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Мастер академске студије (МАС) – књига предмета 

Р. бр. 
Шифра 

предмета 
Назив предмета 

1. 19.MI1015 Алгоритми и технике моделовања

2. 19.ME1013 Аналогна електроника 

3. 19.ME1015 Аналогно-дигитална електроника

4. 19.ME1014 Аутоматизација и поузданост дистрибутивних система 

5. 19.MPM008 Бенчмаркинг у савременом пословању

6. 19.ME3012 Биомедицински инжењеринг 

7. 19.MI1011 Веб мајнинг 

8. 19.MI1014 Веб програмирање 

9. 19.ME1016 Вештачка интелигенција са применама

10. 19.MM0015 Вештачка интелигенција у производним системима 

11. 19.ME1005 Виртуелна инструментација 

12. 19.MM0011 Вишекритеријумско одлучивање

13. 19.MP0017 Дигитална компетентност наставника

14. 19.MPM006 Дигиталне компетенције предузетника

15. 19.MI1016 Дизајнирање дигиталних игара

16. 19.ME2001 Дистрибуирани извори енергије

17. 19.IT0069 Докимологија

18. 19.MM0017 Еко дизајн и окружење

19. 19.ME1017 Електрична вуча и возила 

20. 19.ME1004 Електрична мерења неелектричних величина 

21. 19.MH0011 Електронске компоненте и склопови

22. 19.MM0018 Енергетска ефикасност 

23. 19.MI1012 Заштита рачунарских система 

24. 19.ME1009 Индустријске комуникационе мреже

25. 19.MPM009 Инжењерство услуга 

26. 19.MP0015 Инструкциони дизајн и развој електронских курсева

27. 19.MM0014 Интегрисани системи менаџмента

28. 19.ME3008 Интелигентни сензори 

29. 19.MM0013 Интелигентни системи за подршку одлучивању

30. 19.ME3007 Интеракција човек-рачунар 

31. 19.ME1018 Квалитет електричне енергије

32. 19.ME1019 Кола енергетске електронике, управљање и моделовање 

33. 19.MP0012 Комуникационе вештине у настави

34. 19.ME3009 Комуникациони системи 

35. 19.ME0003 Мастер рад 

36. 19.MH0008 Мастер рад 

37. 19.MI3004 Мастер рад 

38. 19.MM2006 Мастер рад 

39. 19.MPM016 Мастер рад 

40. 19.MP0011 Мастер рад ПН 

41. 19.MM0010 Математичке методе 

42. 19.MPM011 Менаџмент и моћ размене знања

43. 19.MM0002 Менаџмент производа 

44. 19.MP0020 Методе истраживања и научне комуникације

Algoritmi_i_tehnike_modelovanja.pdf
Analogna_elektronika.pdf
Analogno-digitalna_elektronika.pdf
Automatizacija_i_pouzdanost_distributivnih_sistema.pdf
Bencmarking_u_savremenom_poslovanju.pdf
Biomedicinski_inzenjering.pdf
Veb_majning.pdf
Veb_programiranje.pdf
Vestacka_inteligencija_sa_primenama.pdf
Vestacka_inteligencija_u_proizvodnim_sistemim.pdf
Virtuelna_instrumentacija.pdf
Visekriterijumsko_odlucivanje.pdf
Digitalne_kompetencije_nastavnika.pdf
Digitalne_kompetencije_preduzetnika.pdf
Dizajniranje_digitalnih_igara.pdf
Distribuirani_izvori_energije.pdf
Dokimologija.pdf
Eko_dizajn_i_okruzenje.pdf
Elektricna_vuca_i_vozila.pdf
Elektricna_merenja_neelektricnih_velicina.pdf
Elektronske_komponente_i_sklopovi.pdf
Energetska_efikasnost.pdf
Zastita_racunarskih_sistema.pdf
Industrijske_komunikacione_mreze.pdf
Inzenjerstvo_usluga.pdf
Instrukcioni_dizajn_i_razvoj_elektronskih_kurseva.pdf
Integrisani_sistemi_menadzmenta.pdf
Inteligentni_senzori.pdf
Inteligentni_sistemi_za_podrsku_odlucivanju.pdf
Interakcija_covek-racunar.pdf
Kvalitet_elektricne_energije.pdf
Kola_energetske_elektronike,_upravljanje_i_modelovanje.pdf
Komunikacione_vestine_u_nastavi.pdf
Komunikacioni_sistemi.pdf
Master_rad_ME0003.pdf
Master_rad_MH0008.pdf
Master_rad_MI3004.pdf
Master_rad_MM2006.pdf
Master_rad_MPM016.pdf
Master_rad_PN.pdf
Matematicke_metode.pdf
Menadzment_i_moc_razmene_znanja.pdf
Menadzment_proizvoda.pdf
Metode_istrazivanja_i_naucne_komunikacije.pdf
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45.  19.MP0006 Методика наставе 

46.  19.MP0021 Методика наставе ЕРИ 

47.  19.MP0022 Методика наставе машинства 

48.  19.MP0025 Методика наставе менаџмента 

49.  19.MP0023 Методика наставе мехатронике 

50.  19.MP0026 Методика наставе предузетништва 

51.  19.MP0024 Методика наставе рачунарства и информатике  

52.  19.IT0088 Методички практикум из архитектуре и организације рачунара  

53.  19.MP0037 Методички практикум из Аутоматског управљања 

54.  19.MP0034 Методички практикум из Електрана и разводних постројења  

55.  19.MP0036 Методички практикум из Електричних инсталација и осветљења  

56.  19.MP0033 Методички практикум из Електричних машина и погона 

57.  19.IT0089 Методички практикум из електричних мерења 

58.  19.MP0035 Методички практикум из Електроенергетских мрежа 

59.  19.IT0090 Методички практикум из електронике  

60.  19.MP0044 Методички практикум из електронског пословања и администрације  

61.  19.IT0086 Методички практикум из индустријског дизајна 

62.  19.IT0082 Методички практикум из компјутерске графике  

63.  19.MP0030 Методички практикум из Компјутерски управљаних машина 

64.  19.MP0027 Методички практикум из Машинских елемената и конструкција 

65.  19.MP0031 Методички практикум из Механике  

66.  19.MP0040 Методички практикум из мехатроничких система 

67.  19.MP0039 Методички практикум из Мултимедијалне технологије и комуникације  

68.  19.MP0042 Методички практикум из организације производње  

69.  19.MP0041 Методички практикум из организације рада  

70.  19.IT0087 Методички практикум из основа програмирања  

71.  19.MP0043 Методички практикум из предузетништва 

72.  19.IT0083 Методички практикум из роботике  

73.  19.MP0038 Методички практикум из Телекомуникација  

74.  19.MP0032 Методички практикум из Теоријске електротехнике  

75.  19.MP0028 Методички практикум из Технологије материјала 

76.  19.IT0084 Методички практикум из технолошких процеса 

77.  19.IT0085 Методички практикум из технолошких система 

78.  19.MP0029 Методички практикум из Хидро и термо енергетике 

79.  19.ME3013 Микроталасна техника 

80.  19.MH0010 Моделирање и нумеричке анализе мехатроничких структура 

81.  19.ME1007 Моделирање и симулација динамичких система  

82.  19.MH0018 Моделирање и симулација механичких процеса 

83.  19.ME4006 Мониторинг и визуелизација процеса  

84.  19.ME1006 Мониторинг и дијагностика електроенергетских постројења  

85.  19.ME3002 Напредне технике за обраду сигнала  

86.  19.MM0016 Нове производне технологије 

87.  19.MI1017 Објектно орјентисано пројектовање и методологије 

88.  19.MP0013 Образовање одраслих и целоживотно учење 

Metodika_nastave.pdf
Metodika_nastave_ERI.pdf
Metodika_nastave_masinstva.pdf
Metodika_nastave_menadzmenta.pdf
Metodika_nastave_mehatronike.pdf
Metodika_nastave_preduzetnistva.pdf
Metodika_nastave_racunarstva_i_informatike.pdf
Metodicki_praktikum_iz_arhitekture_i_organizacije_racunara.pdf
Metodicki_praktikum_iz_Automatskog_upravljanja.pdf
Metodicki_praktikum_iz_Elektrana_i_razvodnih_postrojenja.pdf
Metodicki_praktikum_iz_Elektricnih_instalacija_i_osvetljenja.pdf
Metodicki_praktikum_iz_Elektricnih_masina_i_pogona.pdf
Metodicki_praktikum_iz_elektricnih_merenja.pdf
Metodicki_praktikum_iz_Elektroenergetskih_mreza.pdf
Metodicki_praktikum_iz_elektronike.pdf
Metodicki_praktikum_iz_elektronskog_poslovanja_i_administracije.pdf
Metodicki_praktikum_iz_industrijskog_dizajna.pdf
Metodicki_praktikum_iz_kompjuterske_grafike.pdf
Metodicki_praktikum_iz_Kompjuterski_upravljanih_masina.pdf
Metodicki_praktikum_iz_Masinskih_elemenata_i_konstrukcija.pdf
Metodicki_praktikum_iz_Mehanike.pdf
Metodicki_praktikum_iz_mehatronickih_sistema.pdf
Metodicki_praktikum_iz_Multimedijalne_tehnologije_i_komunikacije.pdf
Metodicki_praktikum_iz_organizacije_proizvodnje.pdf
Metodicki_praktikum_iz_organizacije_rada.pdf
Metodicki_praktikum_iz_osnova_programiranja.pdf
Metodicki_praktikum_iz_preduzetnistva.pdf
Metodicki_praktikum_iz_robotike.pdf
Metodicki_praktikum_iz_Telekomunikacija.pdf
Metodicki_praktikum_iz_Teorijske_elektrotehnike.pdf
Metodicki_praktikum_iz_Tehnologije_materijala.pdf
Metodicki_praktikum_iz_tehnoloskih_procesa.pdf
Metodicki_praktikum_iz_tehnoloskih_sistema.pdf
Metodicki_praktikum_iz_Hidro_i_termotehnike.pdf
Mikrotalasna_tehnika.pdf
Modeliranje_i_numericke_analize_mehatronickih_struktura.pdf
Modeliranje_i_simulacija_dinamickih_sistema.pdf
Modeliranje_i_simulacija_mehanickih_procesa.pdf
Monitoring_i_vizuelizacija_procesa.pdf
Monitoring_i_dijagnostika_elektroenergetskih_postrojenja.pdf
Napredne_tehnike_za_obradu_signala.pdf
Nove_proizvodne_tehnologije.pdf
Objektno_orijentisano_projektovanje_i_metodologija.pdf
Obrazovanje_odraslih_i_dozivotno_ucenje.pdf
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89.  19.IT0076 Образовна технологија 

90.  19.MH0013 Оптоелектронски системи у мехатроници 

91.  19.MM0001 Организациони системи 

92.  19.MP0018 Оцењивање у електронском учењу  

93.  19.MH0017 Паметни сензорски системи 

94.  19.MI2007 Педагогија  

95.  19.ME3014 Перформансе и поузданост рачунарских система 

96.  19.ME2004 Планирање електроенергетских система 

97.  19.MP0019 Планирање и евалуација образовања и наставе 

98.  19.MPM010 Покретање пословног подухвата 

99.  19.MPM003 Пословна етика 

100.  19.MPM004 Пословна политика 

101.  19.MPM017 Предузетичке иновације 

102.  19.MPM001 Предузетнички менаџмент 

103.  19.MPM013 Предузетничко образовање 

104.  19.MH0015 Програмабилни логички контролери 

105.  19.MH0009 Производна логистика 

106.  19.MH0014 Пројектовање електричних инсталација и компоненти 

107.  19.MH0016 Мехатронички системи за заштиту животне средине 

108.  19.MP0001 Психологија 

109.  19.MP0014 Психологија инклузивног образовања  

110.  19.MP0016 Психологија учења и наставе у е-образовању 

111.  19.MPM012 Развој запослених и управљање каријером  

112.  19.ME1020 Рачунарско моделовање електромагнетских поља 

113.  19.ME1001 Регулација електромоторних погона  

114.  19.MI1013 Роботика 

115.  19.MPM002 Савремени менаџмент трендови 

116.  19.ME1021 Софтверска анализа кола 

117.  19.ME1010 Специјалне електричне инсталације  

118.  19.MPM007 Стандардизовани менаџмент системи 

119.  19.ME0001 Стручна пракса 

120.  19.MH0006 Стручна пракса 

121.  19.MI3003 Стручна пракса 

122.  19.MM0006 Стручна пракса 

123.  19.MPM014 Стручна пракса 

124.  19.MP0005 Стручна школска пракса 1 

125.  19.MP0007 Стручна школска пракса 2 

126.  19.MPM015 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада  

127.  19.ME0002 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 

128.  19.MH0007 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 

129.  19.MI3002 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 

130.  19.MM0007 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 

131.  19.MP0010 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 

132.  19.ME2005 Управљање електроенергетским системима 

Obrazovna_tehnologija.pdf
Optoelektronski_sistemi_u_mehatronici.pdf
Organizacioni_sistemi.pdf
Ocenjivanje_u_elektronskom_ucenju.pdf
Pametni_senzorski_sistemi.pdf
Pedagogija.pdf
Performanse_i_pozdanost_racunarskih_sistema.pdf
Planiranje_elektroenergetskih_sistema.pdf
Planiranje_i_evaluacija_оbrazovanja_i_nastavе.pdf
Pokretanje_poslovog_poduhvata.pdf
Poslovna_etika.pdf
Poslovna_politika.pdf
Preduzetnicke_inovacije.pdf
Preduzetnicki_menadzment.pdf
Preduzetnicko_obrazovanje.pdf
Programabilni_logicki_kontroleri.pdf
Proizvodna_logistika.pdf
Projektovanje_elektricnih_instalacija_i_komponenti.pdf
Mehatronicki_sistemi_za_zastitu_zivotne_sredine.pdf
Psihologija.pdf
Psihologija_inkluzivnog_obrazovanja.pdf
Psihologija_ucenja_i_nastave_u_e-obrazovanju.pdf
Razvoj_zaposlenih_i_upravljanje_karijerom.pdf
Racunarsko_modelovanje_elektromagnetskih_polja.pdf
Regulacija_elektromotornih_pogona.pdf
Robotika.pdf
Savremeni_menadzment_trendovi.pdf
Softverska_analiza_kola.pdf
Specijalne_elektricne_instalacije.pdf
Standardizovani_menadzment_sistemi.pdf
Strucna_praksa_ME0001.pdf
Strucna_praksa_MH0006.pdf
Strucna_praksa_IT.pdf
Strucna_praksa_MM0006.pdf
Strucna_praksa_MPM014.pdf
Strucna_skolska_praksa_1.pdf
Strucna_skolska_praksa_2.pdf
Studijski_istrazivacki_rad_na_teorijskim_osnovama_master_rada_MPM015.pdf
Studijski_istrazivacki_rad_na_teorijskim_osnovama_master_rada_ME0002.pdf
Studijski_istrazivacki_rad_na_teorijskim_osnovama_master_rada_MH0007.pdf
Studijski_istrazivacki_rad_na_teorijskim_osnovama_master_rada_MI3002.pdf
Studijski_istrazivacki_rad_na_teorijskim_osnovama_master_rada_MM0007.pdf
Studijski_istrazivacki_rad_na_teorijskim_osnovama_master_rada_MP0010.pdf
Upravljanje_elektroenergetskim_sistemima.pdf


ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Мастер академске студије (МАС) – књига предмета 

 

Р. бр. 
Шифра 

предмета 
Назив предмета 

133.  19.MI1002 Управљање ИТ пројектима 

134.  19.MI1001 Управљање квалитетом софтвера  

135.  19.ME4001 Управљање на даљину 

136.  19.ME3003 Хардверско-софтверско пројектовање  

 

Upravljanje_IT_projektima.pdf
Upravljanje_kvalitetom_softvera.pdf
Upravljanje_na_daljinu.pdf
Hardversko-softversko_projektovanje.pdf


Студијски програм: МАС ИТ, МАС ЕРИ 
Назив предмета: Aлгоритми и технике моделовања 
Наставник: Олга M. Ристић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета 
Упознавање са напредним концептима теорије алгоритама, анализом и имплементацијом алгоритама и алгоритмима из 
више специфичних група. 
Исход предмета  
Опште компетенције које ће студенти стећи су анализа, синтеза и предвиђања решења и последица, овладавања 
методима, поступцима и процесима истраживања  као и примене знања у пракси. На крају курса очекује се да студент 
савлада технике моделовања и примени одговарајуће алгоритме за решавање постављених проблема применом неког 
програмског пакета. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Анализа, дизајн и имплементација алгоритама. Напредне структуре података. Напредни графовски алгоритми. 
Алгоритми распоређивања. Динамичко и линеарно програмирање. Проблем трговачког путника. Проблем претраживања 
и оптимизације. Оптимизација, дискретни (комбинаторни) и непрекидни (глобална оптимизација) НП-тешки проблеми. 
Оптимизација са ограничењима и без ограничења. Детерминистички (егзактни) и хеуристички методи за решавање 
проблема претраживања и оптимизације. Монте-Карло метода. Метахеуристике (Генетски алгоритми, Симулирано 
каљене, Табу-претраживање, Променљиве околине). Имплементација метахеуристика у Java или .NET технологијама. 
Практична настава  
Демонстрација рада алгоритама у визуелним симулационим окружењима. Решавање практичних проблема и задатака. 
Имплементација алгоритама и евалуација њихових перформанси. 
Литература: 
[1] Michael L. Pinedo: Scheduling-Theory, Algorithms, and Systems, Springer, 2008. 

http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Scheduling/Scheduling_Theory,%20Algorithms,%20and%20Systems(Pinedo,2008).pdf 
[2] Delibašić Boris, Milija Suknović, Miloš Jovanović: Algoritmi mašinskog učenja za otkrivanje zakonitosti u podacima. 

