у области планирања, организације, управљања и контроле
пословања. Оспособљавање за структурално размишљање које води делотворној методологији рада и
развоја производно-пословних система. Оспособљеност за примену претходно стечених теоријских и
стручних знања за решавање конкретних практичних инжењерско-менаџерских проблема у оквиру
изабраног предузећа или институције. Препознавање и критичко разматрање модела организовања и
токова пословних информација. Препознавање основних процеса у пројектовању, производњи, одржавању,
управљању квалитетом, безбедношћу и здрављем на раду, у контексту будућих професионалних
компетенција студента.
Садржај предмета
Упознавање са производним програмом и типом производње за изабрано предузеће. Снимак и анализа
постојеће организационе структуре предузећа. Анализа утицајних фактора на пројектовање организационе
структуре предузећа. Сагледавање заступљених метода планирања и контроле пословања. Анализа модела
организовања производних процеса и токова информација у производњи. Избор оптималне стратегије за
решавање структурних, управљачких и функционалних проблема у предузећу. Упознавање са примењеним
системима квалитета. Генерисање решења организационе структуре. Упознавање са местом и улогом
инжењера менаџмента у организационој структури изабраног предузећа.
Литература
У договору са предметним професором.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 0
Остали часови: 3
Методе извођења наставе
Предмет се реализује кроз практични, самостални рад студента. Реализација стручне праксе подразумева
боравак и рад у одговарајућим производно-пословним системима, научноистраживачким установама, у
организацијама за обављање иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне
подршке иновационој делатности и јавним установама. Избор организације за реализацију стручне праксе,
дефинисање конкретног задатка стручне праксе за сваког студента – циљеви и задаци, обавезе студента,
начин рада, облик и садржај завршног извештаја, врши се у консултацији са предметним професором.
Током праксе студенти морају водити дневник у коме ће уносити опис послова које обављају, закључке и
запажања. Након обављене праксе, студенти праве извештај у форми семинарског рада са задатом темом
који бране пред предметним професором.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току праксе
70
Одбрана семинарског рада
30
поена
Оцена вештина и знања развијених на стручној пракси
Задовољавајуће реализовао задатке
51-70
Успешно реализовао задатке
71-90
Веома успешно реализовао задатке
91-100

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Стручна пракса 2
Наставник/наставници: Александар М. Драгашевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ реализације стручне праксе је стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији
предузећа и институција које се баве пословима у оквиру струке за коју се студент оспособљава као и о
могућностима примене претходно стечених знања у пракси.
Препознавање основних функција производно-пословних система у домену планирања, организовања,
вођења и контроле пословања као и улоге и задатака инжењера менаџмента у таквим пословном
системима. Упознавање са методама и техникама које се користе у обављању свакодневних радних
задатака инжењера менаџмента.
Исход предмета
Стицање искустава и овладавање вештинама у коришћењу, продубљивању и обогаћивању стечених
теоријских и практичних знања ради препознавања и решавања конкретних питања и задатака који се
појављују у реалном систему. Оспособљавање за структурално размишљање које води делотворној
методологији рада и развоја производно-пословних система. Препознавање и критичко разматрање
модела организовања и токова пословних информација. Препознавање основних процеса у пројектовању,
производњи, одржавању, управљању квалитетом, безбедношћу и здрављем на раду, у контексту будућих
професионалних компетенција студента.
Садржај предмета
Упознавање са пословном делатности предузећа, његовом програмском оријентацијом, организационим и
пословним окружењем у оквиру кога обавља своју делатност. Анализа утицајних фактора на развој
предузећа. Сагледавање и анализа заступљених модела управљања процесима рада у предузећу. Анализа
приступа у управљању токовима пословних информација. Анализа приступа у управљању технолошким
системима предузећа. Избор оптималне стратегије за решавање структурних, управљачких и
функционалних проблема у предузећу. Упознавање са примењеним системима управљања квалитетом.
Упознавање са местом и улогом инжењера менаџмента у пословању, конципирању и реализацији развојне
стратегије изабраног предузећа.
Литература
У договору са предметним професором.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 0
Остали часови: 3
Методе извођења наставе
Предмет се реализује кроз практични, самостални рад студента. Реализација стручне праксе подразумева
боравак и рад у одговарајућим производно-пословним системима, научноистраживачким установама, у
организацијама за обављање иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне
подршке иновационој делатности и јавним установама. Избор организације за реализацију стручне
праксе, дефинисање конкретног задатка стручне праксе за сваког студента – циљеви и задаци, обавезе
студента, начин рада, облик и садржај завршног извештаја, врши се у консултацији са предметним
професором. Током праксе студенти морају водити дневник у коме ће уносити опис послова које
обављају, закључке и запажања. Након обављене праксе, студенти праве извештај у форми семинарског
рада са задатом темом који бране пред предметним професором.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току праксе
70
Одбрана семинарског рада
30
поена
Оцена вештина и знања развијених на стручној пракси
Задовољавајуће реализовао задатке
51-70
Успешно реализовао задатке
71-90
Веома успешно реализовао задатке
91-100

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Структуре података и алгоритми
Наставник/наставници: Олга М. Ристић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Увод у програмирање, Програмски језици
Циљ предмета
Надградња основних принципа програмирања; упознавање са основним структурама података, апстрактним
типовима података и алгоритмима над структурама података. Примена алгортама у решавању конкретних
проблема је од суштинске важности за израду софтвера. Изучавање основних структура података је важан
предуслов за ефикасан рад софтвера.
Исход предмета
Студенти се оспособљавају за праћење изучавања савремених техника програмирања и самостално праћење
развоја софтверског производа.Оспособљеност студената за имплементацију различитих структура података
у програмском језику Ц и Јава.
Садржај предмета
Теоријска настава
Дефиниције и појмови структура података и алгоритама. Дизајн и анализа алгоритма. Време извршавања
алгоритма. Велико О нотација. Рекурзија. Линеарне и нелинеарне структуре. Једнодимензионални и
вишедимензионални низови. Стекови. Редови. Листе. Алгоритми за сортирање (Selection, Bubble, Insertion
sort,...). Алгоритми за претраживање података (секвенцијално, бинарно, интерполационо, ...). Рекурзивни
алгоритми. Стабла. Бинарна стабла. Бинарна стабла за претраживање. Графови. Алгоритми за облилазак
графова. Минимална разапињућа стабла. Тополошко сортирање.
Практична настава
Самосталан рад студената на решавању проблема и задатака које прате предавања. Примена и развој
образовних софтвера за симулацију и анимацију структура података и алгоритама.
Литература:
[1] Dejan Živković: Uvod u algoritme i strukture podataka, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2010, ISBN 978-867912-311-4.
[2] Miodrag Živković: Algoritmi, Matematički fakultet, Beograd, 2000, ISBN 86-7589-020-6.
[3] Michael Goodreach, Roberto Tamassia, Michael Goldwasser: Data Structures & Algorithms in Java, Wiley,
2014, ISBN 978-1118771334.
[4] Mark Allen Weiss: Data Structures and Algorithm Analysis in Java, Florida International University, Publisher:
Pearson, 2012, ISBN 978-0273752110.
[5] Clifford A. Shaffer: Practical Introduction to Data Structures and Algorithm Analysis (Java Edition), dover
publications, 2011, (доступна бесплатно на интернету: https://people.cs.vt.edu/shaffer/Book/).
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (популарно предавање, методе
демонстрације, истраживање); Облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, кооперативно,
практично и учење путем открића.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
Практична настава
10
Усмени испит
30
Колоквијум-и
40
Семинар-и
20

Студијски програм: OАС МЕХ
Назив предмета: Техничка физика 1
Наставник: Небојша С. Митровић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Курс Техничке физике 1 треба да омогући студенту да развије неопходне аналитичке вештине за примену
основних природних закона, као и разумевање и решавање основних техничких проблема.
Исход предмета
Стечена знања омогућавају студенту да: правилно користи терминологију и означавање физичких величина,
развије умеће спровођења нумеричких и рачунских поступака приликом израде рачунских задатака, процену
реда величина, оцену грешке, као и правилну употребу јединица физичких величина, правилно рукује
лабораторијском опремом и успешно презентира и анализира експерименталне резултате мерења физичких
величина са циљем квантитативног описивања физичких појава у техници, правилно ради рачунске задатке
постављањем и решавањем једначина основних природних закона. Формирање научног погледа на свет са нагласком
на све законе одржања, који су увек задовољени у свим техничко-технолошким процесима. Аналитички
приступ решавања проблема и коришћење теоријских и експерименталних сазнања у техничкој пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Подела физике према облицима кретања материје. Кинематика материјалне тачке. Динамика материјалне
тачке. Закони одржања у природи. Гравитација. Динамика ротације крутог тела. Осцилације. Таласно кретање.
Кинематика. Системи референције. Положај материјалне тачке у простору. Дефиниције кинематских величина
(вектори брзине и убрзања). Врсте кретања у зависности од убрзања. Примери кретања материјалне тачке.
Динамика транслаторног кретања. Врсте интеракција у природи и њихова својства. Физичка поља. Количина
кретања. Њутнови закони механике. Силе трења. Импулс силе. Закон одржања количине кретања. Рад, снага и
енергија. Закон одржања количине eнергије. Динамика ротационог кретања. Момент силе. Момент инерције.
Штајнерова теорема. Момент количине кретања. Закон о одржању момента количине кретања. Рад, снага и
кинетичка енергија при ротацији. Гравитација. Њутнов закон гравитације. Гравитационо поље. Рад
гравитационе силе. Гравитациона потенцијална енергија. Гравитациони потенцијал и напон. Осцилације.
Просто хармонијско кретање. Механички модел осцилатора. Диференцијална једначина хармонијских осцилација.
Енергија линеарног хармонијског осцилатора. Клатна. Пригушене осцилације. Таласно кретање. Настајање и
врсте таласа. Лонгитудинални и трансферзални таласи. Интерференција таласа. Стојећи таласи. Доплеров ефекат.
Практична настава
На предавањима се излаже теоријски део градива праћен примерима који илуструју примену теорије на
решавање задатака. На аудиторним вежбама се раде карактеристични задаци из градива са предавања.
Студент самостално ради експерименталнe вежбе из области које су предвиђене програмом, пише реферате о
добијеним резултатима мерења, које потом брани. Урађене експерименталне вежбе и одбрањени реферати су
услов за излазак на писмени део испита.
Литература
[1] В. Вучић, Д. Ивановић, Физика I, Научна књига, Београд, 1990.
[2] Г. Димић и М. Митриновић, Физика – курс Д, збирка задатака, Грађевинска књига, Београд, 1990.
[3] В. Вучић, Д. Ивановић, Основна мерења у физици, Научна књига, Београд, 1990.
[4] А. Маричић, Р. Симеуновић, А. Калезић-Глишовић, Н. Митровић, Решени задаци из физике са
пријемних испита, Технички факултет Чачак, Чачак 2000.
[5] В. Георгијевић и група утора са техничких факултета Универзитета у Београду, Предавања из физике,
Грађевински факултет, Београд, 2005.
Број часова активне наставе: 6
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Предавања, рачунске вежбе, експерименталне вежбе, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
30
Практична настава
15
Усмени испит
30
Колоквијум-и
20
Семинар-и