Beograd, 2009, 175 s.  
[3] Om Prakash: Mathematical Modeling, Optimization and and Information Technology, 2015, 624 p. 
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); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, кооперативно, практично и учење 
путем открића. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Aктивност у току предавања  Писмени испит  
Практична настава 20 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 20   
Семинар-и 30   



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Аналогна електроника 
Наставник/наставници: Предраг Б. Петровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положен испит из предмета Eлектроника 
Циљ предмета: 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, да измене и прилагоде почетни пројекат у циљу 
задовољења пројектне спецификације. Оспособљавање студената да самостално решавају сложеније проблеме 
из области аналогне електронике. 
Исход предмета  
• Студенти ће бити оспособљени да самостално анализирају, пројектују и реализују линеарна и нелинерана 

аналогна кола са концентрисаним параметрима. 
• Студенти ће бити оспособљени да самостално врше потребна мерења на аналогним електронским колима. 
• Студенти владају инжењерским знањем и вештинама неопходним за прокетовање аналогних-линераних 

електронских кола. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појачавачи снаге. Исправњачи и филтри. Стабилизатори напона. Осцилатори. Астабилни мултивибратори. 
Моностабилни мултивибратори. Генератори временске линеарне базе. Фазно синхронизоване петље. 
Стабилност. Геометријско место корена. Утицај фазне маргине на карактеристике појачавача са повратном 
спрегом. Струјни преносници. Активна реализација филтара. 
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. Део наставе на предмету 
се одвија кроз самостални рад у области аналогне електронике. Студијски истраживачки рад обухвара активно 
праћење примарних научних извора, организацију и извођење експеримената и статистичку обраду података, 
нумеричке симулације. 
Литература  
[1] Славољуб Марјановић, Дискретна и интегрисана аналогна кола, Научна књига, Београд. 
[2] Радивоје Ђурић, Збирка задатака из аналогне електронике, Графос, 2004, Београд. 
[3] A. S. Sedra, K. C. Smith, Microelectronics Circuits, Oxford University Press, 2003. 
[4] P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, R. G. Meyer, Analysis and Design of Analog Intregrated Circuits, Wiley, 2001. 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Наставно градиво студентима ће бити презентирано путем презентација у Microsoft PowerPoint-u, Аcrobat 
Reader-u, видео материјала и директно на табли. Предавања и вежбе су базиране на примерима из литературе и 
праксе. Менторски се пролази кроз одабрана поглавља са циљем продубљивања одређених знања са дипломских 
студија. Студенти стичу практично искуство у раду са софтверским алатима за анализу и симулацију аналогних 
електронских кола и са развојним платформама. Део стечених знања се проверава у току семестра у форми 
израде кратких пројектних и домаћих задатака. На завршном испиту се врши провера укупно стечених знања на 
овом курсу. Студијски истраживачки рад. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 40 
Практична настава 5 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 10   
Семинар-и 10   

 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Аналогно-дигитална електроника 
Наставник/наставници: Предраг Б. Петровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положен испит из предмета Eлектроника 
Циљ предмета: Оспособљавање студената да самостално анализирају и дизајнирају аналогно-дигитална кола 
и компоненте. Студенати ће моћи да пројектују аналогна кола и изврше њихово спрезање на дигиталну 
платформу коришћењем методологије структуисаног пројектовања.  
Исход предмета  
• Комплетирано, повезано и проширено знање из анализе и пројектовања аналогно-дигиталних кола и 

компоненти. 
• На основу спецификације аналогног система студенти ће моћи да направе модел понашања и симулације 

на системском нивоу, поделу кола на аналогне и дигиталне блокове. 
• Студенти ће бити оспособљени да изврше избор технологије блокова и пројектовање на транзисторском 

и блоковском нивоу, лејаут и постлејаут симулацију. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Напонске референце, врсте спецификација и примена. Компаратори и прати-памти кола, спецификација и 
конструкција. Спецификација и моделовање АД и ДА конвертора. Теорија сигма-делта конверзије, сигма-
делта АД и ДА конвертори. 
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. Део наставе на предмету 
се одвија кроз самостални рад у области аналогне-дигиталне електронике. Студијски истраживачки рад 
обухвата активно праћење примарних научних извора, организацију и извођење експеримената, нумеричке и 
програмске симулације. 
Литература  
[1] Geerts Yves, Steyart Michiel, Design of Multi-bit A/D Converters, Willy, 2002. 
[2] Analog-digital conversion, edited by Daniel H. Sheingold, Analog Devices, Prentice-Hall, third edition, 1986. 
[3] P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, R. G. Meyer, Analysis and Design of Analog Intregrated Circuits, Wiley, 

2001. 
[4] C. Tomazou, G. Moschytz, B. Gilbert, Trade-Offs in Anlog Circuits Design-The Designers Companion, Kluwer 

Academic Publishers, 2002. 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Наставно градиво студентима ће бити презентирано путем презентација у Microsoft PowerPoint-u, Аcrobat 
Reader-u, видео материјала и директно на табли. Предавања и вежбе су базиране на примерима из литературе 
и праксе. Менторски се пролази кроз одабрана поглавља са циљем продубљивања одређених знања са 
дипломских студија. Студенти стичу практично искуство у раду са софтверским алатима за анализу и 
симулацију аналогнo-дигиталних електронских кола и са развојним платформама. Део стечених знања се 
проверава у току семестра у форми израде кратких пројектних и домаћих задатака. На завршном испиту се 
врши првера укупно стечених знања на овом курсу. Студијски истраживачки рад. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 5 Писмени испит 40 
Практична настава 5 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 10   
Семинар-и 10   

 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Аутоматизација и поузданост дистрибутивних система 
Наставник/наставници: Владица Р. Мијаиловић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са начинима аутоматизације дистрибутивних система, поступцима моделовања мрежа 
и потрошача и поступцима спровођења прорачуна поузданости на нивоу дистрибутивних система. 
Исход предмета  
Студент способан да спроведене комплетан прорачун поузданости датог решења дистрибутивне мреже уз 
уважавање трошкова и штета код испоручиоца и/или потрошача електричне енергије, заменљивости опреме 
исте намене и постојања/непостојања резервне опреме. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Системи за аутоматизацију, мониторинг и управљање. Централна и локална аутоматизација. Системи за 
прикупљање података о раду дистрибутивног система. Системи за повремени или континуални надзор. 
Аутоматизација у постројењима. Аутоматизација дистрибутивних извода. Процена техничко-економских 
ефеката примењених решења. Необновљиви системи. Карактеристичне функције и показатељи. Одређивање 
показатеља поузданости из података током експлоатације. Обновљиви системи. Мреже. Елементарне мрежне 
структуре. Сложене мреже. Водови. Модели водова. Постројења. Модели потрошње. Карактеристични 
дијаграми оптерећења. Штете због прекида у напајању електричном енергијом. Прорачуни трошкова и штета. 
Планирање резервне опреме.  
Практична настава  
Вежбе су аудиторне. Свака област је покривена одговарајућим бројем рачунских задатака. 
Литература  
[1] Ј. Нахман, В. Мијаиловић, Разводна постројења - друго издање, Академска мисао, Београд, 2015. 
[2] Ј. Нахман, В. Мијаиловић, Поузданост система за дистрибуцију електричне енергије, Академска мисао, 

Београд, 2009. 
[3] James Northcote-Green, Robert Wilson, Control and automation of electrical power distribution systems, 

Taylor&Francis, 2007. 
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) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 50 
Практична настава 10 Усмени испит  
Колоквијум-и 30   
Семинар-и    

 
 



Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Бенчмаркинг у савременом пословању 
Наставник: Цариша Х. Бешић  
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема  
Циљ предмета 
Да упозна студенте са развојем научне мисли и примене бенчмаркинга у развијеним тржишним привредама које 
у значајној мери превазилазе оквире самог чина производње и продаје, тј. са кључном улогом модерних 
менаџмент алата у ефикасној и ефективној реализацији укупних активности предузећа, те тиме их практично и 
теоријски оспособи за активну улогу менаџера и предузетника у креирању садржаја будућег “пакета понуде” 
конзумената производа и/или услуга пословних субјеката. 
Исход предмета  
− идентификовање и анализа суштине бенчмаркинга, као и проблема у вези са успешним имплементирањем 

овог концепта у пословање домаћих пословних субјеката; 
− оспособљавање студената за учешће у процесу рада и за критички приступ друштвеној пракси; 
− примена квалитетног и системског бенчмаркинга представља неопходан услов опстанка, раста и развоја 

домаћих предузећа  на све захтевнијем светском тржишту; 
− непрекидно проналажење начина да се пословање учини продуктивнијим, бржим и различитим од 

конкурената. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Курс је дизајниран око пет јединица: 
Јединица 1: Услови савременог пословања 
Јединица 2: Улога нових менаџмент концепција и техника у функцији постизања пословне изврсности 
Јединица 3: Бенчмаркинг и постизање пословне изврсности 
Јединица 4: Улога бенчмаркинга у процесу унапређења квалитета пословања 
Јединица 5: Модел примене атрибута бенчмаркинга који детерминишу пословну изврсност домаћих предузећа 
Практична настава  
− дискусије о изабраним питањима и искуствима учешћа у примени концепта бенчмаркинга у модерним 

економијама, 
− израда истраживачко-развојног пројекта из бенчмаркинга,  
− израда студије случаја на вежбама, 
− критичка анализа и преглед изабраних радова и чланака. 
Литература  
[1] Бешић, Ц., Ђорђевић, Д., Бенчмаркинг, Факултет техничких наука у Чачку, Чачак, 2014. 
[2] Бешић, Ц., Бенчмаркинг – пут ка пословној изврсности, монографија, Задужбина Андрејевић, Бeoград, 2006. 
[3] Сајферт, З., Адамовић, Ж., Менаџмент бенчмаркинг процес, Технички факултет „Михајло Пупин“, 

Зрењанин, 2004. 
[4] Renko N., Delić., Škrtić M., Benchmarking u strategiji marketinga, Mate, Zagreb, 1999. 
[5] H. James Harrington and James S. Harrington, High Performance Benchmarking: 20 Steps to Success, McGraw-

Hill, New York, 1995. 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
− презентације и дискусије, 
− анализа истраживачко-развојног пројекта из бенчмаркинга, 
− излагање студије случаја. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Активност у току вежби 10 Усмени испит  
Колоквијум-и 30   
Семинар-и 20   

 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Биомедицински инжењеринг 
Наставник/наставници: Марина М. Милошевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ овог предмета је да студенти схвате улогу рачунарских система у савременим медицинским уређајима, 
да се упознају са принципима рада и различитим уређајима за медицинску дијагностику и стекну основна 
знања о начинима дијагностике и мерења физиолошких параметара. 
Исход предмета  
Очекује се да студент треба да буде способан да може да врши медицинску дијагностику једноставним 
уређајима, да разуме техничку документацију уређаја, мерне процедуре и да обрађује добијене резултате. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Методологија и ограничења у примени аналогне и дигиталне електронике у медицини. Технике медицинског 
осликавања. Технике процесирања сигнала које могу да се примене у медицини. Електроде и појачавачи за 
биомедицинске сигнале (биопотенцијале). Инструментација за мерење биопотенцијала ЕЕГ, ЕМГ, ЕНГ, ЕКГ. 
Уређаји и методе за примарну обраду биопотенцијала. Имплантибилни и екстерни сензори у биомедицини. 
Практична настава  
Електрокардиограм, серијски пренос мерених података, комуникација са персоналим рачунаром, обрада 
података, Matlab Електронско мерење притиска, мерна трака. Виртуелна медицинска инструментација. 
Литература  
[1] Д. Поповић, Медицинска инструментација и мерења, Академска мисао, Београд, 2014. 
[2] И. Рељин, А. Гавровска, Телемедицина, Академска мисао, Београд, 2013. 
[3] М. Милошевић, Д. Јанковић, Примена савременог информационог система у унапређењу процеса 

детекције канцера дојке, Факултет техничких наука, Чачак, 2019. 
[4] G.-Z.Yang, Body sensor networks, Springer, 2006. 
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; 
Коришћење Moodle система за електронско учење; Реализација експеримената софтверски и хардверски у 
лабораторији. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава  Усмени испит 30 
Колоквијум-и 30   
Семинар-и 30   

 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Дигиталне компетенције наставника 
Наставник/наставници: Вељко В. Алексић, Марјан Д. Милошевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Развој дигиталних компетенција (будућих) наставника и оспособљавање за процену нивоа дигиталних 
компетенција ученика у образовној пракси. Подстицање будућих наставника на креативно и критичко 
коришћење дигиталних ресурса у комуникацији, професионалном и приватном животу. Оспособљавање 
студената за коришћење различитих дигиталних уређаја за управљање информацијама, комуникацију у 
друштвеним (виртуелним) окружењима и коришћење интернета за учење. 
Исход предмета  
Минимални: На крају курса, очекује се да је студент достигао минимални ниво дигиталних компетенција у пет 
подручја: (1) дигитална писменост, (2) комуникација и колаборација, (3) креирање дигиталног садржаја, (4) 
безбедност и (5) решавање проблема. 
Пожељни: На крају курса, очекује се да је студент способан за креативно коришћење дигиталних технологија 
и самоидентификацију недостатака дигиталне компетентности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Појам компетенција и модели оквира дигиталних компетенција наставника. Дескриптори 
нивоа дигиталних компетенција (основни, средњи и напредни) у пет подручја: дигитална писменост, 
комуникација и колаборација, креирање дигиталног садржаја, безбедност и решавање проблема. Интеракција 
и сарадња путем дигиталних технологија. Дигитални идентитет. Ауторска права. Безбедност података и 
приватност. 
Практична настава: Претрага, евалуација и управљање подацима, информацијама и дигиталним садржајем. 
Креирање дигиталног садржаја. Решавање техничких проблема. Креативно коришћење дигиталних 
технологија. Дискусија и излагање реферата о садржајима теоријске наставе, израда и презентација 
семинарског рада. 
Литература: 
[1] Barkley, F. (2010). Student Engagement Techniques: A Handbook for College Faculty. San Francisco: Jossey-

Bass 
[2] MacDonald, J., & Crenor, L. (2010). Learning with Online and Mobile Technologies: A Student Survival Guide. 

Burlington: Gower 
[3] McGonigal, J. (2011). Reality is Broken: Why Games Make Us BEtter and How They Can Change the World. 

New York: Penguin Press 
[4] Папић, Ж., Алексић, В. (2015). Методика информатике. Чачак: Факултет техничких наука 
[5] Squire, K. (2011). Video Games and Learning: Teaching and Participatory Culture in the Digital Age (Technology, 

Education--Connections). New York: Teachers College Press 
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 
практичног рада, истраживање, радионице); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, 
кооперативно, практично и учење путем открића. 
На вежбама се студенти оспособљавају за коришћење дигиталних технологија, креирање дигиталног садржаја 
и решавање техничких проблема. У току вежби се постигнуће студената испитује кроз реализацију практичних 
задатака. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава 30 Усмени испит 30 
Колоквијум-и    
Семинар-и 30   

 



Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Дигиталне компетенције предузетника 
Наставник: Вељко В. Алексић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ:  6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Развој дигиталне писмености (будућих) предузетника и оспособљавање за самопроцену нивоа дигиталне 
писмености у будућој пракси. Подстицање будућих предузетника на креативно и критичко коришћење 
дигиталних ресурса у комуникацији, професионалном и приватном животу. Оспособљавање студената за 
коришћење различитих дигиталних уређаја за управљање информацијама, комуникацију у друштвеним 
(виртуелним) окружењима и коришћење интернета за учење. 
Исход предмета  
Минимални: На крају курса, очекује се да је студент достигао минимални ниво дигиталних компетенција у пет 
подручја: дигитална писменост, комуникација и колаборација, креирање дигиталног садржаја, безбедност и 
решавање проблема. 
Пожељни: На крају курса, очекује се да је студент способан за креативно коришћење дигиталних технологија 
и самоидентификацију недостатака дигиталне писмености. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам и модели оквира дигиталне писмености предузетника. Дескриптори нивоа дигиталних компетенција 
предузетника (основни, средњи и напредни) у пет подручја: дигитална писменост, комуникација и 
колаборација, креирање дигиталног садржаја, безбедност и решавање проблема. Интеракција и сарадња путем 
дигиталних технологија. Дигитални идентитет. Ауторска права. Безбедност података и приватност. 
Практична настава  
Претрага, евалуација и управљање подацима, информацијама и дигиталним садржајем. Креирање дигиталног 
садржаја. Решавање техничких проблема. Креативно коришћење дигиталних технологија. Дискусија и 
излагање реферата о садржајима теоријске наставе, израда и презентација семинарског рада. 
Литература  
[1] Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens 

with eight proficiency levels and examples of use. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf  

[2] Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., & Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The entrepreneurship 
competence framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union. 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf  

[3] Barkley, F. (2010), Student Engagement Techniques: A Handbook for College Faculty. San Francisco: Jossey-
Bass 

[4] MacDonald, J., Crenor, L. (2010), Learning with Online and Mobile Technologies: A Student Survival Guide. 
Burlington: Gower 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе (популарно предавање, дискусија, методе практичног 
рада, истраживање, радионице); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, 
кооперативно, практично и учење путем открића. Студенти се на вежбама оспособљавају за коришћење 
дигиталних технологија, креирање дигиталног садржаја и решавање техничких проблема. Постигнуће 
студената испитује се тестирањем и реализацијом практичних задатака. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Активност у току вежби 10 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 30   
Семинар-и 20   

 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf


Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Дистрибуирани извори енергије 
Наставник/наставници: Владица Р. Мијаиловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Основни циљ предмета је да се студенти упознају са експлоатационим аспектима дистрибуираних извора, 
предностима и недостацима њихове примене. У том контексту, биће указано на промене до који долази у 
дистрибутивном систему и ЕЕС-у уопште након прикључења дистрибуираних ресурса на мрежу и начине за 
њихово обухватање у прорачунима кључних електричних величина. 
Исход предмета  
Студент способан да самостално прорачуна струје свих врста кварова, вредности напона, висину губитака и 
остале величине битне за систем након прикључења дистрибуираних генератора, укључујући подешење свих 
врста релејне заштите и одређивање најпогодније тачке за прикључење. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Прикључење дистрибуираних ресурса на мрежу. Мале хидроелектране (ХЕ). Минимизирање губитака у 
цевоводу. Ветроелектране. Локални ефекти ветра. Варијација брзине ветра са променом висине. Функција 
расподеле брзине ветра. Утицај заједничке производње из више ветроелектрана. Електрични аспекти 
експлоатације ветроелектрана. Прорачун струја квара у мрежама са ДГ. Утицај напојне мреже. Утицај ДГ-а. 
Регулација напона на изводима са прикљученим  дистрибуираним генераторима. Прорачун пада напона. 
Напонски профил мреже са прикљученим ДГ . Минимизација губитака. Регулација напона на радијалним СН-
изводима. Утицај дистрибуираних генератора на рад релејне заштите Скраћење досега релеја. Проблем 
селективности. Релејна заштита дистрибуираних генератора Утицај дистрибуираних генератора на квалитет 
електричне енергије. Поремећаји који утичу на квалитет електричне енергије. Мере за побољшање квалитета 
електричне енергије Алтернативни начини напајања електричном енергијом. Утицај интеграције 
дистрибуираних генератора . Захтеви интеграције ДГ-а.  
Практична настава  
На вежбама се обрађују примери из праксе. 
Литература  
[1] 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 
Предавања се реализују помоћу мултимедијалних презентација (анимација, симулација, јава аплета), али и на 
класичан начин, менторски рад, консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 50 
Ппрактична настава 20 Усмени испит  
Колоквијум-и 20   
Семинар-и    

 



Студијски програм: МАС ИT 
Назив предмета: Дизајнирање дигиталних игара 
Наставник/наставници: Вељко В. Алексић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са принципима дизајнирања дигиталних игара, концептима, структурама и шемама играња. 
Овладавање основним вештинама потребним за дизајн дигиталних игара. Подстицање креативног и критичког 
коришћења развојних алата. Истраживање широког спектра дигиталних игара са циљем разумевања утицаја 
дизајна и механике игара. Евалуација компоненти и карактеристике дизајна комерцијалних и некомерцијалних 
(истраживање, образовање, медицина и сл.) дигиталних игара. 
Исход предмета  
На крају курса, очекује се да студент функционално користи алате и примењује одговарајуће вештине и 
технике за дигитални дизајн елемената игара (графика, звук, интерфејс, наратив). Студент је оспособљен да 
дизајнира карактере, AI игре (контрола кретања, планирање путање, систем одлучивања и сл.), звучне ефекте 
и позадину, кориснички интерфејс и интегрише наратив у игру. Студент идентификује механику и динамику 
различитих врста дигиталних игара. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Елементи интерактивне забаве: врсте дигиталних игара, историјат, естетика, културолошки аспект, друштвени 
значај. Анализа дизајна различитих врста репрезентативних дигиталних игара. Концептуализација и прототип 
дигиталне игре. Рачунарска анимација. Механика играња. Документација. Анализа наратива, логова, итерације 
и ефеката играња на играча. Гејмификација (аквизиција, ретенција, монетизација, убеђивање, манипулација, 
зависност). 
Практична настава  
Моделовање дигиталних објеката, одређивање кретања, осветљење, мапирање текстура, рендеровање. 
Коришћење 2D и 3D алата за дигитални дизајн. Дизајн корисничког интерфејса. Дизајн и имплементација 
темпа игре, криве тежине и скрипт догађаја. Тестирање и провера квалитета игара. Деконструкција игре до 
индивидуалних механика, документовање дизајна и објашњавање корелација. 
Литература  
[1] Nystrom, R. (2014), Game programming patterns, Genever Benning. 
[2] Shneiderman, B., Plaisant, C. (2005), Dizajniranje korisničkog interfejsa (prevod četvrtog izdanja), CET Beograd. 
[3] Grant, W. (2018), 101 princip za dobar UX dizajn (prevod prvog izdanja). Beograd: Kompjuter Biblioteka. 
[4] Squire, K. (2011), Video games and learning. Teaching and participatory culture in the digital age. Teachers 

College Press. 
[5] Barkley, E. (2010), Student Engagement Techniques: A Handbook for College Faculty. San Francisco: Jossey-

Bass. 
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) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава 20 Усмени испит 30 
Колоквијум-и    
Семинар-и 40   

 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Докимологија 
Наставник/наставници: Драгана Р. Бјекић, Милица М. Стојковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Психологија, Педагогија 
Циљ предмета: Упознавање са системом докимолошких знања, оспособљавање за планирање процеса 
проверавања и оцењивања, развој техника и инструмената проверавања и оцењивања, оспособљавање за 
спровођење системских и ситуационих докимолошких истраживања. 
Исходи предмета : Студент функционално објашњава и примењује докимолошка сазнања у припреми наставе; 
развија модел континуираног оцењивања; креира критеријуме на основу таксономија; креира тестове знања и 
примењује их у праћењу, контролисању, мерењу и усмеравању напредовања ученика; вешто врши 
самооцењивање и самоанализу резултата 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Докимологија – предмет и задаци; развој, место у систему научних знања. Основни 
докимолошки појмови: проверавање, оцењивање, оцена, вредновање, евалуација. Докимолошка истражи-вања.  
Оцењивање и евалуација. Формативна, сумативна и дијагностичка евалуација. Евалуација ефеката и 
евалуација процеса. Евалуација остварености исхода процеса учења и наставног процеса. Инструктивна и 
контролна фукција оцењивања. Оцењивање. Оцењивање и учење. Циљеви и функције оцењивања. Структура 
оцењивања. Садржаји оцењивања одређени исходима. Принципи оцењивања. Континуирано оцењивање. 
Врсте оцењивања и оцена. Карактеристике оцене. Дијагностичка и прогностичка вредност оцена. Критеријуми 
и стандарди оцењивања. Таксономије циљева и исхода учења и оцењивање. Планирање поступака оцењивања 
у индивидуалном образовном плану. 
Методе и поступци, технике и инструменти проверавања и оцењивања. Усмено и писмено испитивање. 
Тестови знања (ТЗ) и низови задатака објективног типа (НЗОТ) у систему образовања. Метријске 
карактеристике. Врсте тестовских задатака по облик; врсте ТЗ према намени. НЗОТ:Низови задатака 
објективног типам (. Стандардизовани и нестандардизовани тестова знања. Припрема тестова знања и низова 
задатака објективног типа: Припремна, конструкциона и завршна фаза припреме. Е-тестови, рачунарски 
адаптивни тестови. Припрема ученика за тестирање. Друге форме проверавања и оцењивања: Контролни 
задаци. Писмени задаци. Есеји. Практични радови. Алтернативне форме проверавања и оцењивања. 
Оцењивање на основу портфолија: развијање портфолио програма. 
Практична настава: Компаративна анализа резултата докимолошких истраживања и израда препорука за 
наставнике. Планирање формативне и сумативне евалуације. Планирање процедура оцењивања на основу 
циљева и исхода процеса учења. Дефинисање критеријума оцењивања. Израда тестова знања и низова задатака 
објективног типа, израда e-тестова. Спровођење докимолошког истраживања. Обликовање сопственог 
портфолија у оквиру предмета докимологија. 
Литература: 
[1] Бјекић, Д. и Папић, Ж. М. (2013). Докимолошки оквири наставе: оцењивање и тестирање знања, Ч:ФТН. 
[2] Бјекић, Д., и Папић, Ж. (2005). Приручник 2: Оцењивање – приручник за оцењивање у средњем стручном 

образовању, Београд: МПС - Центар за ССО,  http://www.vetserbia.edu.rs/Zbirka%20doc/Ocenjivanje.pdf    
[3] Гојков, Г. (2009). Докимологија (четврто издање), Вршац, ВШССОВ, доступно 

на http://www.uskolavrsac.edu.rs/KnjigeGG/Dokimologija.pdf  
[4] Изли, Ш. Д. и Мичел, К. (2004). Оцењивање на основу портфолија, Београд: Креативни центар. 
[5] Савовић, Б., Бјекић, Д., Најдановић Томић, Ј. и Гламочак. С. (2007). Примена тестова знања у основној и 

средњој школи, Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. 
[6] Suskie, L. A. (2009). Assessing student learning: a common sense guide, Bolton, Mass: Joseye-Bass. 
Број часова активне наставе: 4  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (н. методе: популарно предавање, дискусија, 
методе практичног рада, радионице, истраживање); активирани облици учења: вербално смисаоно рец. учење, 
кооперативно, практично и учење путем открића; традиционална настава подржана е-курсом доступни у 
оквиру Мудл система ИТ лабораторије на http://91.187.132.13/moodle/course/view.php?id=371  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 0 
Практична настава, вежбе 10 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 30   
Семинар-и 20   

 

http://www.vetserbia.edu.rs/Zbirka%20doc/Ocenjivanje.pdf
http://www.uskolavrsac.edu.rs/KnjigeGG/Dokimologija.pdf
http://91.187.132.13/moodle/course/view.php?id=371


Студијски програм: МАС ИМ 
Назив предмета: Еко дизајн и окружење 
Наставник/наставници: Неда М. Николић  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање основног знања код студената из области еко дизајна, посебно у дизајнирању 
индустријских производа али и објеката и намештаја по еколошким принципима. Други важан циљ предмета је и 
формирање правилног естетског става и укуса код студената, посебно у односу на ближе и шире окружење уз 
примену еколошких материјала, као и овладавање методологијама дефинисања стратегија побољшања производа 
и смањење штетног утицаја на околину. 
Исход предмета  
Од предмета се очекује да код студената створи потребно знање које ће им омогућити познавање основних 
еколошких принципа у дизајнирању а посебно формирање правилног односа према окружењу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теоријска настава обухвата изучавање најважнијих тема из области еко дизајна као што су: Дефиниција и настанак 
еко дизајна, основни појмови и терминологија, утицаји природних форми на дизајнирање и еколошки материјали 
у дизајнирању. У току наставе студенти изучавају принципе и облике еко дизајна и однос производа према ближем 
и ширем окружењу. 
Практична настава  
Теоретску наставу прате графичке вежбе на којима се студенти  упознају са елементима и принципима еко дизајна, 
методологијом дизајнирања и материјалима. У току вежби студенти се оспособљавају и стичу потребно практично  
знање, тако да могу самостално уз помоћ професора да дизајнирају један мањи индустријски производ или објекат 
по еко принципима. 
Литература  
[1] Зрнић, Н. , Ђорђевић М. (2012). Дизајн и екологија – одрживи развој производа, Машински факултет, Београд. 
[2] Пантелић, M. (2001). Екологија и заштита животне средине, Технички факултет Чачак 
[3] Пјешчић Поповић,Т. (2015). Добар дизајн/Еко -дизајн и одрживи развој, Удружење Река 
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) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 50 
Практична настава 10 Усмени испит  
Колоквијум-и    
Семинар-и 30   

 



Студијски програм: МАС ЕРИ, МАС МЕХ 
Назив предмета: Електрична мерења неелектричних величина 
Наставник/наставници: Аленка М. Миловановић, Бранко М. Копривица 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са основама електричних мерења неелектричних величина, мерним средствима и мерним 
методама; Примена стечених теоријских знања на решавање практичних проблема у оквиру лабораторијских 
вежби. 

Исход предмета  
Студент је стекао основна теоријскa и практичнa знања о мерним средствима и мерним методама, неопходнa 
за успешно решавање инжењерских проблема из области електричних мерења неелектричних величинa. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Мерни претварачи - механичкоеластични, тензоотпорни, пиезоелектрични, електростатички, електретски, 
магнетноеластични, индуктивни, индукциони, галваномагнетски, термоелектрични, електрохемијски, 
оптички, јонизациони. Електрична кола са мерним претварачима – потенциометарска веза, веза у 
неуравнотежени мост. Инверзни претварачи и инструменти са уравнотежавањем. Методе мерења 
неелектричних величина. Динамичке карактеристике мерних средстава. Шумови и техничка осетљивост 
мерних средстава. 
Практична настава  
Упознавање са проблемима из праксе кроз семинарске и/или практичне радове. 
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] Љ. Р. Голубовић, Електрична мерења неелектричних величина, ТФ Чачак, 2005. 
[4] Љ. Р. Голубовић, Задаци из електричних мерења неелектричних величина, ТФ Чачак, ЕТФ Бања Лука, 

2005. 
[5] М. Поповић, Сезори и мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 2004. 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализациjа предавања и вежби по моделу интерактивне наставе, као и коришћење Moodle LCMS система за 
електронско учење. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит  
Практична настава 25 Усмени испит 50 
Колоквијум-и    
Семинар-и 20   

 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Електрична вуча и возила 
Наставник/наставници: Марко М. Росић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положени предмети из електромоторних погона и енергетске електронике. 
Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање студената са основним принципима транспорта помоћу електричних возила, 
кинематиком и динамиком возила, основним особинама електричних мотора и енергетских претварача који 
се употребљавају у вучним погонима. Студенти се у току предавања и вежби обучавају моделовању и 
анализи електричних возила. 
Исход предмета  
Студенти савладавају основе из: кинематике и динамике електричних возила, контроле вучне силе, 
једнофазних локомотива, вучниих погона са машинама за наизменичну и једносмерну струју и вучних 
претварача. Студенти су оспособљени за пројектовање, употребу и одржавање електричних погона у вучи. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Кинематика и динамика возила. Одређивање вучне силе и момента. Анализа отпора кретању, стални и 
повремени отпори вуче. Прорачун вучне силе у фазама убрзања, кочења, вожње на равној траси и успону. 
Адхезија. Путни дијаграми. Токови снаге у вучним погонима. Преглед електровучних погона. Енергетски 
претварачи и електричне машине у вучним погонима и електричним возилима. Топологије вучних 
претварача. Савремени вучни мотори. Управљање силом и моментом. Полазне карактеристике. Рад у 
области слабљења поља и кочења. Динамичко и регенеративно кочење. Регулација брзине кретања возила. 
Оптимизација потрошње енергије у електричној вучи. Једнофазне локомотиве. Електрична и хибридна 
возила. 
Практична настава  
Рачунске вежбе и рад у лабораторији на расположивој лабораторијској опреми. 
Литература  
[1] Б. Радојковић, Електрична вуча, Научна књига, Београд; 
[2] С. Вукосавић, Скрипта из електричне вуче"; 
[3] С.Вукосавић, Ж. Јанда, Л. Матић „Збирка задатака из електричне вуче“, Универзитет у Београду, 

1997; http://vozila.etf.rs/  
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања (ex cathedra), рачунске вежбе, рад у лабораторији, курс на online систему за Е-учење. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Редовност похађања наставе 5 Писмени испит 20 
Активност на настави 5 Усмени испит 20 
Рад у лабораторији 10   
Пројекат 40   

 

http://vozila.etf.rs/


Студијски програм: МАС МЕХ, МАС ЕРИ 
Назив предмета: Електронске компоненете и склопови 
Наставник/наставници: Милан Д. Весковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Детаљно упознавање (теоријско и практично) са електронским компонентама које чине сваки електронски 
систем, као и начином употребе компоненти у реализацији електронских система на основу каталога 
произвођача компоненти. 
Исход предмета 
Овладавање техником пројектовања, симулације и практичне реализације аналогних електронских система са 
комерцијално доступним електронским компонентама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Карактеризација отпорника, кондезатора, калемова, диода, транзистора и интрегисаних кола. Карактеризација 
каблова, конектора, прекидачаи релеја.  
Практична настава 
Самосталан рад студената на решавању проблема и задатака које прате предавања. Семинарски радови из 
области електронских компоненти и система. 
Литература  
[1] Victor Meeldijk, Electronic Components-Selection and Aplication Guidlines, Wiley-Interscience, US, 1996 
[2] Finn Jensen, Electronic Component Reliability, Fundamentals, Modeling, Evaluation and Assurance, John 

Wiley& Sons, 1996. 
[3] http:/en.wikipedia.org/wiki/electronic component 
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); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, 
кооперативно, практично и учење путем открића. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит  
Практична настава 15 Усмени испт 30 
Колоквијум-и    
Семинар-и 50   

 



Студијски програм: МАС ИМ 

Назив предмета: Енергетска ефикасност 

Наставник/наставници: Снежана М. Драгићевић, Милан В. Плазинић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања из области енергетске ефикасности у процесима трансформације, дистрибуције и коришћења 

енергената и финалних облика енергије у различитим системима и процесима. Оспособљавање студената за 

разумеју међусобне утицаје корисника енергије, система за енергетске трансформације и задовољење финалних 

енергетских потреба. Овладавање методама за повећање енергетске ефикасности у индустрији и зградарству и 

разумевање њиховог утицаја на екологију и економију. 

Исход предмета 

По завршетку предмета студенти ће бити у стању да: анализирају енергетске токове у различитим индустријским 

процесима и системима и зградарству; примењују мере за унапређење енергетске ефикасности; процењују утицај 

примењених мера на уштеду топлотне и електричне енергије; анализирају утицај рационалне потрошње енергије 

на трошкове производње и животну средину; анализира коришћење обновљивих извора енергије са аспекта 

енергетике и екологије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни принципи енергетске ефикасности у енергетским системима, постројењима и уређајима; Мере 

енергетске ефикасности у корисничким енергетским системима у индустрији и зградарству: повећање енергетске 

ефикасности у производњи, дистрибуцији и финалној потрошњи електричне енергије; економска и еколошка 

оправданост коришћења обновљивих извора енергије; чисте и ефикасне енергетске технологије; енергетска 

ефикасност у производњи топлотне енергије; енергетска ефикасност у транспорту топлотне енергије; енергетска 

ефикасност у индустрији. 

Практична настава 

У оквиру практичне наставе студенти решавају конкретне проблеме рационалног коришћења енергије који се 

јављају у системима за коришћење топлотне и електричне енергије и анализирају студије случајева из праксе: 

примењују мере за унапређење енергетске ефикасности и процењују добијене ефекте. Део рачунских вежби се 

реализује применом софтверских алата (RetScreen, DesignBuilder). 

Литература 

[1] Ламбић, М. (2007). Енергетска ефикасност, Србија солар, Зрењанин, ISBN 978-86-7672-077-4 

[2] Ламбић, М. (2003). Енергетика, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михаило Пупин“ Зрењанин, 

ISBN 86-7672-000-2. 

[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] Francesco, P. (2003). Energy efficiency in motor driven systems, Heidelberg: Springer, ISBN 3-540-00666-4. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 ДОН: 1 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава обухвата усмено излагање уз употребу рачунара, презентације, демонстрације и дискусија. 