Студијски програм: OАС МЕХ
Назив предмета: Техничка физика 2
Наставник: Небојша С. Митровић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: испуњене предиспитне обавезе из Техничке физике 1
Циљ предмета
Курс Техничке физике 2 треба да омогући студенту праћење и разумевање проблематике која се проучава у
стручним техничким предметима. Стечена знања треба да послуже као подлога за техничко – технолошке
дисциплине и укључивање физике у директан процес индустријске производње.
Исход предмета
Суштинско разумевање фундаменталних закона у физици. Аналитички приступ решавања проблема и
коришћење теоријских и експерименталних сазнања у техничкој пракси. Повећање општег фонда знања као
предуслов за укључивање у светске интеграционе процесе у науци и техници.
Садржај предмета
Теоријска настава
Молекулско - кинетичка теорија гасова и термодинамика. Идеални гасови. Општа једначина гасног стања.
Количина топлоте. Специфична топлота. Рад при ширењу гасова. Адијабатска промена гасног стања.
Унутрашња енергија. Први закон термодинамике. Термодинамички процеси. Кружни процеси. Карноов
циклус. Други закон термодинамике. Ентропија.
Геометријска и таласна оптика. Фермаов принцип. Рефлексија и преламање светлости на равној и сферној
граничној површини. Огледала. Оптичарска једначина танког сочива. Систем два сочива. Прости оптички
инструменти (лупа и микроскоп). Интерференција и дифракција светлости. Дифракциона решетка.
Атомска физика. Дуалистичка природа материје. Борова теорија атома. Спектри атома водоника.
Фотоефекат. Настанак и особине Х-зрачења. Топлотно зрачење. Апсолутно црно тело. Штефан-Болцманов
закон зрачења. Планков закон. Винов закон. Спектри инфрацрвеног зрачења и примене у савременој техници.
Нуклеарна физика. Наелектрисање и маса језгра. Енергија везе нуклеона. Дефект масе. Радиоактивна
дезинтеграција. α, β и γ распад. Апсорпција радиоактивног зрачења. Фисија и фузија, примене.
Практична настава
На предавањима се излаже теоријски део градива праћен примерима који илуструју примену теорије на
решавање задатака. На аудиторним вежбама се раде карактеристични задаци из градива са предавања.
Студент самостално ради експерименталнe вежбе из области које су предвиђене програмом, пише реферате о
добијеним резултатима мерења, које потом брани. Урађене експерименталне вежбе и одбрањени реферати су
услов за излазак на писмени део испита.
Литература
[1] В. Вучић, Д. Ивановић, Физика II, Физика III, Научна књига, Београд, 1990.
[2] Г. Димић и М. Митриновић, Физика – виши курс Д, збирка задатака, Грађевинска књига, Београд, 1990.
[3] В. Вучић, Д. Ивановић, Основна мерења у физици, Научна књига, Београд, 1990.
[4] А. Маричић, Р. Симеуновић, А. Калезић-Глишовић, Н. Митровић, Решени задаци из физике са
пријемних испита, Технички факултет Чачак, Чачак 2000.
[5] В. Георгијевић и група утора са техничких факултета Универзитета у Београду, Предавања из физике,
Грађевински факултет, Београд, 2005.
Број часова активне наставе: 6
Теоријска настава: 3
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Предавања, рачунске вежбе, експерименталне вежбе, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
30
Практична настава
15
Усмени испит
30
Колоквијум-и
20
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС ИМ
Назив предмета: Техничка механика
Наставник/наставници: Иван Р. Милићевић
Статус предмета: обавезни ОАС ЕЛЕН; изборни ОАС ИМ
Број ЕСПБ:6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са моделирањем и прорачунима у техничкој пракси: статички пренос спољашњих и унутрашњих
оптерећења тела (силе и моменти); статичка напрезања елемената (напони и деформације).
Исход предмета
Усвајање основних знања из техничке механике и то: моделирање преноса и трансформација оптерећења
(силе, спрегови, моменти, спољашња и унутрашња опртерећења), напрезање еластичних тела (напонско и
деформационо стање). Основно знање коришћења рачунара у механичким прорачунима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Статика: Круто тело, силе, моменти, спрегови. Систем сучељних сила: резултаната, статичка равнотежа.
Произвољни систем сила и спрегова: главни вектор, главни момент, статичка равнотежа. Трење клизања и
котрљања. Унутрашња оптерећења носача: цртање статичких дијаграма. Примена рачунара у статици:
одређивање сила веза, цртање статичких дијаграма, одређивање тежишта.
Отпорност материјала: Основне хипотезе о механичким особинама еластичних материјала. Геометријске
карактеристике пресека: површина, моменти инерције, елипса инерције. Дефиниција напрезања материјала:
напони, деформације. Аксијално напрезање: напони, деформације, Хуков закон, димензионисање, напрезање
у равни. Напрезање при смицању. Напрезање при увијању: напони, деформације, димензионисање вратила.
Напрезање при савијању греда: нормални и тангенцијални напони, деформације-угиби, димензионисање
носача. Извијање: Ојлеров, Омега и Тетмајеров поступак.
Практична настава
На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима и дају упутства
за израду графичких радова. Студенти самостално, у облику израде домаћих задатака (графичких радова)
решавају проблеме одређивања расподеле оптерећења и димензионисања линијских носача. У лабораторији
се упознају са стандардним методама за испитивање различитих елемената и склопова изложеним основним
врстама напрезања.
Литература
[1.] Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, Техничка механика - општи курс, Грађевинска књига, 1982.
[2.] Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, И. Милићевић: Техничка механика – Статика и Отпорност
материјала, допуњено издање, електронски облик, Факултет техничких наука у Чачку, 2015.
https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/
[3.] Д. Голубовић, М. Којић, Р. Савић, Методичка збирка задатака из статике, Научна књига, Београд., 1986.
[4.] Д. Голубовић, М. Којић, Р. Савић, И. Милићевић: Методичка збирка задатака из статике, допуњено
издање, електронски облик, Чачак, Факултет техничких наука у Чачку, 2008. https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/
[5.] К. Премовић, Д. Голубовић, Љ. Милићевић, Методичка збирка из отпорности материјала, Грађевинска
књига, Београд, 1982.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Предавања, рачунске и лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
40
Практична настава
5
Усмени испт
25
Колоквијум-и
15
Семинар-и
10
Напомена: Писмени део испита се може полагати и парцијално путем колоквијума у току семестра

Студијски програм: ОАС МЕХ, OАС ИТМ
Назив предмета: Техничка механика 1
Наставник: Иван Р. Милићевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са моделирањем и прорачунима у техничкој пракси: статички пренос спољашњих и унутрашњих
оптерећења тела (силе и моменти).
Исход предмета
Усвајање основних знања из техничке механике и то: моделирање, преноса и трансформација оптерећења
(силе, спрегови, моменти, спољашња и унутрашња оптерећења). Усвајање механике као основе техничких
знања. Основно знање коришћења рачунара у статичким прорачунима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Механичка моделирања реалних система: круто тело, силе, моменти, спрегови. Систем сучељних сила:
резултаната, статичка равнотежа. Произвољни систем сила и спрегова: главни вектор, главни момент,
статичка равнотежа. Трење клизања и котрљања. Тежиште: тела, линије, површине, запремине. Унутрашња
оптерећења носача: цртање статичких дијаграма. Примена рачунара у статици: одређивање сила веза, цртање
статичких дијаграма, одређивање тежишта.
Практична настава
На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства
за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти. Ради се три
графичка задатка из области: равнотежа крутих тела, статички дијаграми греда и одређивање тежишта
сложене површине.
Литература
[1] Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, Техничка механика - општи курс, Грађевинска књига, 1982.
[2] Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, И. Милићевић: Техничка механика – Статика, допуњено издање,
електронски облик, Факултет техничких наука у Чачку, 2015. https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/
[3] Д. Голубовић, М. Којић, Р. Савић, Методичка збирка задатака из статике, Научна књига, Београд., 1986.
[4] Д. Голубовић, М. Којић, Р. Савић, И. Милићевић: Методичка збирка задатака из статике, допуњено
издање, електронски облик, Чачак, Факултет техничких наука у Чачку, 2008. https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/
[5] З. Голубовић, М. Симоновић, З. Митровић: Механика – Статика, Машински факултет, Београд, 2014.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе. Традиционална настава, настава подржана
рачунаром, демонстрације. Индивидуалне консултације са студентима током израде графичких радова.
У оквиру предавања студент се упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и израду
практичних примера. На вежбама се решавају практични примери, дају упутства за израду графичких радова,
пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти.
Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума (у току семестра) и завршног теста (у току испитног
рока). Студенти који се не квалификују за завршни тест могу да полажу поправне колоквијуме. Такође се
могу поправљати оцене из свих активности кроз поновно обављање истих.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
25
Практична настава
5
Усмени испит
25
Колоквијум-и
20
Графички радови
20
Напомена: Писмени део испита се може полагати и парцијално путем колоквијума у току семестра