Практична настава обухвата индивидуалан рад студената као и рад на рачунарима. Индивидуалне консултације 

са студентима током израде пројекта. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Предиспитне обавезе поена 

Презентација пројекта 30 Писмени испит 30 

Колоквијум-и 20 Усмени испит 20 

 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/tfc/111432972
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/tfc/111432972
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/tfc/111432972


Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Хардверско-софтверско пројектовање 
Наставник/наставници: Урош М. Пешовић, Вања В. Луковић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са модерним методама интегрисаног пројектовања хардвера и софтвера савремених 
рачунарски базираних система. 
Исход предмета  
Студенти разумеју теоријске основе и практично користе технике интегрисаног пројектовања хардвера и 
софтвера рачунарски базираних система. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Анализа тока управљања и података код рачунарских програма и циклично базираног описа хардвера. 
Трансформисање једноставних програма у циклично базирани хардвер. Дељење једноставних алгоритама у 
хардверске и софтверске компоненте и креирање одговарајућег хардверско - софтверског интерфејса. 
Идентификовање проблема у погледу перформанси за дату хардверско - софтверску структуру и оптимизација 
хардверских и софтверских компонената. Синтеза хардвера генерисање кода, верификација кода. Развојни 
системи за интегрисано пројектовање хардвера и софтвера. Коришћење симулационог софтвера за 
интегрисану симулацију програма и циклично базираног описа хардвера. 
Практична настава  
Реализација практичних задатака на плану дељења алгоритама на хардверске и софтверске гране. Практично 
коришћење софтера за интегрисано пројектовање хардвера и софтвера. 
Литература  
[1] П. Петковић, VHDL и VHDL-AMS подршка пројектовању електронских кола и система, Електронски 

факултет Ниш, 2009, ISBN: 978-86-85195-85-3 
[2] В. Луковић, А. Пеулић, Ђ. Дамњановић, Р. Крнета, Приручник за пројектовање дигиталних мрежа 

коришћењем FPGA интегрисаног кола са примерима, Факултет техничких наука, Чачак, 2017, ISBN: - 
978-86-7776-212-4 

[3] S. Kilts, Advanced FPGA design : architecture, implementation and optimization, Wiley, 2007, ISBN: 978-0-
470-05437-6. 

[4] M. Zwolinski, Digital System Design with VHDL, Prentice Hall, 2000, ISBN - 0-13-039985-X. 
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 кроз израду 
практичних пројеката. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања  Писмени испит  
Практична настава 20 Усмени испит 50 
Колоквијум-и    
Семинар-и 30   

 



Студијски програм: МАС МЕХ, МАС ЕРИ 
Назив предмета: Индустријске комуникационе мреже 
Наставник/наставници: Урош М. Пешовић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се студент упозна са скупом комуникационих мрежа и протокола који се користе у 
индустрији. Такође, циљ је са се студент упозна и са карактеристикама комуникационих медијума, 
топологијама мрежа  и  оквирима примене различитих типова комуникационих мрежа у индустрији. 
Исход предмета: 
По положеном испиту из овог предмета очекује се да студент буде оспособљен да познаје индустријске 
комуникационе мреже и протоколе и да буде у стању да их примени у конкретним индустријским 
апликацијама.   
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Основе дигиталних комуникација (улоге уређаја у мрежи, топологије мрежа, комуникациони медијуми, 
капацитет канала, слојевита архитектура протокола, ISO/OSI референтни модел)  
2. Комуникациони протоколи ниског нивоа (синхрони и асинхрони пренос, кодирање, RS 232, RS485, CAN, 
Asi, HART) 
3. Комуникациони протоколи средњег нивоа (Modbus, Profibus, , CanOpen и DeviceNet).  
4. Комуникационе мреже високог нивоа (Industrial Ethernet, комуникациони протоколи Profinet i Modnet).  
5. Бежичне индустријске комуникационе мреже (IEEE 802.11,  IEEE 802.15.4 и GSM мреже)  
6. SCADA системи (појам, компоненте и функције SCADA система) 
Практична настава 
На вежбама се студенти упознају са конфигурацијом и коришћењем индустријских комуникационих мрежа 
обрађених на теоријској настави 
Литература: 
[1] Д. Марчетић, М. Гецић, Б. Марчетић, „Програмабилни логички контролери и комуникациони протоколи 

у електроенергетици“, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2014 , ISBN 978-86-7892-490-3 
[2] З. Урошевић, „Увод у рачунарске телекомуникације и мреже : транспортни део“, Технички факултет, 

Чачак, 2004. 
[3] Д. Драјић, „Увод у M2M (Machine-to-Machine) комуникације“, Академска мисао, Београд, 2016. 
[4] W. Stallings, „Data and Computer Communications“,Prentice Hall, 2009, ISBN 0-13-084788-7 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Настава се изводи фронтално на табли и помоћу пројектора за приказ презентација. Вежбе се изводе у 
лабораторији, на макетама индустријских процеса базираним на индустријским комуникационим мрежама. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава 10 Усмени испит 40 
Колоквијум-и 20   
Семинар-и 20   

 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Инструкциони дизајн и развој електронских курсева 
Наставник/наставници: Биљана Ђорић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са основним принципима инструкционог дизајна (планирање и обликовање наставних предмета, 
курсева) и примена у развоју онлајн курсева. Упознавање са педагошким теоријама и праксом. Упознавање 
студената са актуелним стандардима у области електронског учења, и њиховим значајем за унапређење 
традиционалне, онлајн и хибридне наставе. 
Исход предмета 
Након успешног завршетка овог курса студенти ће бити у могућности да дизајнирају, развију и реализују 
педагошки добро заснован онлајн курс који одговара специфичним едукативним потребама појединца/групе 
или адресира проблем ниских перформанси у реализацији неког постојећег курса. Студенти ће такође знати да 
представе креирани курс у складу са актуелним стандардима у области електронског учења. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Основни ИД концепти и принципи. Улога ИД у развоју онлајн курсева. Педагошке теорије 
као основа ИД: од традиционалних бихевиористичких и когнитивних теорија, до модерних теорија социјалног 
конструктивизма и ситуационог учења, енактивизма и конективизма. Разматрање ИД процеса и његових 
кључних фаза: анализа (циљеви, очекивани резултати учења, процена знања студената и сл.), дизајн, развој и 
примена, и евалуација (формативна и сумативна). Образовна технологија. Стандарди у области електронског 
учења и њихова улога у стварању услова за размену и вишеструко коришћење онлајн курсева и самог ИД. 
Трендови и актуелне теме везане за примену ИД у пракси. 
Практична настава: Преузимајући улогу инструкционог дизајнера, сваки студент ће креирати један онлајн 
курс који адресира специфичне едукативне потребе неког појединца/групе или који омогућује решавање 
проблема ниских перформанси у реализацији неког постојећег курса. Рад на пројекту ће омогућити студентима 
да, корак по корак, прођу и искусе све фазе ИД процеса. 

Литература: 
[1] Лакета, Н. и Василијевић, Д. (2006). Основи дидактике, Ужице: Учитељски факулет.
[2] Папић М. Ж. и Алексић, В. (2015). Методика информатике. Чачак: Факултет техничких наука.
[3] Piskurich, G. M. (2006). Rapid Instructional Design: Learning ID Fast and Right (2nd ed.). San Francisco,CA:

Pfeiffer.
[4] Smith, P. L. & Ragan, T. J. (2005). Instructional design. Hoboken, NJ: Wiley Jossey-Bass Education.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: онлајн предавања; дискусије путем форума и викија; практичан рад у хипермедијалној 
лабораторији. Подржано е-курсом у оквиру Мудл система https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Колоквијум-и 30 
Семинар-и 30 

https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/


Студијски програм: МАС ИМ 
Назив предмета: Интегрисани системи менаџмента 
Наставник/наставници: Александар М. Драгашевић 
Предавач ван радног односа (привреда): Зорица Ј. Весић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Овладавање основним теоријским знањима о структурним елементима система управљања, процесном приступу 
и интегрисаном систему управљања; оспособљавање студената за тимски рад на решавању проблема развоја, 
побољшања, имплементирања и мерења пословних система применом процесног приступа. 
Исход предмета  
Унапређена знања, способности и вештине студената за тимски рад на решавању проблема развоја, побољшања, 
имплементирања и мерења интегрисаног система процеса, функција и ресурса. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Систем управљања. Структурни елементи система управљања. Утврђивање кључних подручја пословања. 
Побољшање процеса у пословном систему. Процесно оријентисан систем управљања. Повећање пословне 
изврсности. Интегрисани системи управљања. Генерички модел интегрисаног система управљања. Процес 
пројектовања интегрисаног система управљања. Интегрисано управљање учинком: стратешко планирање, 
управљање учинком, управљање процесима и управљање побољшањима. Континуално усавршавање система 
управљања. 
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. 
Литература 
[1] Радојичић М., Весић Васовић Ј. (2011) Индустријски менаџмент, Технички факултет, Чачак.
[2] Radojičić M., Vesić Vasović J., Nešić Z. (2013). Application of optimization methods in the function of improving

performance of organizational systems, Faculty of Technical Sciences Čačak.
[3] Slack, N., & Brandon-Jones, A. (2018). Operations and process management: principles and practice for strategic

impact. Pearson UK.
[4] Aрсoвски, С. (2007). Meнaџмeнт прoцeсимa, Цeнтaр зa квaлитeт, Maшински фaкултeт, Крaгуjeвaц
[5] Pаpić Lj. (2011) Меnаdžmеnt kvаlitеtоm, The Research Center of Dependability and Quality Management, Čačak
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
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.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 
Практична настава 5 Усмени испит 10 
Колоквијум-и 30 
Семинар-и 30 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Интелигентни сензори 
Наставник/наставници: Урош М. Пешовић 
Статус предмета:изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са структуром и функционалностима интелигентних сензора и начином размене 
информација између интелигентних сензора. Стицање интегративних и мултидисциплинарних знања у овој 
области кроз реализацију мултисензорских интелигентних система. 
Исход предмета 
Студент треба да објасни структуру интелигентних сензорских система, функционалност појединих блокова 
и њихове карактеристике. Студент треба да пројектује системе за аквизицију података са сензора и реализује 
ове системе коришћењем савремених сензорских и рачунарских уређаја и софтверских алата за прикупљање, 
визуелизацију и анализу података са интелигентних сензора. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у интелигентне сензорске системе: дефиниција, структура, функционалности компоненти 
интелигентног сензора. Аквизиција сензорских података, процесирање и пренос. Мреже интелигентних 
сензора. Жични и бежични протоколи за размену података између интелигентних сензора. Прикупљање, 
складиштење, визуелизација и анализу података са удаљених интелигентних сензора 
Практична настава  
Практични примери интелигентних сензора. Практичан рад са системима базираним на интелигентним 
сензорима. Развој софтверске подршке интелигентних сензора. 
Литература 
[1] Синиша Ранђић, Интелигентни сензори, Приручник/скрипта, Технички факултет, Чачак, 2009, WUS

Austria, http://csl.ftn.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/01/Inteligentni%20senzori.pdf
[2] C. Huddelston, Intelligent Sensor Design Using the MICROCHIP dsPIC, Newnes, Elsevier, Inc. 2007.
[3] N.Kirianaki, Data acquisition and signal processing for smart sensors, John Wiley Sons, 2002.
[4] Д. Драјић Увод у IoT: (Internet of Things), Академска мисао, Београд, 2017.
[5] D.Swansom, Signal Processing for Intelligent Sensor Systems, Marcel Dekker, 2000.
[6] M. Ilyas, I. Mangoub, Handbook of sensor networks : compact wireless and wired systems, CRC Press, 2005.
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. Предвиђено 
је организовање семинара и израда практичних пројеката. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања Писмени испит 
Практична настава 15 Усмени испит 35 
Колоквијум-и 25 
Семинар-и 25 

http://csl.ftn.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/01/Inteligentni%20senzori.pdf


Студијски програм: МАС ИМ, МАС ИТ 

Назив предмета: Интелигентни системи за подршку одлучивању 

Наставник/наставници: Зоран Д. Нешић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ наставног премета је да научи студенте да користе методе за интелигентну подршку одлучивању у 

менаџерској пракси, и то кроз теоријску основу, анализе случајева, рад на примерима и на пројектном задатку. 

Исход предмета 

Након што одслуша овај предмет студент треба да поседује основна теоријска знања о концептима, врстама и 

могућностима различитих система за подршку пословном одлучивању и користи одговарајуће 

специјализоване програмске алате за интелигентно одлучивање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и еволуција система за подршку одлучивању. Врсте проблема погодних за решавање системима за 

подршку одлучивању. Од једноставних ка интелигентним системима за подршку одлучивању (IDSS). 

Архитектура IDSS-a. Анализа и дизајн IDSS-a. Модели IDSS-a. Алати и технике IDSS-a. Експертни системи 

(ES) Компоненте експертних система. Архитектура експертног система. Подручја примене. Инжењеринг 

знања. Начини приказивања знања. Складишта података. Врсте складишта података. Извори података. 

Трансформација података. Дизајнирање складишта података. Имплементација складишта података. 

Ископавање података. Статистичке методе ископавања података. Напредне методе ископавања података. 

OLAP. Аналитичка обрада података. Вишедимензионе структуре података. Неуронске мреже. Подршка 

одлучивању у организацијама. Закључивање на основу случајева. Знање у пословној интелигенцији. Групни 

системи за подршку одлучивању, Модел пословне интелигенције. 

Практична настава 

Вежбе обухватају примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема (задатака) уз 

одговарајућу софтверску подршку. Рад на самосталним пројектима студената – изградња OLAP система, 

експертног система на проблему пословног одлучивања. 

Литература 

[1] Turban, E., Meklin, E., Veterb,  D.,  Marinković,  R.,  Ranđelović,  S.,  Kovačević,  D.,  ...  &  Vasić,  D.  

(2003), Informaciona tehnologija za menadžment: transformisanje poslovanja u digitalnu ekonomiju: prevod 3. 

izdanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 

[2] Чупић М., Сукновић, М. (2010), Одлучивање - формални приступ, Факултет организационих наука, 

Београд 

[3] Turban, E., Sharda, R., Delen, D. (2011), Decision support and business intelligence systems, Boston : Prentice 

Hall 

[4] Сукновић М., Делибашић, Б. (2010), Пословна интелигенција и системи за подршку одлучивању, Факултет 

организационих наука, Београд. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 ДОН: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања се изводе методом „ex cathedra“ презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом 

метода „ex cathedra“ и „case“. Методом „ex cathedra“ се реализује део аудиторних вежби. Остали део вежби се 

реализује методом „case“ са интерактивним учешћем студената и обухвата анализу случајева из праксе, израду 

пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

Колоквијум-и 30   

Семинар-и 30   

 



Студијски програм: МАС ЕРИ, МАС ИТ 
Назив предмета: Интеракција човек-рачунар 
Наставник/наставници: Данијела М. Милошевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Предмет разматра концепте интеракције човека и рачунара током целог циклуса развоја интерактивног 
софтверског производа кроз дефинисање HCI захтева, моделовање процеса интеракције, дизајнирање 
корисничког интерфејса од прототипа до готовог производа, имплементацију и евалуацију развијеног 
производа, као и тестирање његове употребљивости. 
Исход предмета  
Студент на крају курса разуме значај људског фактора, когнитивних процеса и окружења и успешно их 
примењује при развоју, имплементацији и анализи перформанси интерактивног софтверског производа. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Концепти интеракције и интерфејса. Проблеми интеракције између човека и рачунара. Разумевање корисника: 
когнитивни принципи и когнитивна ергономија.  
Анализа задатака, сврха анализе задатака, прикупљање информација и примена мреже анализе задатака током 
животног циклуса софтвера. 
Дизајнирање корисничких интерфејса. Врсте и примери корисничких интерфејса. Методологија развоја 
корисничког интерфејса. Важност доброг дизајна и познавање модела корисника. Проблематика дизајна.  
Појам прототипова и њихова израда. Организација графичког приказа интерфејса. Системи менија и прозора. 
Повратне информације и корисничка подршка. Софтвери за израду прототипова. Lean UX метода израде 
прототипова. 
Концепт употребљивости. Вредновање употребљивости корисничких интерфејса. Тестирање употребљивости. 
Евалуација корисничких интерфејса. Методе евалуације и анализа протокола. Софтвери за евалуацију и 
експериментални задаци.  
Практична настава  
Креирање мреже задатака. Упознавање и коришћење софтвера за креирање и евалуацију корисничких 
интерфејса. Испитивање употребљивости софтвера. Дефинисање прототипова на основу корисничких захтева 
и израда прототипова за корисничке интерфејсе. Решавање додељених задатака и проблема, како самостално, 
тако и под надзором наставника. 
Литература  
[1] Дебевц, М., Милошевић, Д., Увод у интеракцију човек-рачунар, Технички факултет Чачак, 2010. 
[2] Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., Diakopou, N., Designing the User Interface: 

Strategies for Effective Human-Computer Interaction (6th Edition), Pearson, 2017.  
[3] Gothelf, J., Seiden, J., Lean UX, Applying Lean Principles to Improve User Experience, O’Reilly Media, 2013. 
[4] Gerard J. K., Human-Computer Interaction, Fundamentals and Practice, CRC Press, Taylor & Francis Group, 

2015. 
[5] K. Andrews, Human-Computer Interaction, Course Notes, Graz University of Technology, 2019. 
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 пројекта коришћењем наведених алата. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 15 Писмени испит 35 
Практична настава 50 Усмени испит  
Колоквијум-и    
Семинар-и    

 



Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Инжењерство услуга 
Наставник: Сандра Б. Милуновић Копривица 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је  упознавање са основним знањима потребним за пројектовање, планирање услуга и услужног 
процеса , имајући у виду њихове специфичности. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената да развијају услугу и услужни систем, планирају ресурсе и технологију у циљу 
стварања услуге високог квалитета. Компетентност за управљање и унапређење система у коме је доминантан 
резултат процеса рада – услуга. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у инжењерство услуга. Појам и карактеристике услуге.  Класификација услуга и услужних процеса. 
Пројектовање и развој услуге. Услужни процес – појам и управљање.  Квалитет услуге и услужног процеса 
(RATER, SERVQUAL). Контрола услужних процеса. Ученици у услужном процесу. Управљање односима са 
корисницима. Утврђивање степена задовољства корисника.  Услужни систем. Веза између услужног концепта, 
услужног процеса и услужног система. Управљање капацитетима. 
Практична настава  
Аудиторне вежбе. Обрада студија случаја за различите врсте услуга (хотелска услуга, услуга банке, услуга 
здравствене установе, услуге у области ИТ, услуга образовања).  
Литература  
[1] Милуновић Копривица С., Инжењерство услуга, ауторизована предавања, ФТН, Чачак. 
[2] Ћосић И., Симеуновић Н., Инжењерство услуга, ФТН Нови Сад, 2012. 
[3] Љубојевић Љ. Ч., Менаџмент и маркетинг услуга, Београд, 2001. 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Настава се реализује преко предавања и аудиторних вежби, уз обраду студија случаја за изабране врсте услуга. 
Предвиђена су два колоквијума, домаћи задатак и завршни испит у форми теста. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Активност у току вежби 10 Усмени испт / 
Колоквијум-и 50   
Семинар-и /   

 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Кола енергетске електронике, управљање и моделовање 
Наставник/наставници: Предраг Б. Петровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положен испит из предмета Eнергетска електроника 
Циљ предмета Предмет је конципиран тако да студента упозна са принципима анализе рада конвертора у stady 
state (устаљеном) стању рада, начинима за моделовање кола, губитака и процену ефикасности у раду. Посебна 
пажња ће се посветити испитивању динамике рада конвертора и начинима за контролу: моделовање прекидача, 
технике за усредњавање (state-space), одређивању трансфер функције самог конвертора (Бодеови дијаграми, 
анализа трансфер функције, графичка конструкција импендансе и трансфер функције). Студент ће се упознати са 
дизајнирањем контролера, ефектима негативне реакције на мрежну трансфер функцију, одређивањем стабилности 
реализованох контролера, мерењем појачања у петљи. Биће обрађени принципи за дизајнирање улазних филтара са 
одговарајућим примерима. Техника струјног програмирања, ИШМ, као и друге технике за управљање радом 
конвертора. Основна теорија магнетних компонената, губици, вртложне струје, дизајнирање магнетних уређаја и 
трансформатора су посебан предмет пажње. Технике меког прекидања: топологија резонантних прекидача, меко 
прекидање код ИШМ конвертора, прекидање са нултом струјом код квази резонантних прекидачких ћелија 
Исход предмета 
• Овладавањем техникама за анализу и синтезу енергетских кола како у континуалном тако и у дисконтинуалном

режиму рада, за устаљено стање
• Оспособљавање за пројектовање и симулирање рада претварача за различите типове могућих оптерећења
• Усвајање и примена принципа који се користе у савременим апликацијама са становишта понуђене снаге на

излазу претварача и запремине тако реализованог кола које се може реализовати и у техници интегрисаних кола
• Дизајнирање регулатора и контролних кола према датим пројектним задацима.
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Конвертори у еквилибријуму. Принципи анализе у устаљеном стању. Еквивалентни модел, губици, ефикасност. 
Реализација прекидача. Дисконтинуални мод рада. Конверторска кола. Динамика конвертора и контрола. Трансфер 
функција конвертора. Дизајнирање контролера. Дизајнирање улазних филтара. Техника струјног програмирања. 
Магнетне компоненте. Дизајнирање индуктивности. Дизајн трансформатора. Модерни исправљачи и хармоници у 
систему. Резонантни конвертори. Меко прекидање. 
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. Део наставе на предмету се 
одвија кроз самостални рад у области енергетске електронике. Студијски истраживачки рад обухвара активно 
праћење примарних научних извора, организацију и извођење експеримената и статистичку обраду података, 
нумеричке симулације. 
Литература 
[1] R.W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of power electronics, Kluwer Academic Publishers, 2001.
[2] П. Петровић, Кола енергетске електронике-моделовање и управљање, универзитетски уџбеник, , 2010/11,

Технички факултет, Чачак и Висока школа техничких струковних студија, ISBN: 978-86-7776-113-4, Чачак
[3] П. Петровић, Енергетска електроника, универзитетски уџбеник, Технички факултет Чачак и Висока школа

техничких струковних студија Чачак, COBISS. SR-ID 167955724, ISBН 978-86-7776-077-9, Чачак, 421 страна,
2009.

[4] Б. Докић, Енергетска електроника -претварачи и регулатори, ЕТФ Бања Лука, 2000.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Наставно градиво студентима ће бити презентирано путем презентација у Microsoft PowerPoint-u, Аcrobat Reader-u, 
видео материјала и директно на табли. Предавања и вежбе су базиране на примерима из литературе и праксе. 
Менторски се пролази кроз одабрана поглавља са циљем продубљивања одређених знања са дипломских студија. 
Студенти стичу практично искуство у раду са софтверским алатима за анализу и симулацију енергетских 
конвертора и са развојним платформама за ДСП на којима врше имплементацију алгоритама. Део стечених знања 
се проверава у току семестра у форми израде кратких пројектних и домаћих задатака. На завршном испиту се врши 
првера укупно стечених знања на овом курсу. Студијски истраживачки рад. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 40 
Практична настава 5 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 10 
Семинар-и 10 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Комуникационе вештине у настави 
Наставник/наставници: Милица М. Стојковић, Драгана Р. Бјекић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Усвајање знања и вештина из области интерперсоналне педагошке комуникације; разумевање важности 
комуникационих вештина за ефикасну наставу и успостављање квалитетних релација са ученицима; 
оспособљавање будућих учитеља наставника да у школском окружењу успешно комуницирају са појединцима 
и у групи; стицање искуства у улози процењивача комуникационих процеса у непосредној школској средини 
са ученицима; оспособљавање за планирање наставне комуникације; оспособљавање за истраживање 
педагошке комуникације. 
Исходи предмета  
Студент зна да наведе и обjашњава основне комуниколошке појмове, модел комуникације и однос знања и 
комуникационих вештина; уме вешто, прецизно и jасно да се изражава користећи различите форме вокалне и 
невокалне вербалне комуникациjе у наставном и васпитном контексту; идентификује препреке и тешкоће у 
комуникацији и предлаже решења проблема; вешто активира слушаоце (ученике и друге); вешто слуша и 
користи различите начине реаговања на саговорника, разуме и интерпретира сопствене акције и акције других 
из различитих перспектива; вешто решава конфликте свестан личног стила у приступу конфликтима; вешто 
сагледава и усмерава одговорност актера комуникационог процеса; уме да планира комуникациjу тима; 
препознаjе врсте саговорника и планира адаптирану комуникациjу; јасно препонаје релевантне аспекте 
наставне комуникације. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Појам комуникације и комуникационе компетентности; теоријски приступи у проучавању 
интерперсоналне компетенције; врсте комуникационих знакова и облици комуникације, комуникација у 
школском контексту и застоји у комуникацији; активно слушање, вештине вербалне ненасилне комуникације 
у наставној интеракцији; комуникационе вештине и технике у развоју самопоштовања ученика и наставника 
(децентрација, асертивност, емпатија итд); конфликти у одељењу и конструктивно решавање сукоба, развој 
тима; комуникација у наставним и ваннаставним ситуацијама. 
Практична настава: Учење комуникационих вештина двосмерне интерперсоналне комуникациjе; активно 
слушање (парафразирање, резимирање и др); Ја-ТИ поруке у наставној интеракцији, анализа комуникационих 
ситуација; планирање комуникације у тиму. 
Литература: 
[1] Бјекић, Д. (2009). Комуникологија: основе педагошког и пословног комуницирања. Чачак: Технички 

факултет. 
[2] Гордон, Т. (1998). Како бити успешан наставник. Београд: Креативни центар 
[3] Vangelisti, A. L., Daly, J. A., Friedrich, G. W. (Eds). Teaching Communication: Theory, Research, and Methods. 

Mahwah – New Jersey – London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 
[4] Златић, Л. и Бјекић, Д. (2015). Комуникациона компетентност наставника: концептуализација, мерење 

и развој. Ужице: Учитељски факултет. 
[5] Mandić, T. (2001). Komunikologija: psihologija komunikacije. Beograd: Grmeč. (изабрана погавља) 
[6] Reardon, K. (1998). Interpersonalna komunikacija: Gdje se misli susreću. Zagreb: Alinea. 
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 
е-курсом доступним у оквиру Мудл система https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 30 
Практична настава, вежбе 10 Усмени испит 40 
Семинар-и 15   

 

https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/


Студијски програм: МАС ИТ 
Назив предмета: Комуникациони системи 
Наставник/наставници: Владимир М. Младеновић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Курс треба да пружи студентима фундаментална знања у области савремених комуникационих система, 
укључујући технолошке аспекте, архитектуру и карактеристике најважнијих система, понуду сервиса и 
слично 
Исход предмета  
Усвајање знања везаних за принципе реализације и функционисања модерних комуникационих система. 
Основа на којој се могу градити детаљнија знања у циљу решавања конкретних проблема у пракси. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Класификација комуникационих система. Фреквенцијски опсези и правна регулатива. Карактеристике 
бежичних комуникационих система. Антене у савременим комуникационим системима. Простирање ЕМ 
таласа у реалним условима. Фиксни земаљски комуникациони системи. Сателитски системи. GPS системи. 
Мобилни комуникациони системи. Целуларни приступ. Основе GSM система. GPRS системи. Системи треће 
генерације: архитектура, карактеристике и принцип рада UMTS система. Четврта генерација комуникационих 
система: LTE системи. Трендови развоја. 
Практична настава  
Решавање конкретних проблема у вези са темама које покрива курс. Коришћење рачунара за 
прорачуне/симулације 
Литература  
[1] Telecommunications : applications, modern technologies and economic impact / editor Joseph P. Barringer. 

Hauppauge, New York, 2014 
[2] 3GPP стандарди 
[3] IEEE стандарди 
[4] 5G NR Architecture, Technology, Implementation, and Operation of 3GPP New Radio Standards, Sassan 

Ahmadi 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, аудиторне вежбе и вежбе на рачунару 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања  Писмени испит 15 
Практична настава  Усмени испит 15 
Колоквијум-и 50   
Семинар-и 20   

 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Квалитет електричне енрегије 
Наставник/наставници: Драган Н. Ћетеновић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са важношћу, основним појмовима и показатељима везаним за квалитет електричне 
енергије, узроцима и последицама нарушеног квалитета електричне енергије на ефикасност производње, 
преноса и потрошње електричне енергије, техникама мерења основних показатеља електричне енергије, 
мерама за одржавање жељеног квалитета, решавање и ублажавање проблема лошег квалитета и постојећим 
стандардима у овој области.  
Исход предмета 
Студент је способан да разуме појам квалитета електричне енергије, да самостално прорачуна, анализира и 
мери индикаторе квалитета у складу са постојећим стандардима и предлаже мере за побољшање квалитета 
електричне енергије у електроенергетском систему.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Квалитет електричне енергије у модерним електроенергетским системима. Основни појмови и дефиниције 
квалитета електричне енергије. Значај изучавања проблематике квалитета електричне енергије са становишта 
дистрибуције и са становишта потрошача. Стандарди у области квалитета електричне енергије. Мере 
квалитета електричне енергије. Тотално хармонијско изобличење (THD). Прорачун THD код различитих 
типова опреме. Хармоници. Интерхармоници. Субхармоници. Дозвољене вредности напона виших 
хармоника. Мерења хармоника напона и струјe у ЕЕС-у. Основна решења за сузбијање хармоника. Типови 
филтра виших хармоника. Пропади напона у трофазном систему. Поднапони. Фликери. Напонски импулси. 
Осцилације напона. Пренапони. Безнапонске паузе. Варијација учестаности. Варијације амплитуде напона. 
Појава несиметрије у мрежи. Утицај компензације реактивне снаге на квалитет електричне енергије. Утицај 
дистрибуиране производње на квалитет електричне енергије. Утицај квалитета електричне енергије на њену 
цену.  
Практична настава  
Вежбе су аудиторне. Свака област је покривена одговарајућим бројем рачунских задатака.  
Литература 
[1] В. Катић, Квалитет електричне енергије - виши хармоници, монографија, Факултет техничких наука

Нови Сад, 2002.
[2] М. Ћаловић, А. Сарић и П. Стефанов, Експлоатација електроенергетских система у условима слободног

тржишта, Технички факултет, Чачак, 2005.
[3] Д. Брајовић, Квалитет електричне енергије, Утицај електротермичких уређаја на електричну мрежу,

монографија, Чачак.
[4] R. Dugan, M. McGranaghan, S. Santoso and H. Beaty: Electrical Power Systems Quality, McGraw-Hill, USA,

2004.
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. 
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: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Мастер рад 
Наставник/наставници: Сви наставници на студијском програму 
Статус предмета: Обавезан на модулу 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: Положени сви испити и обављене стручне праксе 
Циљеви 
Стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других активности 
које су спроведене у оквиру задате теме Мастер рада. Развијање способности да резултате самосталног рада 
припреме у погодној форми, да их јавно презентују, као и да се оспособе да одговарај на примедбе и питања 
у вези задате теме у оквиру одбране рада. 
Исходи 
Проверава се оспособљеност студената за систематски приступ решавању задатих проблема. Студенти стиче 
искуство које може применити у пракси приликом решавања проблема из области њихове струке. Припремом 
резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на примедбе и питања комисије, студент стиче 
неопходно искуство о начину на који у пракси треба презентовати резултате рада 
Општи садржаји: 
Руководилац - ментор Мастер рада задаје тему из области коју покрива програм наставног предмета. Студент 
у току 2. семестра у оквиру Студијског истраживачког рада на теоријским основама мастер рада изучава 
проблем, његову структуру, 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 инжињерском праксом у њиховом решавању. 
Методе извођења: 
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 Мастер рада. У 
оквиру Мастер рада студент врши и сва потребна испитивања, мерења и друга истраживања у договору и уз 
помоћ ментора. 

Оцена 
Мастер рад и усмену одбрану комисија оцењује јединственом оценом 



Студијски програм: МАС МЕХ 
Назив предмета: Мастер рад 
Наставник/наставници: 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: Положени сви испити и обављене стручне праксе и студијски - истраживачки рад на 
теоријским основама мастер рада 
Циљеви 
Стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других 
активности које су спроведене у оквиру задате теме мастер рада. Израдом мастер рада студенти стичу 
искуство за писање радова у оквиру којих је потребно описати проблематику, спроведене методе и 
поступке и резулатате до којих се дошло. Поред тога, циљ израде и одбране мастер рада је развијање 
способности код студената да резултате самосталног рада припреме у погодној форми и јавно презентују, 
као и да одговарају на примедбе и питања у вези задате теме. 
Очекивани исходи 
Оспособљавање студентата за систематски приступ у решавању задатих проблема, сповођење анализа, 
примену стечених и прихватању знања из других области у циљу изналажења решења задатог проблема. 
Самостално изучавајући и решавајући задатке из области задате теме, студенти стичу знања о 
комплексности и сложености проблема из области своје струке. Израдом мастер рада студенти стичу 
одређена искуства која могу применити у пракси приликом решавања проблема из области своје струке. 
Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на питања и примедбе комисије 
студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба презетновати резултате самосталног 
или колективног рада. 
Општи садржаји 
Формирају се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом мастер рада. 
Студент у договору са ментором сачињава мастер рад у писменој форми у складу са предвиђеним 
правилима Факултета техничких наука у Чачку. Студент припрема и брани писмени мастер рад јавно у 
договору са ментором и у складу са предвиђеним правилима и поступцима. 
Методе извођења 
Током израде мастер рада, студент консултује ментора, а по потреби и друге професоре који се баве 
облашћу која је тема мастер рада. Студент сачињава мастер рад и након добијања сагласности од стране 
комисије за оцену и одбрану, укоричене примерке доставља комсији. Одбрана мастер рада је јавна, а 
студент је обавезан да након презентације усмено одговори на постављена питања и примедбе. 

Оцена (максимални број поена 100) 



Студијски програм: МАС ИТ 
Назив предмета: Мастер рад 
Наставник/наставници: Сви наставници ангажовани на студијском програму 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 18 
Услов: положени сви испити предвиђени на СП МАС ИТ 
Циљ предмета 
Дипломирани инжењер информационих технологија треба да покаже способност истраживања и 
решавања нових проблема у области Информационих технологија коистећи стечена знања и вештине на 
СП МАС ИТ. Такође, циљ је осамостаљивање у спровођењу анализе доступних истраживања, 
компарације истих и издвајања предности и ограничења у различитим приступима.  
Исход предмета  
Дипломирани инжењери - мастери унапређују стечена знања и вештине и тиме дефинишу  свој положај 
на тржишту рада као и шансе за успешно запослење и рад у ИТ компанијама, научно-истраживачкој 
делатности и у покретању сопственог посла.  
Студенти који стекну понуђена знања и вештине могу самостално да истражују, обрађују податке и 
изводе закључке. Решавају сложене проблеме и примењују стечена знања у новим областима 
истраживања.  
Садржај предмета 
Израдом и одбраном мастер рада студенти се усавшавају у ужој научној области која је предмет њихових 
мастер академских студија и стичу звање дипломирани инжењер у области информационих технологија. 
Дипломирани инжењер – мастер располаже иновираним теоријским и практичним продубљеним 
знањима и вештинама из одабране уже научне области, познаје прихваћену методологију решавања 
сложенијих проблема и способан је да их самостално и креативно примени у решавању проблема који ће 
се појавити у пракси. 
Литература 
Број часова активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Након прихватања пријаве дипломског мастер рада кандидат уз консултације са ментором приступа 
изради рада. Израда рада треба да се одвија у складу и по плану реализације изложеној у пријави рада. 
Кандидат самостално ради на теоријским и/или практичним аспектима проблема који решава. У 
консултацијама са ментором  по потреби проверава план рада, у погледу елемената које садржи, динамике 
реализације или додатних извора. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Израда мастер рада 50 Одбрана мастер рада 50 

 



Студијски програм: МАС ИМ 
Назив предмета: Мастер рад 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 15 
Услов: положени сви испити на мастер академским студијама, реализоване стручне праксе 
Циљ предмета 
Циљ израде и одбране мастер рада је провера компетентности студената за примену стечених научно-
стручних и стручно-апликативних знања при самосталном решавању сложеног практичног проблема у оквиру 
подручја студијског програма Инжењерски менаџмент, употребом научних метода и поступака, савремених 
информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе. Потом процена компетентности 
студента за унапређивање стручних знања и примену савремених поступака у обављању будуће професије. 
Циљ је да студент покаже одговарајући ниво компетенција у домену анализе и описа разматране 
проблематике, примењених метода, синтеза решења, предвиђања понашања одабраног решења са представом 
о његовим предностима и ограничењима. Циљ је и стицање знања о начину, структури и форми писања 
извештаја након извршених анализа и других активности спроведених у оквиру обраде теме рада. 
Исход предмета  
Успешном израдом и одбраном Мастер рада, студент је: 

• Компетентан да на основу стечених општих и стручно-апликативних и научно-стручних знања адекватно 
методолошки истражи и реши сложен инжењерско-менаџерски проблем из праксе; 

• Спреман да спецификује кључне појмове и сопствена теоријска полазишта у проблему истраживања; 
• Познаје у академској средини шире прихваћену методологију решавања сложенијих проблема и способан 

је да их самостално и креативно примени у решавању конкретних проблема;  
• Отворен према новим парадигмама усмеравања инжењерско-менаџерске теорије и праксе и оријентисан 

ка холистичком приступу у изучавању појава у области Инжењерског менаџмента.  
• Поседује професионални сензибилитет да обликује научна сазнања до којих је дошао самосталним 

истраживачким приступом;  
• Оспособљен да на основу самосталног коришћења литературе, проширујe знања из области задате теме и 

оспособљен 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 
Мастер рад представља самостални рад студента који се реализује под менторством руководиоца мастер рада. 
Мастер рад студент реализује из предмета које је слушао и полагао на мастер академским студијама. 
Руководилац мастер рада дефинише тему из области коју покрива програм наставног предмета из којег се 
израђује мастер рад, коју ће студент на основу стеченог знања, студија литературе, практичним или 
експерименталним радом обрадити. Садржај мастер рада се дефинише појединачно у складу са темом рада и 
референтним статусом и методологијом области у оквиру које се реализује. 
Реализација мастер 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, 
епистемолошким вредностима и знањем које производи.  