Студијски програм: ОАС МЕХ, OАС ИТМ
Назив предмета: Техничка механика 2
Наставник: Иван Р. Милићевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит Техничка механика 1
Циљ предмета
Упознавање са моделирањем и прорачунима у техничкој пракси: статичка напрезања елемената (напони и
деформације).
Исход предмета
Усвајање основних знања из техничке механике и то: моделирање напрезања еластичних тела (напонско и
деформационо стање). Усвајање механике као основе техничких знања. Основно знање коришћења рачунара
у механичким прорачунима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основне хипотезе о механичким особинама еластичних материјала. Геометријске карактеристике пресека:
површина, моменти инерције, елипса инерције. Дефиниција напрезања материјала: напони, деформације.
Аксијално напрезање: напони, деформације, Хуков закон, димензионисање, напрезање у равни. Напрезање
при смицању. Напрезање при увијању: напони, деформације, димензионисање вратила. Напрезање при
савијању греда: нормални и тангенцијални напони, деформације-угиби, димензионисање носача. Извијање:
Ојлеров, Омега и Тетмајеров поступак.
Практична настава
На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства
за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти. Раде се три
графичка задатка из области: моменти инерције, напрезање греда при савијању, напрезање греда при увијању.
Литература
[1] Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, Техничка механика - општи курс, Грађевинска књига, 1982.
[2] Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, И. Милићевић: Техничка механика – Отпорност материјала,
допуњено издање, електронски облик, Факултет техничких наука у Чачку, 2015. https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/
[3] К. Премовић, Д. Голубовић, Љ. Милићевић, Методичка збирка из отпорности материјала, Грађевинска
књига, Београд, 1982.
[4] Н. Анђелић, М. Милованчевић: Отпорност материјала, Машински факултет, Београд, 2010.
[5] Д. Ружић, Р. Чукић, М. Дуњић, М. Милованчевић, Н. Анђелић, В. Милошевић-Митић: Отпорност
материјала - таблице, Машински факултет, Београд, 2013.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе. Традиционална настава, настава подржана
рачунаром, демонстрације. Индивидуалне консултације са студентима током израде графичких радова.
У оквиру предавања студент се упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и израду
практичних примера. На вежбама се решавају практични примери, дају упутства за израду графичких радова,
пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти.
Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума (у току семестра) и завршног теста (у току испитног
рока). Студенти који се не квалификују за завршни тест могу да полажу поправне колоквијуме. Такође се
могу поправљати оцене из свих активности кроз поновно обављање истих.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
5
Усмени испит
30
Колоквијум-и
20
Графички радови
20
Напомена: Писмени део испита се може полагати и парцијално путем колоквијума у току семестра

Студијски програм: ОАС МЕХ, ОАС ИТМ, ОАС ИМ
Назив предмета: Технички материјали
Наставник: Боривоје Недељковић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о науци о материјалима и инжењерства материјала.
Разумевање корелације између структуре и физичко - механичких својстава основних класа материјала.
Исход предмета
Успешним полагањем испита студенти ће бити оспособљени да дефинишу основна физичка, механичка и
хемијска својства материјала. Разумеће везу између хемијске структуре и својства материјала. Поседоваће
знање о основним технологијама прераде металних, керамичких, полимерних и композитних материјала.
Садржај предмета
Теоријска настава
1) Увод у науку о материјалима и инжењерство материјала, 2) Атомске, кристалне, микро и макро структуре
материјала. 3) Несавршености (грешке) кристалне структуре материјала, 4) Механизми дифузије у
материјалима, 5) Равнотежне фазне трансформације у вишекомпонентним материјалима, 6) Неравнотежне
фазне трансформације у вишекомпонентним материјалима, 7) Физичко-механичка својства материјала, 8)
Метални материјали – структура, својства, прерада и примена, 9) Полимерни материјали – структура,
својства, прерада и примена, 10) Керамички материјали – структура, својства, прерада и примена и 11)
Композитни материјали – структура, својства, прерада и примена.
Практична настава
На лабораторијским вежбама ће се вршити карактеризација материјала на расположивој опреми. Испитаће
се еластична својства, жилавост, тврдоћа, термичко ширење, пропустљивост водене паре, порозност и
микроструктура материјала. Вежбе ће пратити израда рачунских примера и израда домаћих задатака.
Литература
[1] Јовановић М., Адамовић Д., Лазић В., Ратковић Н., Машински материјали, Машински факултет,
Крагујевац, 2003.
[2] Стојадиновић С., Љевар А., Познавање материјала, Технички факултет, Зрењанин, 2001.
[3] Спасојевић П., Teхнички материјали - Практикум са теоријским основама, Чачак, 2017
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи интерактивно у виду предавања (Power Point презентације, видео анимације и рачунски
примери) и лабораторијских вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен
карактеристичним примерима ради лакшег разумевања. На лабораторијским вежбама се практично
примењују стечена знања на раположивој лабораторијској опреми. Поред предавања и вежби редовно се
одржавају и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Пактична настава
20
Уусмени испт
40
Колоквијум-и
Семинар-и