2) Израде мастер рада - Студент у договору са ментором припрема мастер рад у писаној форми према 
стандардима предвиђеним Правилником о полагању мастер испита Факултета техничких наука, 
обавезујућим упутством о форми мастер радова и начину архивирања у Библиотеци Факултета, као  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 мастер рад јавно, најпре у монолошкој, а потом 
у дијалошкој форми, 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 научно-
стручних конференција из области теме мастер рада. 
Број часова активне наставе: 8 Студијско истраживачки рад: 5 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 мастер рада, обликовање научно-
стручног текста, припрема презентације и јавна одбрана рада у монолошкој и дијалошкој форми. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
 



Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Мастер рад 
Наставници: 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 20 
Услов: Положени сви испити на мастер академским студијама, завршена стручна пракса и студијски-
истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 
Циљ предмета 
Циљ мастер рада је да студент практично и теоријски овлада компетенцијама из појединих области 
предузетничког менаџмента, са нагласком на коришћење актуелне светске стручне литературе и примену 
статистичких метода и информатичких технологија у циљу долажења до релевантних научно – стручних 
резултата а у оквиру задате теме мастер рада. Такође, циљ је да студент буде оспособљен за даљи самосталан 
научно – истраживачки рад и презентацију резултата до којих је дошао. Поред тога, циљ израде и одбране 
мастер рада је развијање способности код студената да резултате самосталног рада припреме и у погодној 
форми јавно презентују, као и одговарају на примедбе и питања у вези задате теме. 
Исход предмета 
Након одбрањеног мастер рада студент је оспособљен за систематски приступ у решавању задатих проблема, 
спровођење анализа, примену стечених и прихватање знања из других подручја у циљу налажења решења 
задатог проблема. Самостално изучавајући и решавајући задатке из подручја задате теме, студент стиче знања 
о комплексности и сложености проблема из дате области. Израдом мастер рада студенте стиче одређена 
искуства која може применити у пракси приликом решавања проблема из дате области. Припремом резултата 
за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на питања и примедбе комисије студент стиче неопходно 
искуство о начину на који у пракси треба презентовати резултате самосталног или колективног рада. 
Садржај предмета 
Формира се појединачно у складу са потребама и ужом облашћу која је обухваћена задатом темом мастер рада. 
Студент у договору са ментором сачињава мастер рад у писменој форми у складу са предвиђеним правилима 
Факултета техничких наука у Чачку (Правилником о завршном испиту Факултета техничких наука и општим 
стандардима израде самосталног стручно-научног рада). Структура рада: Уводни део, Теоријски део, 
Организација истраживања, резултати и дискусија, Закључак, Литература, Прилози. уводне напомене, 
теоријскометодолошки део, изношење и тумачење резултата истраживања, закључна разматрања, 
предлоге за даља истраживања и преглед коришћене литературе. Након завршетка рада заказује се јавна 
одбрана истог пред комисијом која и оцењује рад. Комисија броји три до пет чланова. 
Литература 
[1] Група аутора: Часописи са КОБСОН листе и други часописи
[2] Група аутора: Mастер радови у којима је обрађивана слична проблематика
Број часова активне наставе: 8 СИР/ПИР: 5 Остали часови: 3 
Методе извођења наставе 
Током израде мастер рада, студент консултује ментора, а по потреби и друге професоре који се баве ужом 
облашћу која је тема мастер рада.  
Kонсултације 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; 
Студент сачињава мастер рад и након добијања сагласности од стране комисије за оцену и одбрану, укоричене 
примерке доставља студентској служби. Одбрана мастер рада је јавна, а студент је обавезан да након 
презентације усмено одговори на постављена питања и примедбе. 
Самостално писање мастер 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 мастер рада 60 Усмена одбрана мастер рада 40 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Мастер рад 
Наставник/наставници: Наставници методика, методичких практикума, психолошких  и педагошких 
дисциплина 
Статус предмета: Обавезан, подручје изборно према претходно завршеним студијама 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Положени сви испити и обављене стручне праксе  
Циљ завршног мастер рада: 
Развој вештина самосталне израде истраживачких радова, извештаја и писаних радова из области релеватних 
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.. 
Исходи  
У току и на крају израде и одбране завршног рада студент: уме да интегрише теоријске и емпиријске изворе о 
одређеним областима и садржајима свог деловања у контексту своје наставничке професије и будућег рада у 
образовању; вешто пише стручне извештаје и радове; самостално препознаје проблеме образовања, система 
васпитања и образовања, наставе, и самостално дефинише и решава једноставније професионалне проблеме 
применом емпиријских и теоријских процедура проучавања, изводи аналитичка истраживања у институцијама 
васпитно-образовног система и у секторима задуженим за образовање у другим пословним системима. 
Општи садржај  
Завршни мастер рад представља самостални рад студента. Студенти мастер академских студија ПРЕДМЕТНА 
НАСТАВА бирају да раде мастер завршни рад или из једног предмета методичког блока у области претходно 
завршених студија, или Методике наставе, или из посебних психолошких и педагошких практичних 
дисциплина. Када бира предмет из методичког блока, обавезно је да комисија за праћење развоја рада и 
одбрану буде мултидисциплинарна са обавезним чланом из области наука о образовању. Када студент бира 
предмете их психолошких, педагошких дисциплине и опште методике, такође је обавезно да комисија буде 
мултидисциплинарна. Садржај се дефинише појединачно у складу са темом завршног рада, методологијом 
педагошких истраживања 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 завршном испиту 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 
Методе извођења наставе 
консултације и on-line консултације, менторски рад, индивидуални рад, метода анализе садржаја, 
документације илитературе 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 (максимални број поена 100, према Правилнику о оцењивању ФТН) 

  



Студијски програм: МАС ИМ, МАС ИТ 
Назив предмета: Математичке методе  
Наставник/наставници: Нада Ж. Дамљановић, Драган Ж. Ђурчић  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Овладати математичким методама, идејама и концептима неопходним за моделирање и симулацију разних 
реалних појава и процеса у менаџменту, рачунарским наукама и инжењерству. 
Исход предмета  
На крају курса, студенти би савладали идеје, концепте и резултате теорије математичког моделирања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Математичке методе за менаџмент, инжењерство и рачунарскe наукe. Примери из науке и технологије. 
Примене за моделирање различитих врста индустријских, услужних, организационих, инжењерских и 
рачунарских система у зависности од изборног подручја студија кандидата. Конкретно, у зависности од 
процеса који ће се моделирати, студенти ће моћи да одаберу одговарајући математички модел: правилно 
формулисати променљиве у моделу, анализирати међусобни утицај параметара у моделу, оптимизирати број 
операција у моделу, извршити симулацијске експерименте и анализирати и предвиђати стварне процесе. 
Практична настава  
Решавање конкретних проблема заснованих на изложеним теоријским концептима и принципима. 
Литература  
[1] Om Parkash (Ed.) (2015). Mathematical Modeling, Optimization and Information Technology, Lambert 

Academic Publishers, Germany.  
[2] Аlpha C. Chiang (1994).  Osnovne metode matematičke ekonomije, MATE. 
[3] Barnett, R., Ziegler, M., Byleen, K. (2006).  Applied mathematics for business, economics, life sciences, and 

social sciences, MATE. 
[4] Огњановић, З., Крџавац, Н. (2001). Увод у теоријско рачунарство, Београд-Крушевац. 

http://www.mi.sanu.ac.rs/www.mi.sanu.ac.rs/~zorano/taja/TeorijskoRacunarstvo 
[5] Игњатовић, Ј., Ћирић, М. (2016). Аутомати и формални језици, Природно-математички факултет, Ниш. 

http://www.pmf.ni.ac.rs/download/biblioteka/knjige/Automati-i-formalni-jezici 
[6] Chasnov, J. R. (2019). Introduction to Differential Equations, The Hong Kong University of Science and 

Technology, https://www.math.ust.hk/~machas/differential-equations.pdf 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Теоријска предавања и рачунске вежбе 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања  Писмени испит 40 
Практична настава  Усмени испит 20 
Колоквијум-и 40   
Семинар-и    

 



Студијски програм : MАС МЕХ 

Назив предмета: Mехатронички системи за заштиту животне средине 

Наставник / наставници: Срећко Ћурчић, Милан Весковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Упознавање студената са специфичним сензорима (који реагују нa промене параметарe процеса и радне 

околинe), микропроцесорима (који ове информације обрађују) и актуаторима (који самостално 

реагују на регистроване промене), а који се користе у идентификацији и вредновању аспеката животне и 

радне средине.  Слушајући овај предмет студенти треба да усвоје Мехатронички концепт који обележава 

следеће опште групе аспеката животне и радне средине: емисије у ваздух, испуштања у воду (отворене 

водотокове и: технолошку, атмосферску и фекалну канализацију), испуштања у земљиште, коришћење 

ресурса (сировине, воде, електрична енергија, гас и други природни ресурси), утицај отпадних и опасних 

материја на животну средину, ангажовање и емитовање енергије (топлоте, радијације, буке, вибрација), као 

и инцидентне ситуације и удеси при којим може доћи до значајних аспеката на животну и радну средину. 

Оспособљавање студената за учешће у одржавању и изради пројеката мехатроничких система у области 

заштите животне средине чије су основне предности: одређена мера „интелигенције“ (пошто самостално 

реагују на промене животне и радне околине, користећи имплементирану опрему и софтвере) и 

флексибилност (једноставно се програмски могу унети жељене измене).  

Исход предмета  

Оспособљеност студената за избор сензора, микропроцесора и актуатора за идентификацију и вредновање 

аспеката животне и радне средине. Могућност учествовања студената у изради пројеката мехатроничких 

система из области заштите животне средине на основу стечених знања и разумевања значаја еколошких 

пројеката у практичним проблемима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Изучавање репрезентативних сензора за: емисије у ваздух, испуштања у воду и испуштање у земљиште. 

Проучавање коришћења различитих ресура, као и ангажоване и емитоване енергије топлоте, радијације, 

буке, вибрација и утицаја отпадних и опасних материја при којима може доћи до значајних аспеката на 

животну средину. Изучавање савремених микропроцесора за праћење стања животне и радне средине. 

Проучавање актуатора за животну средину. Технолошке подлоге за: пројектовање, одржавање и увођење 

мехатроничких система за заштиту животне средине. Компоновање мехатроничких система за заштиту 

животне средине различитог нивоа сложености. Процене уштеда и заштите коришћењем мехатроничког 

система за друштвену заједницу. 

Практична настава  

Рад студената на решавању дефинисаних задатака које прате предавања.  

Практична настава: На вежбама се обрађују одговарајући примери са теоријске наставе. Студенти учествују 

у изради пројеката на бројним примерима.  

Рачунарске вежбе 

На рачунарским вежбама студенти се обучавају за рад на софтверским алатима који се користе за прорачун 

и симулације, неопходних за израду пројеката. 

Литература  

1. Goran Vujić, et all.: Priručnik za izradu procene stanja životne sredine pri investicionim operacijama (EDD, Pro. 

Ut. P.R.) P, FTN Novi Sad, Novi Sad, 2002. 

2. D. Golubović, M. Živković, I. Milićević, O.Robajac: MEHATRONIKA, Tehnički fakultet Čačak, 2007 

3. Dean C. Karnopp, Donald L. Margolis, Ronald C. Rosenberg(auth.) - System Dynamics_ Modeling, Simulation, 

and Control of Mechatronic Systems, Fifth Edition (2012) 

4. El Hami, Abdelkhalak_ Pougnet, Philippe - Embedded mechatronic systems. _ Volume 1, Analysis of failures, 

predictive reliability-ISTE Press - Elsevier (2015) 

5. El-KÃ©bir Boukas, Fouad M. AL-Sunni (auth.) - Mechatronic Systems_ Analysis, Design and Implementation-

Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2012) 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања, консултација и рачунарске вежбе. Студенти раде семинарски рад. Током 

наставе се обавља тестирање знања студента. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поенa Завршни испит  поена 

Активност у току предавња 5 писмени испит  

Практична настава 25 усмени испт 40 

Семинар-и 30 ..........  

Колоквијум-и    

 



Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Менаџмент и моћ размене знања 
Наставник: Цариша Х. Бешић  
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6  
Услов: Нема  
Циљ предмета 
Студенти смера Предузетнички менаџмент кроз овај предмет изучаваће процес управљања знањем, као 
значајног интелектуалног ресурса организације који прати парадигму савременог пословања. Пратећи процес 
управљања знањем и система за управљање знањем, који постају једна од главних стратегија у примени 
информационих технологија, разматрају се организациони, технолошки, економски, правни и етички аспекти 
информација и знања. Како је знање подршка свим процесима у организацији, уче се и примењују методе и 
технике за: идентификовање потреба за знањем, оцењивање, аквизиције и креирање знања. Након овладавања 
овим сегментом, приступа се организовању и складиштењу знања, његовој дисеминацији и примени. 
Исход предмета  
Студенти се оспособљавају да примењују методе и технике: идентификовање потреба за знањем, оцењивање, 
аквизиције и креирање знања, те потом организовању знања, његовој дисеминацији и примени. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Са становишта теоријских и практичних приступа студенти се упознају са имплементацијом управљања 
знањем, путем конкретног алата. Дефинисање кључних термина управљања информацијама и знањима; 
управљање подацима; управљање знањем; аспекти управљања знањем у организацији; процес управљања 
знањем и организационо учење; технологије и алати; знања и умења; економија знања и продуктивност знања; 
Нови радник знања; управљање знањем; размена знања у оквиру пословног система; системско мишљење; 
Образовање менаџера. 
Практична настава  
Израда студије случаја на вежбама. 

Литература  
[1] Бешић Ц., Ђорђевић Д., Менаџмент знања, Факултет техничких наука у Чачку, Чачак, 2014. 
[2] Сајферт, З., Ђорђевић, Д., Бешић, Ц., Менаџмент и моћ размене знања, Задужбина Андрејевић, Београд, 

2007. 
[3] Сајферт З., Адамовић Ж., Бешић Ц., Менаџмент знања, Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин,  

2005. 
[4] Devenport, T., Prusak, L., Working Knowledge, Harvard business school press, Boston, Massachusetts, 1998. 
[5] Nonaka, I., Takeuchi, H, The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New York, 1995. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Презентације и дискусије. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 20 Писмени испит 20 
Практична настава 20 Усмени испит  
Колоквијум-и 30   
Семинар-и 20   

 



Студијски програм: МАС ИМ 

Назив предмета: Менаџмент производа 

Наставник/наставници: Јасмина Ј. Весић Васовић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Овладавање напредним теоријама, принципима и процесима интеграције пословних функција у развоју и 

реализацији производа у контексту менаџерских функција. Упознавање са принципима нове парадигме 

интегрисаног управљања производом као генератором свих активности у стварању вредности производно- 

пословних система. 

Исход предмета 

Након одслушаног предмета студент познаје детерминанте производа и производног програма, успешно 

користи специфичне принципе усмеравања и оптимизације програмске оријентације предузећа. Разуме улогу 

и активности менаџера производа у развоју производно-пословних система. Поседује знања и способности 

неопходне за покретање и вођење пројеката развоја нових и прилагођавања постојећих производа конкретним 

захтевима тржишта. Познаје и успешно примењује принципе интегрисаног управљања производима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Производ, појам, кључне димензије. Производни програм, димензије и структура. Пројектовање производног 

програма предузећа. Концепт животног циклуса производа. Концепт портфолио менаџмента. 

Карактеристични аспекти програмске оријентације предузећа. Проблеми оптимизације програмске 

оријентације предузећа. Идентификовање и евалуација слабих производа, стратегије и процеси 

ревитализације и елиминације производа. Основне поставке пословне парадигме управљања животним 

циклусом производа (PLM-а). Специфични принципи и стратегије развоја нових производа. Процес развоја 

нових производа: предразвојне активности, развој, тестирање и лансирање нових производа, усвајање и 

дифузија нових производа на тржишту. 

Практична настава 

Симулација примене програмом обухваћених теоријско-методолошких приступа на решавању практичних 

проблема у области управљања производима. Израда пројектног рада чији садржај обухвата: вишеаспектну 

анализа производног програма, идентификовање и евалуација слабих производа, идентификовање 

референтних производа производног програма, предлог стратегије и праваца програмске оријентације 

предузећа на основу извршених анализа. 

Литература 

[1] Радојичић, М., Весић Васовић, Ј. (2011) Индустријски менаџмент, Технички факултет, Чачак. 

[2] Булат, В. (2006) Индустријски менаџмент: нова парадигма, ИЦИМ, Крушевац. 

[3] Кузмановић, С. (2004). Менаџмент производима, Економски факултет у Суботици, Суботица. 

[4] Robbins S., Coulter M. (2005). Menadžment, 8. izdanje, Data Status, Beograd 

[5] Trott, P. (2017). Innovation management and new product development, Harlow, England: Pearson 

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) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 30 

Практична настава 5 Усмени испит 30 

Колоквијум-и    

Семинар-и 30   

 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/tfc/2048036232


Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методе истраживања и научне комуникације 
Наставник/наставници: Драгана Р. Бјекић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са системом наука, процесима сазнавања и научним и примењеним истраживањима. 
Оспособљавање студената за истраживачки и развојни рад у васпитно-образовном контексту, као и 
комуникацију у истраживачком окружењу и тиму. Оспособљавање студента да теоријски заснива, планира, 
реализује и интерпретира истраживања релевантна за схватање и унапређивање васпитно-образовног процеса 
и наставног рада. 
Исходи предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да вешто користи информационе системе, функционално 
анализира истраживачке пројекте, доноси научне логички конзистентне закључке из података, пише критичке 
прегледе релевантне литературе, планира истраживања, припрема нацрт истраживања, примењује 
експерименталне процедуре, разуме статистичку анализу, бира одговарајуће технике прикупљања података у 
истраживањима психолошких и педагошких аспеката васпитно-образовног и наставног процеса, припрема 
писане концизне истраживачке чланке и извештаје, приказује и дискутује резултате истраживања, придржава 
се етичких оквира истраживања у својој области. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Увод у методе истраживања и науку: Основе истраживања. Етички оквири научног 
истраживања. Посебности етичких оквира научних истраживања психолошких, педагошких и методичких 
аспеката васпитно-образовног процеса и наставног рада. Извори научних информација, информациони 
системи, базе података; процењивање извора. 
Општа методологија истраживања и фазе истраживања: Опште методе. Фазе истраживања. Специфичности 
истраживања у техници и настави техничких дисциплина. Разликовање основних и примењених истраживања. 
Нацрт истраживања. Дефинисање проблема истраживања и припремање почетног истраживачког плана. 
Истраживачке теме у области подручја образовања и наставног рада. Организација научног истраживања. 
Мерење и прикупљање података. Обрада података. Основе статистике. Систематизација и представљање 
резултата. Извештавање. Писање истраживачког чланка и критеријуми за евалуацију радова. Цитирање, 
ауторство. Научна комуникација. Презентовање и конференције, радионице. Представљање пројекта. 
Истраживања и управљање истраживачким пројектима:. 
Практична настава: Прикупљање релевантних публикација, претраживање и селекција. Израда плана 
истраживања. Вештине тимског рада и комуницирања у стручном окружењу. Развој пројекта. 
Литература: 
[1] Бјекић, Д. (2010). Методе истраживања и научне комуникације. Чачак: Технички факултет.
[2] Vargas-Quesada, B., Moya-Anegon, F. dе (2007). Visualizing the Structure of Science. Berlin: Springer.
[3] Кундачина, М., Банђур, В. (2009). Академско писање. Ужице: Учитељски факултет
[4] Nentwich, M. (2004). Cyberscience: Research in the Age of Internet. Austrian Academy of Science.
[5] Фајгељ, С. (2014). Методе истраживања понашања. Београд: Центар за примењену психологију.
[6] Šušnjić, Đ. (2007). Metodologija – kritika nauke. Beograd: Čigoja štampa.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе. Предевања - наставне методе: методе рада са 
текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. Вежбе: дијалошке методе и дискусије у 
онлајн окружењу, методе практичних активности, писани радови, семинари. Активирани облици учења: 
вербално смисаоно рецептивно учење, кооперативно учење, хоризонтална евалуација и онлајн самоевалуација. 
Традиционална настава подржана е-курсом.. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит (портфолио или тест знања) 20 
Практична настава, вежбе, задаци 50 Усмени испит 20 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из архитектуре и организације рачунара 
Наставник/наставници: Вања В. Луковић, Урош М. Пешовић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Методика наставе ЕРИ или Методика наставе РИ. 
Циљ предмета: 
Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе архитектуре и организације рачунара (АОР), 
упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области рачунарског хардвера, успешно 
укључивање у наставу АОР и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и 
средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену 
иновација у настави АОР.  
Исходи предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области АОР у оквиру рачунарске науке, 
рачунарског инжењерства и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, 
успешно ће постављати и разликовати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; 
самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; користиће специфичне софтвере и биће 
оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа 
ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме у области рачунарског хардвера и да спроводи одређена 
апликативна истраживања у тој области и настави АОР.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: Место области Архитектура и организација рачунара у систему електротехничког и 
рачунарског инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области Архитектура и организација 
рачунара у средњошколској наставни и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи 
предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање 
наставе АОР. Научна и апликативна истраживања у области АОР и трансфер у наставу. Иновације у настави 
АОР. Развој научне области АОР и иновирање наставникових знања у области АОР. Симулациони програми 
у области АОР. Евалуација наставе области АОР. Компетенције наставника у области АОР. 
Практична настава: Реализација лабораторијских симулационих вежби коришћењем одговарајућих 
програма. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и 
практични рад.. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. 
Имплементација вежби у реалним школским условима. Истраживања у области рачунарског хардвера. 
Организација ученичких истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и 
открићем. Израда плана/пројекта школске лабораторије за АОР. Реализација огледних часова. 
Литература: 
[1] Програми предмета области АОР и рачунарског хардвера у средњошколском образовању.
[2] Наставни планови образовног профила /подручја рада електротехника, рачунарство
[3] Ђорђевић Јован, Архитектура рачунара, Академска мисао, Београд, 2005.
[4] Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. М. (2009). Педагошко-методички практикум за практичан рад будућих

професора техничко-информатичког подручја, Чачак: Технички факултет.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. 
Вежбе: методе практичних активности (лабораторијски рад) , групни радови и дискусије/колаборативно учење, 
семинарски радови и извештаји, огледни часови; менторски рад. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Лабораторијске вежбе – реализација и развој 25 Писмени испит 20 
Домаћи задаци, пројекат 25 Усмени испит 30 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из Аутоматског управљања 
Наставник/наставници: Аленка М. Миловановић, Сања В. Антић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене студије ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ; ОАС Мехатроника или ОАС+МАС 
Мехатроника. Методика наставе ЕРИ или Методика наставе мехатронике. 
Циљ предмета Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе из аутоматског управљања. 
Упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области аутоматског управљања (АУ), 
успешно укључивање у наставу АУ и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих 
облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и 
примену иновација у настави АУ 
Исход предмета  
Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место области АУ у оквиру система наука, у 
инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће 
постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; користиће 
специфичне софтвере и биће оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите 
технике праћења постигнућа ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна 
истраживања.у области АУ и наставе АУ. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Место области АУ у систему електротехничког и рачунарског инжењерства, мехатронике, науке и наставе. 
Структура (заступљеност) области АУ у средњошколској настави и развоју професионалних компетенција 
ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са 
другим предметима. Планирање наставе АУ. Научна и апликативна истраживања у области АУ и укључивање 
у наставу. Иновације у настави АУ. Развој научне области АУ и иновирање наставникових знања у области 
АУ. Специфични софтвери у области АУ. Евалуација наставе области АУ. Компетенције наставника области 
АУ. 
Практична настава  
Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад. 
Реализација лабораторијских и симулационих вежби применом програмских пакета LabVIEW и MATLAB. 
Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби 
у реалним школским условима. Истраживања у области аутоматског управљања. Организација ученичких 
истраживања и експеримената ради подстицања учења. Реализација огледних часова 
Литература: 
[1] Програми предмета области аутоматског управљања у средњошколском образовању 
[2] Наставни планови образовног профила / подручја рада електротехника 
[3] Stojanović, D., Uvod u sisteme automatskog upravljanja, Tehnički fakultet Čačak, 1995. 
[4] Đurović, Ž., Kovačević, B., Sistemi automatskog upravljanja: Zbornik rešenih zadataka, Nauka, Beograd, 1994. 
[5] Бјекић, M, Стевић, З, Миловановић, А., Антић, С. (Регулација електромоторних погона, универзитетски 

уџбеник, Технички факултет Чачак, 2009  
[6] Каталог удаљених лабораторијских експеримената и вежби са упутствима за употребу, уредници 

Мирослав Бјекић и Радојка Крнета, Факултет техничких наука, Чачак, 2015 
Број часова активне наставе: 4  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе 
методе, радионице. Вежбе, семинари, СИР: дијалошке методе, методе практичних активности, писани радови, 
групни семинарски радови и дискусије, колаборативно учење; менторски рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Лабораторијске вежбе 25 Писмени испит 20 
Домаћи задаци 25 Усмени испт 30 

 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из Електрана и разводних постројења 
Наставник/наставници: Владица Р. Мијаиловић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене студије ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ. Методика наставе ЕРИ. 
Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе о класичним и 
дистрибуираним извора електричне енергије, разделним постројењима и трансформаторским станицама, 
упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области електрана и разводних 
постројења (ЕРП), успешно укључивање у наставу ЕРП и оспособљавање за коришћење различитих метода и 
средстава наставе, подстицање позитивног односа према новим технолошким достигнућима оспособљавање 
за развој и примену иновација у настави ЕРП 
Исходи предмета  
Успешним Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни значај ЕРП у оквиру система наука, у 
инжењерству, настави и свакодневном животу; познаваће принципе рада појединачних целина и најновија 
достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће  постављати циљеве и исходе наставе; планираће 
теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати задатке примерене предзнању и узрасту ученика; 
примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме да 
спроводи апликативна истраживања.у области ЕРП. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Место области Електране и разводна постројења у систему електротехничког и 
рачунарског инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области Електране и разводна 
постројења у средњошколској настави и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи 
предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање 
наставе ЕРП. Научна и апликативна истраживања у области ЕРП и укључивање у наставу. Иновације у настави 
ЕРП. Развој научне области ЕРП и иновирање наставникових знања у области ЕРП. Евалуација наставе области 
ЕРП. Компетенције наставника области ЕРП. 
Практична настава: Развој вежби применљивих у средњошколској настави за експериментални и практични 
рад.. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави.  Имплементација 
вежби у реалним школским условима. Истраживања у области електрана и разводних постројења. 
Организација ученичких истраживања и експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и 
открићем. Реализација огледних часова. 

Литература: 
[1] Програми предмета из области ЕРП у средњошколском образовању. 
[2] Наставни планови подручја рада електротехника. 
[3] Уџбеници из предметне области Електране и разводна постројења (издавач Завод за уџбенике) 
[4] В. Мијаиловић, Дистрибуирани извори енергије – принципи рада и експлоатациони аспекти, Академска 

мисао, Београд, 2011. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. 
Вежбе: методе практичних активности, писани радови, групни семинарски радови и дискусије, колаборативно 
учење, огледни часови; менторски рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Домаћи задаци, пројекат 40 Писмени испит – одбрана пројекта или истраживање 30 
  Усмени испит 30 

 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из Електричних инсталација и осветљења 
Наставник/наставници: Момчило Д. Вујичић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене студије ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ. Методика наставе ЕРИ. 

Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе електричних инсталација и 
осветљења (ЕИО), упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области ЕИО, 
успешно укључивање у наставу ЕИО и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих 
облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и 
примену иновација у настави ЕИО. 

Исходи предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области ЕИО у оквиру система наука, у 
инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће 
постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално 
ће развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; користиће специфичне софтвере и биће оспособљен 
да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; умеће 
да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања.у области ЕИО и наставе ЕИО. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: Место области Електричних инсталација и осветљења у систему електротехничког и 
рачунарског инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области Електричних инсталација и 
осветљења у средњошколској наставни и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи 
предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање 
наставе ЕИО. Научна и апликативна истраживања у области ЕИО и трансфер у наставу. Иновације у настави 
ЕИО. Развој научне области ЕИО и иновирање наставникових знања у области ЕИО. Специфични софтвери у 
области ЕИО. Евалуација наставе области ЕИО. Компетенције наставника области ЕИО 
Практична настава: Реализација лабораторијских симулационих у Еplan-у и DIALux-у вежби у 
лабораторијама ТФ за електричне инсталације и осветљење. Развој вежби применљивих у средњошколској 
настави за лабораторијски, експериментални и практични рад.. Евалуација и технике праћења постигнућа 
ученика на теоријској и практичној настави.  Имплементација вежби у реалним школским условима. 
Истраживања у области електричних инсталација и осветљења. Организација ученичих истраживања, 
експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и открићем. План/пројекат школске лаб.за ЕИО. 
Израда пројекта из ЕИО. Реализација огледних часова. 
Литература: 
[1] Програми предмета из области ЕИО у средњошколском образовању.
[2] Наставни планови подручја рада електротехника.
[3] Прописи и стандарди за ЕИО
[4] Јовановић, М. (1996). Електричне инсталације 1: опште инсталације, Београд: ЕТФ
[5] Мишковић, М. (2005). Електричне инсталације и осветљење, Београд: Грађевинска књига.
[6] Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. М. (2009). Практикум 1: Педагошко-методички практикум за

практичан рад будућих професора техничко-информатичког подручја, Чачак: Технички факултет.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. 
Вежбе: методе практичних активности, писани радови, групни семинарски радови и дискусије, колаборативно 
учење, огледни часови; менторски рад.. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Лабораторијске вежбе (реализација и развој) 25 Писмени испит – одбрана пројекта 
или истраживање 20 

Домаћи задаци, пројекат 25 Усмени испит 30 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из Електричних машина и погона 
Наставник/наставници: Мирослав М. Бјекић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене студије ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ. Методика наставе ЕРИ. 
Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе електричних машина и погона 
(ЕМП), упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области ЕМП, успешно 
укључивање у наставу ЕМП и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и 
средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену 
иновација у настави ЕМП. 
Исходи предмета: Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место области ЕМП у оквиру 
система наука, у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, 
успешно ће  постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; 
самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; користиће специфичне софтвере и биће 
оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа 
ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме и да спроводи апликативна истраживања у области и 
наставе ЕМП. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Место области Електричних машина и погона у систему електротехничког и рачунарског 
инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области Електричних машина и погона у 
средњошколској наставни и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове 
области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ЕМП. 
Научна и апликативна истраживања у области ЕМП и трансфер у наставу. Иновације у настави ЕМП. Развој 
научне области ЕМП и иновирање наставникових знања у области ЕМП. Специфични софтвери у области 
ЕМП. Евалуација наставе ЕМП. Компетенције наставника ЕМП. 
Практична настава: Реализација лабораторијских симулационих у Matlab-у, вежби у лабораторијама ТФ за 
ЕМПР. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и 
практични рад.. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави.  
Имплементација вежби у реалним школским условима. Истраживања у области електричних машина и погона. 
Организација ученичих истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и открићем. 
План/пројекат школске лабораторије за ЕМП. Прављење модела једносмерног, brushles и униполарног мотора. 
Реализација огледних часова. 
Литература: 
[1] Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. М. (2009). Педагошко-методички практикум за практичан рад будућих 

професора техничко-информатичког подручја, Чачак: Технички факултет. 
[2] Бјекић, М., Крнета, Р. (2015). Каталог удаљених лабораторијских експеримената и вежби са упутствима за 

употребу, Чачак: Факултет техничких наука. 
[3] Бјекић, М., Стевић, З., Миловановић А. и Антић С. (2010). Регулација електромоторних погона, Чачак: 

Технички факултет. 
[4] Добричић, М., Бјекић, М. Росић, М. (2011). Трансформатори – збирка решених задатака, Чачак: ВШТСС 
[5] Крнета, Р., Бјекић, М. (2016). Каталог лабораторијских наставних модула са удаљеним експериментима, 

Чачак: Факултет техничких наука. 
[6] Сретеновић, Д., Бјекић, М., Добричић М., Антић, С. (2011). Збирка решених задатака из електромоторних 

погона, Чачак: Висока школа техничких струковних студија Чачак. 
[7] Програми предмета области ЕМП у средњошколском образовању. 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 4 Практична настава: 4 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. 
Вежбе: методе практичних активности (реалне, виртуелне и удаљене лабораторије у наставиЕМП) , писани 
радови, групни семинарски радови и дискусије, колаборативно учење; менторска настава. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Лабораторијске вежбе – реализација и развој 35 Писмени испит 15 
Домаћи задаци, пројекат 35 Усмени испит 15 

 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из електричних мерења 
Наставник/наставници: Аленка М. Миловановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене студије ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ. Методика наставе ЕРИ. 
Циљ предмета Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе из аутоматског управљања. 
Упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области аутоматског управљања (EM), 
успешно укључивање у наставу EM и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих 
облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и 
примену иновација у настави EM 
Исход предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место области EM у оквиру система наука, у 
инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће 
постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; користиће 
специфичне софтвере и биће оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите 
технике праћења постигнућа ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна 
истраживања.у области EM и наставе EM. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Место области EM у систему електротехничког и рачунарског инжењерства, мехатронике, науке и наставе. 
Структура (заступљеност) области EM у средњошколској настави и развоју професионалних компетенција 
ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са 
другим предметима. Планирање наставе EM. Научна и апликативна истраживања у области EM и укључивање 
у наставу. Иновације у настави EM. Развој научне области EM и иновирање наставникових знања у области 
EM. Специфични софтвери у области EM. Евалуација наставе области EM. Компетенције наставника области 
EM. 
Практична настава  
Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад. 
Реализација лабораторијских и симулационих вежби применом програмског пакета LabVIEW. Евалуација и 
технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у реалним 
школским условима. Истраживања у области аутоматског управљања. Организација ученичких истраживања 
и експеримената ради подстицања учења. Реализација огледних часова 
Литература: 
[1] Програми предмета области аутоматског управљања у средњошколском образовању
[2] Наставни планови образовног профила / подручја рада електротехника
[3] Миловановић, А., Бјекић, М. и Копривица, Б., Виртуелна инструментација, 2010., Технички факултет

Чачак,.
[4] Ђекић, М., Миловановић, А., Електрична мерења: Лабораторијске вежбе, Технички факултет Чачак, 2000.