Студијски програм: ОАС МЕХ, ОАС ИТМ, ОАС ИМ
Назив предмета: Техничко цртање
Наставници: Јелена Ч. Баралић
Статус предмета: обавезни ОАС МЕХ, ОАС ИТМ; изборни ОАС ИМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти технички описмене, односно да овладају знањима која су неопходна за
успешно приказивање машинских делова и склопова на техничким цртежима, као и да на основу техничког
цртежа могу да представе тродимензионално тело. Студент треба да познаје сва правила и стандарде који се
користе за обликовно, димензионо и обрадно дефинисање машинских делова на цртежима. Изучавајући
софтвер AutoCAD, студенти се оспособљавају за цртање помоћу рачунара.
Исход предмета
Знања која стиче студент када положи овај предмет омогућавају му да самостално прикаже машинске делове
и склопове на одговарајућим цртежима, са потребним пресецима тако да исти буду потпуно обликовно,
димензионо и обрадно дефинисани. Студенти су оспособљени да цртеже израђују ручни и помоћу рачунара.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Техничко цртање: формати, заглавља, размера, типови линија, техничко писмо, пресеци, котирање,
означавање толеранције и квалитета обрађене површине. Цртање у аксонометрији.
AutoCAD: дефинисање улазних параметара, команде за цртање, команде за корекцију и убрзано цртање,
команде за котирање и исписивање текста. Цртање у изометрији и конструисање у 3D.
Практична настава:
Графичке вежбе обухватају самосталну израду графичких задатака из техничког цртања. Вежбе из AutoCADа се изводе у рачунарској учионици, где студенти кроз самостално вежбање изучавају AutoCAD.
Литература
[1] Радоњић С., Техничко цртање приручник за израду графичких задатака, Технички факултет Чачак,
(1991.) 2006.
[2] Радоњић С., Компjутерска графика примена AutoCAD-a, уџбеник, Технички факултет Чачак, (1994.),
1999., 2004., 2008.
[3] Никшић П., Митровић А., Земанић И., Улемек М., Компјутерска графика, (2008.)
[4] Ивановић Т. Л., Ерић Д. М., Техничко цртање са компјутерском графиком-практикум, Крагујевац,
(2011.), 2014.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
ДОН: 1
Методе извођења наставе:
Предавања се изводе усмено, а за изучавање AutoCAD-а користи се рачунар са проjектором.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
60
Практична настава, вежбе, задаци
5
Усмени испит
Колоквијум-и
10
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Техника високог напона
Наставник/наставници: Драган Н. Ћетеновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са свим врстама пренапона, заштитним средствима од пренапона и концепцијама
пренапонске заштите електроенергетских постројења. Студенти се упознају са координацијом изолације
надземних водова и трансформаторских станица.
Исход предмета
На крају курса студенти:
• стичу знања о узроцима настанка пренапона и последицама њиховог дејства
• у могућности су да моделују брзе електромагнетне прелазне процесе,
• у могућности су да врше избор уређаја за заштиту и спроведу координацију изолације електроенергетских
постројења
Садржај предмета
Теоријска настава
Атмосферски пренапони, Настанак и особине атмосферских пражњења, Простирање таласа по водовима,
Методи прорачуна процеса на водовима, Атмосферска пражњења у надземне водове, Одводници пренапона
(конструкција, избор), Унутрашњи пренапони, Опис и прорачун привремених и склопних пренапона,
Координација изолације
Практична настава
Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских
пакета.
Литература
[1] Саша Стојковић, Техника високог напона – координација изолације, основни уџбеник, Технички
факултет у Чачку, 2011.
[2] Саша Стојковић, Техника високог напона – збирка решених задатака, помоћни уџбеник, Технички
факултет у Чачку, 2008.
[3] Саша Стојковић, Рачунарска анализа електроенергетских система програмом ATP (Alternative Transients
Program), помоћни уџбеник, Технички факултет у Чачку, 2007.
[4] 4. Милан Савић, Златан Стојковић, Техника високог напона - атмосферски пренапони, Монографија,
Електротехнички факултет, Београд, 2001.
Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска објашњења студенти добијају на предавањима. На вежбама се решавају задаци који представљају
примере моделовања брзих електромагнетних појава и избора заштите од пренапона. Рачунарским
симулацијама програмом ATP-EMTP (Alternative Transients Program – ElectroMagnetic Transients Program)
приказује се моделовање прелазних процеса и избор пренапонске заштите помоћу рачунара.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
60
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТМ, ОАС МЕХ
Назив предмета: Технологија машинске обраде
Наставници: Јелена Ч. Баралић
Статус предмета: обавезни ОАС ИТМ; изборни ОАС МЕХ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да се студенти упознају са свим технологијама машинске обраде у поступцима
добијања готових производа. Кроз предавања и вежбе студенти се оспособљавају за примену теоријских и
практичних знања, у реализацији различитих технолошких процеса. Предмет омогућава развој креативних
способности у пројектовању различитих производа.
Исход предмета
Студенти су стекли потребна знања из технологија машинске обраде, како конвенционалних тако и
неконвенционалних. Студенти су оспособљени да укратко опишу могућност технологије израде задатог
производа.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод у технологију машинске обраде, системи и процеси у технологији машинске обраде, обрада метала
резањем (стругање, рендисање, бушење, глодање, брушење). Дефинисање главних фактора обраде; Обрада
метала пластичним деформисањем, запреминско обликовање метала и обликовање лима; Неконвенционалне
методе обраде: ECM, EDM, ласер, ултразвучна, воденим млазом...
Практична настава:
Вежбе се изводе у машинскоj лабораториjи где се студенти упознаjу са поjединим технологијама машинске
обраде. Израда два пројектна задатка- из обраде резањем и обраде пластичним деформисањем.
Литература
[1] Урошевић С., Производно машиство 1. део, Научна књига, Београд, 1984.
[2] Б. Ивковић, Обрада метала резањем - механика резања, трибологија резања, термодинамика резања,
економија резања, Машински факултет, Крагујевац, 1994.
[3] Богдан Недић, Миодраг Лазић: Производне технологије -Обрада метала резањем-Скрипта, Машински
факултет, Крагујевац 2007., http://www.tehnickasd.edu.rs/masinstvo/MFKG-OBRADA-METALAREZANJEM.pdf
[4] Kалајџић M., Tехнологија машиноградње, Mашински факултет у Београду, X издање, 2006.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе:
Усмено излагање са презентацијом појединих технологија машинске обраде- предавања и вежбе. Провера
знања врши се праћењем активности студената у току предавања и вежби, оцене пројектних задатака и оцене
добијене на завршном испиту и тестовима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
25
Практична настава, вежбе, задаци
5
Усмени испит
45
Колоквијум-и
20
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН, ОАС МЕХ, ОАС РСИ
Назив предмета: Теорија електричних кола
Наставник/наставници: Ана М. Плазинић
Статус предмета:обавезни ОАС ЕЛЕН, ОАС МЕХ; изборни ОАС РСИ
Број ЕСПБ:6
Услов: нема
Циљ предмета
Обезбедити стицање знања и увид у фундаменталне аспекте теорије елктричних кола. Анализа електричних
кола, у временском и комплексном домену, која садрже линеарне, временски непроменљиве RLC елементе.
Излагање темељних знања теорије електричних кола са гледишта инжењера и истраживача електротехнике.
Стварање основа за анализу модела електротехничких система и направа формулисаних посредством
електричних кола. Изградња основних знања аналогне обраде сигнала помоћу електричних кола.
Исход предмета
Студенти који успешно савладају предвиђено градиво моћи ће да изврше анализу једноставнијих
електричних кола првог и другог реда у временском домену и комплексном домену, реше једноставнија
електрична кола у сложенопериодичном режиму рада, реше одређени број несиметрија у трофазним
електричним мрежама, одреде непознате величине у електричним колима са расподељеним параметрима,
разумеју основне концепате физичких процеса описаних електричним колима, да решавају линеарна
електрична кола у временском и фреквенцијском домену, да препознају, формулишу и моделују проблеме и
проналазе инжењерска решења темељена на теoрији електричних кола, у различитим областима
електротехнике.
Садржај предмета
Теоријска настава
Елементи са једним приступом. Граф кола. Одзиви и екситације у електричним колима. Елементи са два
приступа. Просопериодични режим у електричним колима. Сложенопериодични режим у електричним
колима. Интегралне трансформације у анализи електричних кола. Трофазна електрична кола. Електричне
мреже са два приступа. Лапласова трансформација.. Електрични водови.
Практична настава
Вежбе на табли са решавањем практичних задатака и проблема које прате теоријску наставу.
Литература
[1.] Д. Стојановић, Теорија електричних кола, Технички факултет, Чачак, 2002.
[2.] Д. Ћаловић, Решени проблеми из теорије електричних кола, Грађевинска књига, Београд, 1981.
[3.] Б. Рељин, Теорија електричних кола I, Академска мисао, 2003.
[4.] Б. Рељин, Теорија електричних кола II, Академска мисао, 2002.
[5.] М. Потребић, Д. Тошић, Збирка испитних задатака из Теорије електричних кола, Академска мисао, 2012.
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 3
Практична настава:2
Методе извођења наставе
Наставно градиво биће презентовано студентима кроз часове предавања док ће вежбе бити извођене на
табли.
Планом предмета су предвиђени термини консултација. Испит је конципиран тако да се полаже преко
колоквијума, писменог и усменог дела испита. Предиспитне обавезе обухватају два колоквијума у току
семестра, присуство и активност на часовима предавања и вежби.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
20
Колоквијум-и
40

Студијски програм: ОАС ИМ, OАС РСИ
Назив предмета: Теорија одлучивања
Наставник/наставници: Јасмина Ј. Весић Васовић
Статус предмета: обавезни ОАС ИМ; изборни OАС РСИ
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Овладавање основним теоријским знањима о концептима, врстама и могућностима примене метода
одлучивања и вишекритеријумске анализе, као и различитих система за подршку пословном одлучивању.
Упознавање са теоријама одлучивања, методама одлучивања; оспособљавање студената за суочавање са
будућим изазовима индивидуалног и групног доношења одлука у организацијама. Од студента се очекује да
стекне довољно знања да у реалној ситуацији, с обзиром на расположиве информације, може препознати и
применити најприкладнију методу за анализу одређеног проблема одлучивања и дати предлог пословне
одлуке.
Исход предмета
Након успешно савладаног градива студент ће моћи да препозна и користи специфичне концепте и принципе
доношења одлука, користи адекватне методе и технике доношења одлука и примењује стечена знања у
решавању проблема одлучивања у пракси, успешно сарађује и ради у тиму, примењује вештине јавног
презентовања при представљању решења сложених проблема. Студент стиче како теоријска знања, тако и
практичне вештине рада са информационим системима за подршку одлучивању.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, дефинисање одлучивања, улога одлучивања, ефекти одлучивања. Природа сложености проблема
одлучивања. Tеорије одлучивања. Проблеми рационализације у одлучивању. Процес одлучивања.
Субјективност и способност одлучивања. Ограничења у одлучивању. Појам, важност, улога и врсте одлуке у
пословном систему. Квалитет одлуке. Модели и технике доношења одлука. Одлучивање у ситуацијама
неизвесности и ризика. Стабло одлучивања. Структурирање процеса одлучивања. Анализа осетљивости.
Вишекритеријумско одлучивање, методе, технике и њихова примена. Метода ИКОР, Метода АХП, Метода
PROMETHEE, Метода ELECTRE. Групно одлучивање. Информациони системи као подршка одлучивању.
Практична настава
Обухвата примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема (задатака) уз
одговарајућу софтверску подршку. Примена метода за одлучивање у условима неизвесности. Примена
технике стабла одлучивања у решавању практичних проблема. Решавање практичних примера применом
методе за вишекритеријумску анализу (ИКОР, АХП, PROMETHEE, ELECTRE). Анализа примера примене
система за подршку одлучивању и система за подршку групном одлучивању у доношењу пословних одлука.
Примери моделовања реалних пословних проблема одлучивања и расподела студентских пројеката. Тематика
задатака усмерена је на примену и проверу стечених знања са предавања, а кроз решавање реалних проблема.
Литература
[1] Чупић, М.,Туммала, Р.,Сукновић, М. (2001). Одлучивање - формални приступ, ФОН, Београд
[2] Радојичић М., Жижовић М. (1998). Примена метода вишекритеријумске анализе у пословном
одлучивању, Технички фалултет, Чачак
[3] Радојичић М. (2009). Практикум из менаџмента развојно инвестиционим пројектима, Технички факултет,
Чачак, 2009
[4] Triantaphyllou E. (2000). Multi-criteria decision making methods: a comparative study. Netherland: Kluwer
Academic Publication Evangelos
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2+0
Методе извођења наставе
Предавања се реализују по моделу интерактивне наставе презентацијом наставних садржаја, дискусијом и
анализом студија случаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем
студената кроз анализу случајева из праксе, решавање конкретно структурираног задатка, размену идеја и
сазнања кроз групну дискусију, менторски и тимски рад на изради семинарског рада на дефинисану тему из
оквира садржаја наставног предмета. Испит се полаже писмено и/или усмено.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
5
Усмени испит
20
Колоквијум-и
40
Семинар-и
10

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Теорија организације
Наставник/наставници: Неда М. Николић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студента са еволуцијом науке о организацији, значајем организације у савременом
друштву и темељним поставкама савремених концепата и приступа организацији. Упознавање студената са
теоријско-методолошким и практичним димензијама бављења проблемом организационог структурирања у
производно-пословним системима.
Исход предмета
Након осдслушаног предмета студент: је у могућности да аналитички сагледа комплексност организације
производно-пословних система; поседује теоријско-методолошка и практична знања о приступима у
организационом структурирању производно-пословних система и решавању организационих проблема; је
оспособљен за критичко комплементарно коришћење различитих методолошких инструмената у креативном
бављењу проблемима организационог структурирања и развоја организације; поседује компетенције на пољу
циљаног и контролисаног развоја и промене организације ради побољшања ефикасности и ефективности,
усклађивања организационих и техничко-технолошких фактора и постављања модела оптималне организације с
обзиром на постављени циљ и расположива средства.
Садржај предмета
Теоријска настава
Еволуција науке о организацији и организационе мисли. Модерна теорија организације. Оперативни приступ.
Информациони приступ. Контингентна теорија организације. Системски приступ. Теоријско-методолошки
приступи дизајнирању прилагодивих организационих структура производно-пословних система. Kvаndvаlin-ов
модел функционисања организације. Mintzberg-ове организационе конфигурације. Bаrtоn-Оbеl-ов модел
контигенције. Dоnаldsоn-ова неконтигентна теорија. Lawrence-ов & Lorsh-ов модел. Frieblander-Brown-ов модел.
Wilson-ов модел. Савремене организационе форме. Тенденције у развоју организације. Организационо
окружење, интерни и екстерни фактори обликовања организације. Теоријско-методолошки приступи
управљању организационим променама: Ризик организационих промена, управљање отпором према променама,
алати и технике за спровођење промена.
Практична настава
Практични аспекти разних теорија и приступа организацији. Критичка анализа различитих теоријских школа,
апликација учења разних приступа о организацијама. Практична истраживања примера из праксе и симулација
разних случаја. Анализа савремених тенденција у организовању предузећа. Изазови савременог управљања.
Генерисање студија случаја анализе стања организације у конкретном предузећу и могућности имплементације
модерних концепата организације.
Литература
[1] Булат В. (2001). Теорија организације, ИЦИМ, Крушевац
[2] Robbins S., Coulter M. (2005). Menadžment, 8. izdanje, Data Status, Beograd
[3] Chuck, W. (2011). Principi menadžmenta – MGMT, Data Status, Beograd
[4] Taylor, B. W. (2010). Introduction to management science, 8 th edition, Prentice Hall,
[5] Certo, S. C., & Certo, S. T. (2008). Moderni menadžment. Mate.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања се реализују по моделу интерактивне наставе презентацијом наставних садржаја, дискусијом и
анализом студија случаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем
студената кроз анализу случајева из праксе, решавање конкретно структурираног задатка, размену идеја и
сазнања кроз групну дискусију, менторски и тимски рад на изради семинарског рада на дефинисану тему из
оквира садржаја наставног предмета. Испит се полаже писмено и/или усмено.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
20
Практична настава
5
Усмени испит
20
Колоквијум-и
30
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИТМ
Назив предмета: Термодинамика
Наставник/наставници: Снежана M. Драгићевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање разноврсних теоријских и практичних
проблема из области термодинамике и простирања топлоте. Овладавање основним термодинамичким
принципима и законима, познавање термодинамичких стања и промена стања материја укључених у процесе
трансформација енергије. Разумевање принципа топлотних мотора и расхладних уређаја и познавање основа
преношења енергије топлотом.
Исход предмета
По завршетку предмета студенти ће бити у стању да: објасне основне концепте термодинамике, примене Први
закон термодинамике у затвореним системима; одреде величине стања различитих материја (идеалних гасова и
њихових смеша, водене паре) и израчунају обављени рад и размењену количину топлоте при различитим
термодинамичким променама стања; примене Други закон термодинамике за процесе у термодинамичким
системима; објасне термодинамички принцип рада топлотних мотора и израчунавају степен корисности
основних деснокретних кружних процеса (Карноов, у моторима СУС, у гасно-турбинским и парнотурбинским постројењима); објасне термодинамички принцип рада левокретних кружних процеса и врше
прорачуне преношења енергије код расхладних уређаја и топлотних пумпи; врше прорачуне и анализу
основних начина преношења енергије топлотом (кондукција, конвекција, зрачење и комбиновано преношење).
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни термодинамички појмови. Термодинамичке величине стања. Гасни закони. Једначина стања идеалног
гаса. Енергетски биланси термодинамичких промена стања. Енергија система, унутрашња енергија, начини
преношења енергије, топлота, рад. Закон о одржању енергије: Први закон термодинамике за затворени систем,
топлотни капацитет, енталпија; Други закон термодинамике, ентропија, повратни и неповратни термодинамички
процеси. Политропске промене стања идеалног гаса. Мешавине идеалних гасова. Реални гасови - водена пара:
фазе, дијаграми стања, промене стања. Деснокретни кружни процеси (циклуси топлотних мотора); Карноов
деснокретни циклус; Основни циклуси мотора са унутрашњим сагоревањем, гасно-турбинских и парнотурбинских постројења. Левокретни кружни процеси: основни циклуси расхладних машина, топлотне пумпе.
Основе преношења енергије топлотом: кондукција, конвекција, зрачење и комбиновано преношење топлоте.
Практична настава
Одређивање величина стања. Први закон термодинамике за затворени систем, количина топлоте, извршени
рад, промена енергије термодинамичког система. Tоплотни капацитет, специфични топлотни капацитет
гасова. Први закон термодинамике. Други закон термодинамике, промена ентропије изолованог
термодинамичког система. Jедначина стања идеалног гаса. Политропске промене стања идеалног гаса,
примери, приказивање у дијаграмима стања. Одређивање термодинамичких величина и примена
термодинамичких закона за смеше идеалних гасова. Реални гасови - водена пара: дијаграми стања, величине
стања, промене стања. Израчунавање величина стања у карактеристичним тачкама и степена корисности
деснокретних кружних процеса. Левокретни кружни процеси, основни циклуси расхладних машина.
Рачунски примери преношења енергије топлотом. У оквиру рачунских вежби студенти примењују стечена
теоријска знања у решавању конкретних проблема који се јављају код термодинамичких промена и процеса.
Литература
[1] Милорад Бојић, Термодинамика, Машински факултет Крагујевац, 2011.
[2] Ђорђе Г. Козић, Термодинамика – инжењерски аспекти, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2019.
[3] Снежана Драгићевић, Термотехника - Збирка решених задатака, Технички факултет Чачак, 2013.
[4] Д. Вороњец, Р. Ђорђевић, Б. Васиљевић, Ђ. Козић, В. Бекавац, Решени задаци из термодинамике са
изводима из теорије, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2006.
[5] Schmidt P.S., Ezekoye O.A., Howell J.R., Baker D.K., Thermodynamics: an integrated learning system, John
Wiley & Sons, 2006.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава обухвата усмено излагање уз употребу рачунара, презентације, демонстрације и дискусија.
Практична настава обухвата аудиторне вежбе. Индивидуалне консултације са студентима током израде
домаћих задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Домаћи задаци
10
Писмени испит
30
Колоквијум-и
40
Усмени испит
20

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Тестирање софтвера
Наставник/наставници: Олга М. Ристић, Драган С. Јанковић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Оспособити студенте за примену препоручене праксе, метода, техника и алата у домену тестирања софтвера.
Исход предмета
Познавање принципа, техника и алата за тестирање софтвера. Студент је компентентан да врши
аутоматизацију процеса тестирања, тестира јединице или цео софтвер. Моћи ће да изврши анализу и избор
алата за тестирање, креирање тестова и да спроведе ефикасно тестирање софтвера.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови и класификација тестирања. Функционално тестирање софтвера (Black Box Testing).
Структурно тестирање софтвера (White Box Testing). Модели развоја софтвера. Агилне методе тестирања
софтвера. Интеграционо тестирање. Тестирање објектно оријентисаног софтвера. Регресионо и системско
тестирање. Статичко тестирање. Менаџмент дефектима.
Практична настава
Мануелно креирање тестова. Тестирање методама "црне кутије". Тестирање методама "беле кутије". Алати за
аутоматизовано тестирање. Врсте алата. Алати за јединично тестирање софтвера (JUnit). Тестирање
корисничког интерфејса. Тестирање веб апликације (Selenium). Тестирање базе података.
Литература
[1] Jovan Popović, Testiranje softvera u praksi, CET, 2012, ISBN 978-86-7991-363-0.
[2] Alexander Tarlinder, Developer Testing -Building Quality into Software, Addison-Wesley, 2017, ISBN: 978-013-429106-2
[3] Viktor Farcic, Alex Garcia, „Test-Driven Java Development“, Packt, 2015, ISBN 978-1-78398-742-9.
[4] Bill Laboon, A Friendly Introduction to Software Testing, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016,
ISBN 978-1523477371.
[5] Олга Ристић, Стефан Шошић, Практикум из тестирања софтвера, Факултет техничких наука у Чачку,
2019, 131 с. ISBN: 978-86-7776-229-2
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 2
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Предавања; Рачунарске вежбе; Консултације. Решавање пројектног задатка кроз рад у оквиру пројектних
тимова. Последњих недеља семестра организују се јавне презентације пројектних задатака тимова и
дискутују се постигнути резултати. Одбрана пројекта је усмена. Оцена испита се формира на основу успеха
са одбране пројектног задатка и положених колоквијума
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
Практична настава
20
Усмени испит
30
Колоквијум-и
50
Семинар-и

Студијски програм: ОАС РСИ, ОАС МЕХ, ОАС ИТМ
Назив предмета: Управљачки рачунарски системи
Наставник: Урош М. Пешовић
Статус предмета: обавезни ОАС РСИ, ОАС МЕХ; изборни ОАС ИТМ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студентима пружи основна знања из области управљачких система базираним на
примени рачунара и рачунарских компоненти. Упознавање са компонентама система управљања,
карактеристикама различитих индустријских процеса, различитим методама управљања и контроле процеса.
Процесирање улазних података са сензора и мерних претварача и генерисање излазних управљачких
сигнала. Извршавање вишеструких управљачких задатака у реалном времену.
Исход предмета
Очекивани исходи предмета су да студент буде способан да анализира карактеристике објекта управљања,
пројектује компоненте система управљања и реализује одговарајућу методу управљања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Рачунар у систему управљања. Компоненте у систему рачунарског управљања. А/Д конверзија и Д/А
конверзија. Закони управљања у отвореној и затвореној петљи. Извршавање вишеструких управљачких
задатака. Управљање у реалном времену.
Практична настава
АД конверзија; ДА конверзија; кондиционирање сигнала; реализација и подешавање параметара закона
управљања; управљање у реалном времену реализацијом управљачких алгоритама коришћењем
оперативних система за рад у реалном времену.
Литература
[1] В. Дрндаревић, Персонални рачунари у системима мерења и управљања, Академска мисао, 20032.
[2] С. Вранеш, Програмирање у реалном времену, Електротехнички факултет, Београд, 20003.
[3] Србијанка Турајлић, Управљање процесима помоћу рачунара, Београд, 2011.
[4] Richard Barry, Mastering the FreeRTOS™ Real Time Kernel: A Hands-On Tutorial Guide, Real Time
Engineers Ltd. 2016.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 3
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
Писмени испит
25
Практична настава
20
Усмени испит
25
Колоквијум-и
Семинар-и
30

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Управљање ланцима снабдевања
Наставник/наставници: Сандра Б. Милуновић Копривица
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Предмет има за циљ проучавање ланаца снабдевања, тј. обезбеђења и испоруке роба и услуга. Концепт
управљања ланцем снабдевања повезује предузеће са снабдевачима и купцима применом савремених пословних
стратегија и обезбеђује технике за смањење трошкова. Практична примена овог концепта обухвата снабдевање,
дистрибуцију, транспорт, складиштење, подршку информационих система и однос између партнера у ланцу
снабдевања.
Исход предмета
Оспособљеност студента да:
- идентификује све релевантне учеснике, процесе и токове у ланцу снабдевања,
- се упозна са основним законитостима процеса у оквиру карактеристичних ланаца снабдевања,
- дефинише специфичности појединих ланаца снабдевања и начина управљања процесима у њима,
- дефинише могуће концепције и стратегије у ланцима снабдевања и њихове карактеристике,
- истражи могућности примене најповољнијих начина управљања ланцима снабдеваља за типичне примере у
пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Настанак и фазе развоја ланаца снабдевања. Структура ланца снабдевања. Конфигурисање логистичке мреже.
Управљање процесима рада Lean и Six Sigma у ланцу снабдевања. Управљање залихама у ланцу снабдевања.
Вредност информације у ланцу снабдевања. Bullwip ефекат. Информационе технологије и електронско
пословање у ланцу снабдевања. Дистрибутивне стратегије. Анализа ланца снабдевања. Стратешки савези.
Управљање ризиком у ланцу снабдевања. Глобални ланци снабдевања.
Практична настава
Израда рачунских задатака који могу допринети бољем управљању и решавању специфичних проблема у
ланцима снабдевања (одређивање оптималне локације објеката у ланцу снабдевања - логистичкој мрежи,
управљање залихама, анализа трошкова у ланцу снабдевања, избор и рангирање добављача).
Литература
[1] Милуновић Копривица С. Ауторизована предавања, ФТН, Чачак.
[2] Bloomberg J.D., LeMayS., Hanna J.B. (2006) Lоgistikа, МАТЕ, Zаgrеb.
[3] Ловрета С., Јанићијевић Н., Петковић Г. (2001). Продаја и менаџмент продаје, Савремена администрација,
Београд, 2001.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања се изводе презентациjом наставних садржаjа уз Power Point презентације. Вежбе се изводе
решавањем задатака и интерактивним учешћем студената (анализа случаjева из праксе, израда домаћих задатака
из оквира садржаjа наставног предмета).
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
10
Усмени испит
Колоквијум-и
50
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Управљање процесима рада
Наставник/наставници: Зоран Д. Нешић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ је овладавање релевантним знањима из управљања процесима рада и савременим приступима
управљању производњом у индустријским предузећима изналажењу оптималних решења реалних
проблема у индустрији.
Исход предмета
Компетенције стечене студирањем програмског садржаја предмета се огледају знањима и способностима
кандидата да самостално анализирају и дају решења проблема из управљања процесима рада у реалним
условима индустријске производње. Посебно је значајно да се припремају да аналитички сагледају
комплексност проблема управљања процесима рада и да применом савремених метода и софтверски
апликација реше проблеме.
Садржај предмета
Теоријска настава
Савремени приступи и принципи управљања процесима рада. Структура система за управљање процесима
рада. Предвиђање. Утврђивање међузависности систем околина. Кључни елементи управљања
производним процесима. Планирање процеса рада, методе и технике, софтверска подршка. Припрема
процеса рада. Временска структура и оптимизација трајања производног циклуса. Студија и анализа
времена рада. Поједностављење рада, потребе рационализације рада. Методе и техника снимања стања у
производњи, избор проблема, снимање постојећег стања и начина рада, анализа стања и проналажење и
изведба оптималног начина рада. Методе и технике снимања радних места. Средства за преузимање
података са радних места. Организација рада на производним линијама. Повећање производње
поједностављење рада. Проблеми повећања продуктивности рада, користи од рационализације рада.
Практична настава
Вежбе су аудиторне и обухватају разраду програмом предвиђеног градива са презентацијом примера
(случајева, пројеката) из праксе.
Литература
[1] Радојичић, М. (2007). Менаџмент производњом, Технички факултет, Чачак.
[2] Радојичић, М. (2003). Организација производње, збирка решених задатака са изводим из теорије,
Технички факултет, Чачак.
[3] Булат, В. (1999). Организација производње, Машински факултет, Београд.
[4] Кларин, М. (1999). Организација и планирање производних процеса, Машински факултет, Београд.
[5] Таборшак Д. (1986). Студиј рада, Техничка књига, Загреб.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања, рачунске вежбе, као и самостални рад студената. Предавања се изводе
на класичан начин презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и
интерактивним учешћем студената кроз анализу случајева из праксе, израду пројектних задатака из оквира
садржаја наставног предмета.
Провера знања, оцењивање и начин полагања испита.
Испит се полаже писмено и/или усмено.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
40
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
35
Семинар-и
15

Студијски програм: OАС МЕХ
Назив предмета: Увод у мехатронику
Наставник: Милан Д. Весковић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са основним појмовима, методама и компонентама мехатронике, везом са механиком,
електротехником, електроником и рачунарством, као и принципима интегралног развоја производа.
Исход предмета
По завршетку курса студенти треба да буду оспособљени да разликује компоненте мехатроничког система, да
разумеју њихове појединачне функције, као и међусобне везе. Студент ће бити у стању да специјалистичке
предмете у каснијој фази образовања доводи у везу са интегралним приступом развоја мехатроничког
производа.
Садржај предмета
Теоријска настава
Мехатроника као мултидисциплинарна научна област; електротехника, машинство, информатика; Област
примене мехатронике; информатика, производни системи, оптички системи, моторна возила и саобраћај,
медицинска техника, техника комуникација, електроника забаве и мултимедија, апарати у домаћинству, алати
у домаћинству, авијација и комуникација, мерна техника, техника регулације и управљање, системи за
дијагностику, активни сигурносни системи, самоходе машине и др.; Појам регулисања и управљања:
отворени систем управљања, затворени систем управљања, адаптивни систем управљања; Појам
интелигентно управљање; Општа структура мехатроничких система: управљачки системи, погонски системи
(појачавачи, регулатори, актуатори), мерни системи, објекат управљања (машина), општа структура објекта
управљања; Примери објекта управљања: CNC машине, обрадни центри, индустријски роботи, флексибилни
технолошки системи, реконфигурабилни системи, машине са паралелном кинематиком.
Практична настава
На вежбама се решавају практични примери из области које се обрађују на предавањима, дају упутства за
израду и врши преглед самосталних радова.
Литература
[1] Д. Голубовић, М. Живковић, И. Милићевић, О. Робајац: Мехатроника, Технички факултет Чачак, 2007.
[2] J. Klaus: Mechatronic Systems Design: Methods, Models, Concepts, ISBN: 978-3-642-44466-1, Springer, 2012.
[3] Стефан Кирилов Картумов: Tехнологични основи в мехатрониката, микро и наносистемната техника,
ISBN: 978-954-683-482-9, Университетско издателство „Васил Априлов“, Габрово, 2012.
[4] G. C. Onwubolu: Mechatronics Principles and Applications, ISBN: 0-7506-6379-0, Elsevier, 2005.
https://docs.zoho.com/file/2bvxi68aacae944bd43bbae4b9e8a9a6f4497
[5] Lyshevski, Sergey Edward, Electromechanical Systems, Electric Machines, and Applied Mechatronics, ISBN
9780849322754, Boca Raton, Fl. CRC Press, 1999.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 3
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе. Традиционална настава, настава подржана
рачунаром, демонстрације, лабораторијске вежбе у реалном индустријском окружењу, менторска настава.
Индивидуалне консултације са студентима током израде семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Практични део испита
25
Практична настава
Усмени испит
25
Клоквијум-и
30
Пројектни задатак
15

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Увод у менаџмент
Наставник/наставници: Неда М. Николић, Александар М. Драгашевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Овладавање студената принципима и базичним вештинама менаџмента, односно настојање да се студенти
оспособе да уоче проблем, анализирају га, предложе начин решавања и тако, на бази стечених знања и
вештина рационално располажу ограниченим ресурсима.
Исход предмета
Стечено знање треба да пружи основу за проучавање наредних предмета из области менаџмента. Ово је
базичан предмет чијим овладавањем студенти постају оспособљени за сложеније менаџмент приступе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Менаџмент, настанак и основни појмови. Еволуција мисли о менаџменту, Структура менаџмента, улога и
задаци. Менаџмент и предузетништво, развој менаџмента и улога у индустрији, ефективност и ефикасност.
Процес менаџмента. Систем циљева пословно-производног система, пројектовање система циљева,
хијерархијска структура циљева. Нивои планирања и међусобна условљеност, предвиђање - методе и
технике, динамичка разрада планова. Организовање, подела рада и распон менаџмента. Обликовање
организационих јединица. Обезбеђење кадрова и поседање радних места - основни елементи, Oцењивање
менаџера, Kонтрола са регулисањем, Планско-контролни циклус, мотивационе теорије, комуницирањемодели вођења, ауторитет и моћ, стилови вођења, одлучивање - ситуациони приступ, фазе у процесу
одлучивања. Етика и друштвена одговорност менаџмента.
Практична настава
Вежбе су делом аудиторне и обухватају разраду програмом предвиђеног градива.
Литература
[1] Радојичић, М. (2010). Увод у менаџмент, Технички факултет у Чачку.
[2] Robbins S., Coulter M. (2005). Менаџмент, Data Status, Београд.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања се изводе методом „ex cathedra“ презентациjом наставних садржаjа.
Вежбе се изводе комбинациjом метода “ex cathedra“ и „case“. Методом „ex cathedra“ се реализуjе део
аудиторних вежби. Остали део вежби се реализуjе методом „case“ са интерактивним учешћем студената и
обухвата анализу случаjева из праксе, израду проjектних задатака из оквира садржаjа наставног предмета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и
30

Студијски програм: ОАС ИТ, OАС ИТМ
Назив предмета: Увод у програмирање
Наставници: Марија Д. Благојевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са декомпозицијом корисничког захтева, алгоритамским и структурним приступом у његовом
решавању, структурама података, програмерском логиком, контролом тока програма, низовима и датотекама.
Исход предмета
Студент зна да кориснички захтев измоделира и преведе га у облик погодан за програмирање. Зна за основне
типове и структуре података. Добро влада контролом тока програма и наводи се да у решавању задатака и
свакодневном животу примењује програмерску логику. Студент разуме и примењује рад са низовима и
структурама.
Садржај предмета
Теоријска настава
Генерације програмских језика: машински, симболички (асемблерски) језици, симболички језици високог
нивоа. Програмирање на машинском и симболичком машинском језику. Меморија и симболичко
адресирање. Увод у више програмске језике. Синтаксне нотације (BNF, EBNF, синтаксни дијаграми) и
семантика програмских језика. Псеудојезик. Појам алгоритма. Алгоритамске структуре. Улаз/излаз података.
Структурирано програмирање: Процедурално наспрам oбјектно oрјентисаног програмирања. Објекат (подаци
објекта, понашање објекта). Класе (атрибути, методи). Језик C. Структура програма, типови података,
улазно/излазне наредбе, контролне структуре. Декомпозиција (функције) и рекурзија. Низови. Знакови,
низови знакова и функције за њихову обраду. Структуре података. Датотеке (бинарне и текстуалне).
Практична настава
Израда програма у језику C који обухвата контролу тока програма, функције, низове, структуре, датотеке.
Израда алгоритамских шема. Упознавање са поступком писања и извршавања програма. Коришћење
компајлера и тестирање програма.
Литература
[1] Wirth N.: Allgorithms+data Structures = Program, Prentice Hall, 1976, ISBN 978-0130224187.
[2] Урошевић, Д.: Алгоритми у програмском језику C, Микрокњига, Београд, 1996, ИСБН 86-7555-055-3.
[3] Чабаркапа, M., Maтковић, С.: C/C++ Збирка задатака, Круг, Београд, 2003, ИСБН 86-7136-104-7.
[4] Урошевић, В.: Програмски језик C, Уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2008, ИСБН 978-86-7776-0687, COBISS.SR-ID 154223116, 176 с.
[5] Урошевић, В., Ристић, О., Благојевић, М., Савић, Б.: Програмски језик Ц-Збирка задатака, издавач
Факултет техничких наука Чачак, 2013. Научно-наставно веће Факултета техничких наука у Чачку
Универзитета у Крагујевцу је одлуком број 8-719/25 од 24.4.2013. одобрило издавање и штампање ове
збирке. ИСБН 978-86-7776-151-6
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање,
дискусија, методе практичног рада, радионице); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно
учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
50
Практична настава
10
Усмени испит
10
Колоквијум-и
20
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Увод у техничке системе
Наставник/наставници: Иван Р. Милићевић, Вељко В. Алексић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Разумевање принципа универзалности у техници, појмова о техници и технологији-развој и међусобна
повезаност појединих области, зависност развоја технике и успешности производње.
Исход предмета
Прихватање принципа универзалности у техници. Усвајање основних знања из технике и технологије и
система производних процеса и то: основни принцип, функционалност, систем, примена, домети,
историјски развој. Стицање знања о утицају технолошког прогреса на напредак човечанства.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основа материје и структура материјала. Погонска енергија - извори, трансформацијa, коришћење и
мерење; Електрична енергија - производња, пренос, коришћење, DC и AC електрична енергија, мерења;
Електрицитет; Магнетизам - појам, примена и употреба. Електроника - принцип рада електронских уређаја,
IC кола, основних електронских компоненти. Таласи и зрачење - радијација, примена, штетност; Светлост и
ласер - светлост, талас, спектар, кретање, природа светлости, коришћење; Звук - енергија звука, чујност,
рефлексија, параметри, скала јачине; Сила - сила, момент силе, спољашње и унутрашње оптерећење,
равнотежа; Напрезање - аксијално, смицање, савијање, увијање, димензионисање; Кретање - положај,
брзина, убрзање, транслација, ротација, равно и сферно кретање тела; Механизми - полуга, клин, точак;
полужни, фрикциони, зупчасти, навојни, сложени механизми; Машине - састав, функција, пројектовање,
производња, однос човек - машина; Време и простор – мерење, јединство времена и простора; Транспорт и
комуникације - врсте и специфичности транспорта, GPS; Роботика – појам, развој, примена, индустријски
роботи, подела, компоненте; Технологија будућности - програмске машине, паметни телефони,
медицински програмски апарати, интернет ствари.
Практична настава
Аудиторне вежбе прате предавања са примерима из техничких система.
Литература
[1] Милићевић, И., Алексић, В,: Увод у техничке системе, скрипта у електронском облику, Чачак, 2019.
https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/course/view.php?id=101
[2] Mumford, L. (2010). Technics and civilization. University of Chicago Press.
https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/course/view.php?id=101
[3] Пaпић, Ж., Aлeксић, В. (2015). Meтoдикa нaстaвe тeхничкoг и инфoрмaтичкoг oбрaзoвaњa - другo
издaњe. Чaчaк: Фaкултeт тeхничких нaукa.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, израда семинарског рада, колоквијум и завршни тест. У оквиру предавања студент се
упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје. На вежбама се приказују практични
примери, дају упутства за израду семинарских радова, пружа помоћ у изради семинарских радова и
прегледају исти. Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума (у току семестра) и завршног теста (у
току испитног рока). Студенти који се не квалификују за завршни тест могу да полажу поправне
колоквијуме. Такође се могу поправљати оцене из свих активности кроз поновно обављање истих.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
5
Писмени испит
50
Практична настава
5
Усмени испит
20
Колоквијум-и
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИТ, OАС ИТМ, ОАС РСИ
Назив предмета: Веб технологије
Наставници: Ненад Д. Стефановић
Статус предмета: обавезни ОАС ИТ; изборни ОАС ИТМ, ОАС РСИ
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање и овладавање основним и напредним Интернет и веб концептима, технологијама, сервисима и
алатима.
Исход предмета
Студенти ће стећи потребна знања из области WWW-a, Интернет протокола, сервиса и умрежавања, као и
веб дизајна за стандардне и мобилне платформе. Овладаће употребом најновијих клијентских веб
технологија везаних за HTML, JavaScript, ЈаваСцрипт библиотеке и оквире, као и XML.
Стечена знања студенти ће моћи да користе на разним пословима (Internetworking, веб дизајн, веб
програмирање, консултантски послови, веб маркетинг и сл.).
Садржај предмета
Теоријска настава
У оквиру предмета обрађиваће се следеће теме: Увод у Интернет; Основни концепти и појмови WWW-a;
Internetworking; OSI модел; TCP/IP модел; протоколи и стандарди; квалитет сервиса; рутирање; DNS, DHCP и
WINS сервиси; концепти и приступи веб дизајну; управљање веб пројектима, HTML5 и CSS3 (стандарди и
пратеће технологије); JavaScript и АЈАX - oснове и примена у веб дизајну, JavaScript библиотеке и оквири
(jQuery, AngularJS, Bootstrap и сл.), XML (стандарди и технологије), JSON, веб сервиси (стандарди,
протоколи и технологије), сервиси рачунарства у облаку.
Практична настава
Алати и технике за управљање веб пројектима, веб дизајн, HTML, XHTML, HTML5, CSS3, Javascript, jQuery,
Bootstrap, AngularJS, XML и JSON. Развојна окружења за израду веб сајтова, апликација и DevOps. Израда
пројектног задатка на задату тему и коришћењем различитих веб технологија.
Литература
[1] Н. Стефановић, Скрипта са предавања, ФТН, Чачак, 2016.
[2] Lemay, Laura: HTML5, CSS3 i JavaScript za razvoj veb strana. 7. izd.. Beograd, 2016.
[3] Gauchat, Juan Diego: HTML5, CSS3 i JavaScript. Beograd, 2014. JavaScript. Beograd, 2014.
[4] Suehring, Steve: JavaScript : korak po korak. 3. izd.. Beograd, 2014. izd.. Beograd, 2014.
[5] Отворени образовни ресурси - edx.org, coursera.org.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
- комбинација класичне наставе са Е-учењем и учењем на даљину и уз наведену литературу.
- интеркативна настава са мултимедијалним садржајима.
- у просторији (рачунарској учионици) опремљеној видео бимом и On-line приступом Интернету.
- Office 365 сервиси у облаку за е-материјале, домаће задатке, тимски рад, сарадњу и комуникацију.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
4
Писмени испит
30
Практична настава
Усмени испит
20
Колоквијум-и
46
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ИТ, ОАС РСИ
Назив предмета: Вештачка интелигенција
Наставник/наставници: Данијела М. Милошевић, Марија Д. Благојевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са основним концептима и областима Вештачке интелигенције. Упознавање са типичним
облицима примене, стеченим искуствима, препознатим предностима и недостацима разматраних метода и
техника. Стицање практичних вештина у примени разматраних метода и техника.
Исход предмета
Студент ће бити оспособљен да препозна проблеме вештачке интелигенције и начине њиховог решавања
преко алгоритама из различитих области вештачке интелигенције које је савладао
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам вештачке интелигенције и њен историјат. Интелигентни агенти. Моделовање и представљање знања;
Решавање проблема (претраживање простора решења); Закључивање засновано на правилима; Језици
вештачке интелигенције и пратећи алати. Надгледано и ненадгледано машинско учење; Неуронске мреже;
Анализа и разумевање текста; Семантички засновани приступи за претраживање и екстракцију
информација/знања; Примене метода и техника Вештачке интелигенције.
Практична настава
Знање стечено на предавањима примењује се на вежбама кроз реализацију пројекта која укључује примену
разматраних метода и техника вештачке интелигенције.
Литература
[1] S. Russell, P. Norvig, Veštačka inteligencija-savremeni pristup, RAF Beograd, 2011, ISBN 978-86-7991-297-8.
[2] М. Negnevitsky, Artificial Intelligence, A guide to Intelligent Systems, 2nd Edition, Addison Wesley, 2005,
ISBN 978-0321204660
[3] N. Nilson, M. Kaufmann, Artificial Intelligence: A New Synthesis, 1998, ISBN 978-1558604674
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава:2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање,
дискусија, методе практичног рада, радионице); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно
учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
30
Практична настава
40
Усмени испит
Колоквијум-и
20
Семинар-и

Студијски програм: ОАС ЕЛЕН
Назив предмета: Високонапонска расклопна опрема
Наставник/наставници: Драган Н. Ћетеновић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти упознају са принципом рада и конструкцијама високонапонских расклопних
апарата. Такође, треба да науче како се прекидачи одржавају и како се врши њихов избор. Студенти се
упознају и са напрезањима друге врсте опреме, која су иста као код расклопних апарата.
Исход предмета
После положеног испита студенти треба да буду способни да распознају расклопне апарате, да познају
принципе њиховог рада, да могу да их одаберу у пројектима и да имају представу о њиховом одржавању.
Садржај предмета
Теоријска настава
Дефиниције и подела расклопних апарата. Напрезања расклопних апарата. Основе теорије електричних
контаката. Основе теорије електричног лука. Основе теорије прекидања струје. Основне технике прекидања
струје. Расклопни апарати средњег и високог напона. Одржавање расклопних апарата. Избор расклопних
апарата
Практична настава
На вежбама се раде задаци, који треба да омогуће боље разумевање градива и оспособе студенте да имају
функционално знање.
Литература
[1.] Милан Савић: Високонапонски расклопни апарати, Академска мисао, Београд, 2004,
[2.] Саша Стојковић: Рачунарска анализа електроенергетских система програмом ATP (Alternative Transients
Program), помоћни уџбеник, Технички факултет у Чачку, Чачак. 2007.
Број часова активне наставе: 3
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Настава се изводи помоћу видео пројектора (презентације) и аудиторно. Вежбе се изводе тако што се задаци
раде на табли, а известан број примера ради се у рачунарској учионици применом програма АTP-EMTP
(Alternative Transients Program). Рачунарским примерима илуструју се напонска напрезања прекидача.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
Практична настава
Усмени испит
60
Колоквијум-и
30
Семинар-и

Студијски програм: ОАС РСИ, ОАС ИТ
Назив предмета: Визуелно програмирање
Наставник/наставници: Вања В. Луковић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Објектно оријентисано програмирање
Циљ предмета
Упознавање са основама .NET платформе. Упознавање са преоптерећеним операторима, делегатима, класама,
интерфејсима и инедксерима. Упознавање са колекцијама података, генеричким типовима и методама.
Упознавање са објектно оријентисаним програмирањем руковођеним догађајима за израду Windows и Web
апликација за рад са базама података. У оквиру предмета студент самостално ради пројекат. Пројекат садржи
практичну реализацију неког задатка и захтева примену стечених знања у оквиру предмета.
Исход предмета
Студенти ће бити упознати са преоптерећеним операторима, делегатима, класама, интерфејсима,
инедксерима и колекцијама. Студенти знају шта су то генерички типови и методе. Студенти ће знати да
примењују објектно оријентисани приступ руковођен догађајима за израду Windows и Web апликација.
Такође, студенти ће бити оспособљени да програмски управљају релационим базама података.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основе .NET платформе. Windows форме и контроле, подешавање својстава и креирање и руковођење
догађајима. Класе, конструктори, својства, преоптерећење оператора, делегати, интерфејси, индексери.
Колекције података. Генерички типови и методе. Нити. LINQ упитни језик и рад са базама података.
ASP.NET Web форме
Практична настава
Израда рачунских примера задатака у рачунарској учионици у складу са теоријском наставом.
Литература
[1] Andrew Troelsen, Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework, Apress, 2012, ISBN 978-1-4302-4234-5
[2] Ласло Краус, Програмски језик C# са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2016, ИСБН 978-867466-626-5
[3] Jesse Liberty, Programiranje na jeziku C#, prevod četvrtog izdanja, Mikro knjiga, 2007, ISBN: 978-86-7555316-8
Број часова активне наставе: 5
Теоријска настава: 2
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање,
дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање); активирани облици учења: вербално смисаоно
рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
25
Практична настава
Усмени испит
20
Колоквијум-и
25
Семинар-и
20

Студијски програм: ОАС ИМ
Назив предмета: Заштита на раду
Наставник/наставници: Момчило Д. Вујичић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање и стицање знања студената из области заштите на раду: превентивне мере, организовање послова
безбедности и здравља на раду, класификација опасности на раду, мере безбедности заштите на раду.
Практично упознавање са инструментима за мерење штетних утицаја у радном окружењу.
Исход предмета
Дефинисати основна и посебна и призната правила заштите на раду, обавезе и одговорности послодавца у
обезбеђивању сигурности. Знати која је улога стручњака заштите на раду, као и права и обавезе радника у
заштити на раду у затвореним и ограниченим просторима. Разликовати саставне делове процене опасности,
методе за израду процене опасности. Коришћење приручника са подацима о заштити на раду, као и важећих
прописа у РС и ЕУ.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основна и посебна правила заштите на раду. Утврђивање послова са посебним условима рада. Норме и
технички прописи у систему заштите на раду. Извештаји и евиденције. Знакови сигурности и општих
информација. Рад на сигуран начин. Мере заштите при раду на машинама и уређајима са повећаним
опасностима. Опасности, штетности и напори у радном окружењу. Испитивање и мерење утицајних фактора
радне околине. Спровођење заштите при коришћењу опасних материја. Класификација опасности од
електричне струје и подела објеката на зоне опасности. . Унутрашњи надзор над применом правила заштите на
раду. Складиштење опасних материја и њихово обележавање. Основне одредбе Закона о безбедности и
здравља на раду. Превентивне мере. Обавезе и одговорности послодавца. Организовање послова безбедности
и здравља на раду. Методе израде процене опасности.
Практична настава
Упознавање са документацијом заштите на раду у радним организацијама.
Литература
[1] Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС, бр. 101/2005.
[2] Николић, Н. Љ., Петровић, М. В. (1987). Опасност и заштита од електричне струје, Научна књига, Београд.
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања путем презентација.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
20
Практична настава
Усмени испит
20
Колоквијум-и
20
Семинар-и
30

Студијски програм: ОАС ИТ
Назив предмета: Заштита података
Наставник/наставници: Владимир М. Младеновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Рачунарске мреже, Oперативни системи
Циљ предмета
Циљ предмета je оспособљавање студената да разумеју, примењују и управљају поступцима за заштиту
података у области рачунарства, комуникација и других пословних системима. Студенти треба да буду
оспособљени да ураде анализу ризика, и да корисницима система образложе важност примене политике и
прописаних поступака заштите.
Исход предмета
Студенти су оспособљени за примену поступака заштите, познају сигурносне механизме и сервисе за
обезбеђење сигурности података.
Садржај предмета
Теоријска настава
Претње, напади, сигурност и методе заштите; Сигурносне архитектуре и модели; Криптографија;
Сигурносни протоколи; Контрола приступа и мрежне баријере; Системи за откривање и спречавање упада;
Злонамерни програми; Електронско пословање и сигурност на Интернету; Сигурност бежичних и мобилних
мрежа; Сигурност и заштита оперативних система; Сигурност база података; Сигурносни аспекти
програмирања
Практична настава
Анализа основних система за заштиту; Симетрични системи заштите; Асиметрични системи заштите;
Сервиси за обезбеђење сигурности Хеш функције и дигитални потпис; Мрежне баријере: IPTABLES;
Злонамерни софтвери; SQL injection; Прекорачење бафера; Сигурност на оперативним системима Linux и
Windows
Литература:
[1] Д. Плескоњић, Н. Мачек, Б. Ђорђевић, М. Царић, Сигурност рачунарских система и мрежа,
МикроКњига, 2007, ISBN: 978-86-7555-305-2
[2] Маrk Stamp, Information Security, Willey, 2011, ISBN: 978-0-471-74418-4
[3] P. van Oorschot, and S. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 2002, ISBN: 0-8493-8523-7
[4] B. Schneier: Primenjena kriptografija: protokoli, algoritmi i izvorni kod na jeziku C, Mikroknjiga, Beograd,
2007, ISBN 978-86-7555-317-5
Број часова активне наставе: 4
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
60
Практична настава
Усмени испит
Колоквијум-и
30
Семинар-и