године.
[5] Ђекић, М., Миловановић, А., Вардић, С., Збирка задатака из електричних мерења, Технички факултет

Чачак, 2008.
[6] Миловановић, А., Копривица, Б., Лабораторијски практикум из електричних мерења: Мерење

неелектричних и магнетских величина – I део, 2016., Факултет техничких наука Чачак
[7] Каталог удаљених лабораторијских експеримената и вежби са упутствима за употребу, уредници

Мирослав Бјекић и Радојка Крнета, Факултет техничких наука, Чачак, 2015.
Број часова активне наставе:4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе 
методе, радионице. Вежбе, семинари, СИР: дијалошке методе, методе практичних активности, писани радови, 
групни семинарски радови и дискусије, колаборативно учење; менторска настава. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена 
Лабораторијске вежбе 25 Писмени испит 20 
Домаћи задаци 25 Усмени испт 30 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из Електроенергетских мрежа 
Наставник/наставници: Александар М. Ранковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене студије ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ. Методика наставе ЕРИ. 
Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе производње, преноса и 
дистрибуције електричне енергије. Упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у 
области електроенергетских мрежа (ЕЕМ), успешно укључивање у наставу ЕЕМ и оспособљавање за 
коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа 
према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави ЕЕМ.  
Исходи предмета  Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место области ЕЕМ у оквиру 
система наука, у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, 
успешно ће  постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; 
користиће специфичне софтвере и биће оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће 
различите технике праћења постигнућа ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме да спроводи 
апликативна истраживања.у области ЕЕМ и наставе ЕЕМ. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Место области ЕЕМ у систему електротехничког и рачунарског инжењерства, науке и наставе. Структура 
(заступљеност) области ЕЕМ у средњошколској наставни и развоју професионалних компетенција ученика. 
Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим 
предметима. Планирање наставе ЕЕМ. Научна и апликативна истраживања у области ЕЕМ и укључивање у 
наставу. Иновације у настави ЕЕМ. Развој научне области ЕЕМ и иновирање наставникових знања у области 
ЕЕМ. Специфични софтвери у области ЕЕМ. Евалуација наставе области ЕЕМ. Компетенције наставника 
области ЕЕМ. 
Практична настава:  
Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад.. 
Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави.  Имплементација вежби 
у реалним школским условима. Истраживања у области преносних, дистрибутивних и индустријских мрежа. 
Организација ученичих истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и открићем. 
Реализација огледних часова. 
Литература: 
[1] Програми предмета области ЕЕМ у средњошколском образовању
[2] Наставни планови образовног профила / подручја рада електротехника
[3] Н. Рајаковић, Д. Тасић и Г. Савановић, Дистрибутивне и индустријске мреже, Електротехнички факултет

Београд и Академска мисао, Београд, 2004
[4] Рајаковић, Д. Тасић, Н. Арсенијевић и Д. Стојановић, Збирка задатака из дистрибутивних и индустријских

мрежа, Академска мисао, Београд, 2005.
[5] Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. М. (2009). Практикум 1: Педагошко-методички практикум за практичан

рад будућих професора техничко-информатичког подручја, Чачак: Технички факултет.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. 
Вежбе: методе практичних активности,. семинари, СИР: дијалошке методе, писани радови, групни семинарски 
радови и дискусије,колаборативно учење; менторски рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Писмени испит/колоквијум 30 Усмени испит 30 

Домаћи задаци, пројекат 40 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из електронике 
Наставник/наставници: Милан Д. Весковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене студије ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ; ОАС Мехатроника или ОАС+МАС Мехатроника. 
Методика наставе ЕРИ. 
Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе линеране електронике, 
дигиталне и енергетске електронике, упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у 
области електронике, успешно укључивање у наставу електронике и оспособљавање за коришћење различитих 
метода, организационих облика и наставних средстава. Подстицање позитивног односа код студената према 
иновацијама и њихово оспособљавање за развој и примену иновација у настави Електронике.  
Исходи предмета  
Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место електронике у оквиру система техничких наука, 
у инжењерској пракси и настави: познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће 
постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће 
развијати вежбе у реалним лабораторисјким условима; користиће специфичне софтвере за симулацију 
електронских кола и система, биће оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите 
технике праћења постигнућа ученика; умеће да препозна истраживачке пробле и да спроводи апликативна 
истраживања у области електронике и наставе из предмета који припадају тој области. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Место области у систему електротехничког и рачунарског инжењерства, науке и наставе. 
Структура (заступљеност) области електронике у средњошколској наставни и развоју професионалних 
компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. 
Повезаност са другим предметима. Планирање наставе електронике. Научна и апликативна истраживања у 
области електронике и трансфер у наставу. Иновације у настави електронике. Развој научне области електронике 
и иновирање наставникових знања. Специфични софтверски алати и програми у области електронике. Евалуација 
наставе. Компетенције наставника који предају предмете из области електроника. 
Практична настава: Реализација лабораторијских и симулационих вежби у PSPICE и Matlab-у у лабораторији 
ТФ за електронику. Развој вежби применљивих у средњо-школској настави за лабораторијски, експериментални 
и практични рад.. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. 
Имплементација вежби у реалним школским условима. Истраживања у области електронике. Организација 
ученичих истраживања и експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и открићем. Пројекат 
школске лабораторије за електронику. Прављење модела. Реализација огледних часова 
Литература: 
[1] Програми предмета области електронике у средњошколском образовању 
[2] Наставни планови образовног профила / подручја рада електротехника 
[3] С Ђукић, Линеарна електроника, Чачак: Технички факултет, 2006 
[4] П. Петровић, Кола енергетске електронике – моделовање и управљање, Чачак: ТФ и ВШТСС, 2011 
[5] Сарић А., Мијаиловић В., Петровић П., Стојковић С., Бјекић М., Ранковић А., Максимовић Б., Нова техничка 

решења и трендови у извођењу наставе из групе предмета електротехничке струке, Зборник радова ТОС 2006, 
Чачак:Технички факултет. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. 
Вежбе: методе практичних активности , писани радови, групни семинарски радови и дискусије, реализација 
часова у реалним школским условима, менторска настава. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Писмени испит/колоквијум 30 Усмени испит 30 
Колоквијум-и  Домаћи задаци, пројекат 40 

 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из електронског пословања и администрације 
Наставник/наставници: Милош Ж. Папић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене ОАС Предузетнички менаџмент. Методика наставе. 
Циљ предмета 
Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе електронског пословања и администрирања 
(ЕПА), упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области електронског пословања и 
администрације, успешно укључивање у наставу ЕПА и оспособљавање за коришћење различитих метода, 
организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање 
за развој и примену иновација у настави ЕПА. 
Исход предмета  
Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место области ЕПА у оквиру области менаџмента, 
предузетништва и наставе; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће 
постављати и разликовати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће 
развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; користиће специфичне софтвере и биће оспособљен да 
поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; умеће да 
препозна истраживачке проблеме у области електронског пословања и администрирања и да спроводи одређена 
апликативна истраживања у тој области и настави ЕПА. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Место електронском пословања и администрирања у области менаџмента, науке и наставе. Структура 
(заступљеност) области Електронско пословање и администрирање у средњошколској наставни и развоју 
професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације 
наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ЕПА. Научна и апликативна истраживања у 
области ЕПА и трансфер у наставу. Иновације у настави ЕПА. Развој научне области ЕПА и иновирање 
наставникових знања у области ЕПА. Симулациони програми у области ЕПА. Евалуација наставе области ЕПА. 
Компетенције наставника у области ЕПА. 
Практична настава  
Реализација лабораторијских симулационих вежби коришћењем одговарајућих програма. Развој вежби 
применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад. Евалуација и 
технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у реалним 
школским условима. Истраживања у области електронског пословања. Организација ученичких истраживања, 
експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и открићем. Израда плана/пројекта школске 
лабораторије за ЕПА. Реализација огледних часова. 
Литература: 
[1] Програми предмета области електронског пословања и администрирања у средњошколском образовању 
[2] Наставни планови образовног профила/подручја рада менаџмент и предузетништво 
[3] Вељовић, А., Пауновић, Л., Електронско пословање, Факултет техничких наука у Чачку, Чачак, 2014. 
[4] Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. М., Практикум 1: Педагошко-методички практикум за практичан рад 

будућих професора техничко-информатичког подручја, Технички факултет, Чачак, 2010. 
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, методе анализе садржаја); активирани облици учења: 
вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања  Писмени испит 30 
Практична настава 40 Усмени испит  
Колоквијум-и 30   
Семинар-и    

 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из Хидро и термотехнике 
Наставник/наставници: Снежана М. Драгићевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене студије ОАС Машинско инжењерство или Мехатроника, или ОАС+МАС Машинско 
инжењерство или Мехатроника. Методика наставе МИ/Мехатронике 
Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе хидро и термо енергетике (ХТЕ), 
упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области ХТЕ, успешно укључивање у 
наставу ХТЕ и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, 
подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави 
хидро и термо енергетике. 
Исходи предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области хидро и термо енергетике у оквиру 
система наука, у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, 
успешно ће  постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; 
самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; користиће специфичне софтвере и биће 
оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа 
ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања у области ХТЕ. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Место хидро и термо енергетике у систему машинског инжењерства, науке и наставе. 
Структура (заступљеност) области Хидро и термо енергетике у средњошколској наставни и развоју 
професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације 
наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ХТЕ. Научна и апликативна истраживања у 
области ХТЕ и трансфер у наставу. Иновације у настави ХТЕ. Развој научне области ХТЕ и иновирање 
наставникових знања у области ХТЕ. Специфични софтвери у области ХТЕ. Евалуација наставе области ХТЕ. 
Компетенције наставника области ХТЕ. 
Практична настава:  
Реализација лабораторијских симулационих вежби у рачунарским лабораторијама ТФ-а. Развој вежби 
применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад. Евалуација и 
технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Истраживања у области хидро и термо 
енергетике. Организација ученичих истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и 
открићем. Израда детаљне припреме за наставу једне методичке јединице из програма предмета из области ХТЕ 
за средње стручне школе. Реализација наставе према писаној припреми у симулираним условима са анализом у 
којој учествују сви студенти у групи. Одржавање најмање два успешна предавања у реалним условима у школи 
на основу самостално урађених писаних припрема из оперативног програма школе и анализа одржане наставе.  
Литература: 
[1] Програми предмета области хидро и термотехнике у средњошколском образовању
[2] Наставни планови образовног подручја рада машинство
[3] Ламбић, М., Термотехника са енергетиком, Технички факултет М. Пупин Зрењанин, 1998
[4] Драгићевић, С., Термотехника, Збирка решених задатака, Технички факултет Чачак, 2006.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, методе илустрације и 
демонстрације. Вежбе: методе практичних активности, лабораторијске вежбе, писани радови, групни семинарски 
радови и дискусије, колаборативно учење, огледни часови; менторска настава. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит – одбрана 20 
Практична настава/вежбе и задаци 20 Усмени испит 30 
Семинар-и/писани радови 20 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из индустријског дизајна 
Наставник/наставници: Јелена Ч. Баралић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Методика наставе 
Циљ предмета:  
Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе индустријског дизајна (ИД), упознавање 
студената са специфичностима средњошколске наставе у области ИД, успешно укључивање у наставу ИД и 
оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање 
позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави индустријског 
дизајна.  
Исходи предмета  
Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области индустријског дизајна у оквиру система 
наука, у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће  
постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће 
обављати вежбе у реалним условима; користиће специфичне методе и софтвере и биће оспособљен да поучава 
ученике како да их користе; примењиваће различите начине праћења постигнућа ученика; умеће да препозна 
истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања у области ИД.  
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Место и улога индустријског дизајна у систему машинског инжењерства, науке и наставе. Структура 
(заступљеност) области Индустријског дизајна у средњошколској наставни и развоју професионалних 
компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. 
Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ИД. Научна и апликативна истраживања у области ИД и 
трансфер у наставу. Иновације у настави ИД. Развој научне области ИД и иновирање наставникових знања у 
области ИД. Специфичне методе и софтвери у области ИД. Евалуација наставе области ИД. Компетенције 
наставника области ИД..  
Практична настава:  
Реализација практичних и симулационих вежби у цртаоницама и рачунарским лабораторијама ФТН. Развој вежби 
применљивих у средњошколској настави за експериментални и практични рад. Евалуација и технике праћења 
постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Истраживања у области Индустријског дизајна ученичих 
истраживања, експеримената ради подстицања учења и креативно решавањем проблема. 
Израда детаљне припреме за наставу једне методичке јединице из програма предмета из области ИД за средње 
стручне школе. Реализација наставе према писаној припреми у симулираним условима са анализом у којој 
учествују сви студенти у групи.  
Одржавање најмање два успешна предавања у реалним условима у школи на основу самостално урађених 
графичких и писаних припрема из оперативног програма школе и анализа одржане наставе. 

Литература: 
[1] Васиљевић, М., Дизајн, Београд, 1999. 
[2] Фрухт, И., Индустријски дизајн, Београд, 1999. 
[3] Heskett J., Industrial Desing, London 2003. 
[4] Програми предмета области индустријски дизајн у средњошколском образовању 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. 
Вежбе, семинари, СИР: дијалошке методе, методе практичних активности, писани радови, групни семинарски 
радови и дискусије, колаборативно учење; менторска настава. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава 20 Усмени испит 40 
Колоквијум-и  Одбрана графичких радова 10 
Семинар-и 20   

 
 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из компјутерске графике 
Наставник/наставници: Биљана Ђорић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Методика наставе 
Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе компјутерске графике (КГ), 
упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области КГ, успешно укључивање у 
наставу КГ и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, 
подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави 
КГ 
Исходи предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области КГ у оквиру система наука, у 
инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће 
постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће наставу; користиће специфичне софтвере и 
биће оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа 
ученика. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Место области Комјутерске графике у систему машинског инжењерства, науке и наставе. 
Структура (заступљеност) области КГ у средњошколској настави и развоју професионалних компетенција 
ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са 
другим предметима. Планирање наставе ТО. Научна и апликативна истраживања у области КГ и трансфер у 
наставу. Иновације у настави КГ. Развој научне области ТО и иновирање наставникових знања у области КГ. 
Специфични софтвери у области КГ. Евалуација наставе области КГ. Компетенције наставника области КГ. 
Практична настава: Реализација лабораторијских вежби (у AutoCAD-у) у рачунарским учионицама ТФ. 
Развој вежби применљивих у средњошколској настави за практични рад. Евалуација и технике праћења 
постигнућа ученика на теоријској и практичној настави.  Имплементација вежби у реалним школским 
условима. План/пројекат школске рачунарске учионице за КГ. Израда модела прилагођених средњошколској 
настави. Реализација огледних часова. 
Одржавање најмање два успешна предавања у реалним условима у школи на основу самостално урађених 
писаних припрема из оперативног програма школе и анализа одржане наставе. 
Литература: 
[1] Програми предмета области компјутерска графика у средњошколском образовању
[2] Наставни планови образовног подручја рада машинство
[3] Радоњић С., Техничко цртање – приручник за израду графичких задатака, Технички факултет Чачак,

(1991.) 2006.
[4] Радоњић С., Компјутерска графика – примена AutoCAD-a, уџбеник, Технички факултет Чачак, (1994.),

1999., 2004., 2008.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања се изводе усмено, а за изучавање AutoCAD- а користи се рачунар са пројектором. Вежбе су 
рачунске и лабораторијске. Студенти часове реализују у реалним школским условима; менторска настава. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Практична настава (лабораторијске вежбе) 25 Писмени испит 50 
Семинар-и (графички радови) 25 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из Компјутерски управљаних машина 
Наставник/наставници: Недељко Г. Дучић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене ОАС Машинско инжењерство или Мехатроника, или ОАС+МАС МИ или Мехатроника. 
Методика наставе. 
Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе производних машина са 
компјутерским нумеричким управљањем (структура и програмирање). Упознавање студента са специфичностима 
средњошколске наставе у области машина са КНУ (КНУ -  компјутерски нумеричко управљање), успешно 
увођење у наставу програмирања КНУ машина, оспособљавање за коришћење различитих метода, 
организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и примени 
иновација у настави Програмирања за КНУ машине. 
Исходи предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области програмирања КНУ машина у настави 
производног машинства и преноси знања из КНУ машина и различитих метода њиховог програмирања; познаваће 
најновија достигнућа у овој научно-наставној области; успешно ће  постављати и диференцирати циљеве и исходе 
наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторијским 
условима; познаваће широку лепезу софтвера и биће оспособљен да подучава ученике како да их користе; 
примењиваће различите технике праћења достигнућа ученика; биће способан да препозна истраживачке проблеме 
да спроводи истраживања у области производних машина са компјутерским нумеричким управљањем. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Место области КНУ машина у систему производног машинства (савремених производних 
технологија), науке и наставе, заступљеност метода мануелног и компјутерског програмирања машина у 
савременим производним технологијама, методологија креирања управљачког програма за КНУ машине. 
Заступљеност КНУ машина у средњошколској настави и развоју професионалних компетенција ученика. 
Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе програмирања КНУ 
машина. Научна и апликативна истраживања у области технолошке припреме и програмирања КНУ машина и 
трансфер у наставу. Иновације у настави КНУ машина и иновирање наставникових знања у области КНУ машина. 
Специфични софтверски системи у области КНУ машина. Евалуација наставе области КНУ машина. 
Компетенције наставника области КНУ машина. 
Практична настава: Реализација лаб. вежби применом софтвера за програмирање у NC коду и применом 
CAD/CAM технологија употребом софтверског пакета Pro/ENGINEER. Развој вежби применљивих у средњо-
школској настави за лабораторијски и практични рад. Евалуација и технике праћења достигнућа ученика на 
теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у реалним школским условима. Истраживања у области 
развоја програмирања КНУ машина. Организација ученичих истраживања, експеримената ради подстицања 
учења решавањем проблема и истраживањем. План/пројекат школске лабораторије за програмирање КНУ 
машина. Израда пројеката прилагођених средњошколској настави. Огледни часови. 
Литература: 
[1] Програми предмета области КНУ машина у средњошколском образовању
[2] Наставни планови образовног подручја рада  машинство
[3] Славковић, Р., Милићевић, И. (2010), Програмско управљање машимнама (програмирање машина алатки са

примерима), Чачак: Технички факултет
[4] Славковић, Р., Дучић, Н., (2012) CAD/CAM технологије (програмирање КНУ машина применом

Pro/ENGINEER – a), Чачак: Технички факултет
[5] Поповић, Н., Брашован, Љ., Програмирање за компјутерски управљане машине
[6] Милојевић, З., Приручник за програмирање нумерички управљаних машина
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања се изводе усмено, а за изучавање AutoCAD- а користи се рачунар са пројектором. Вежбе су рачунске 
и лабораторијске. Студенти часове реализују у реалним школским условима. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Пројектни задатак 1 15 Одбрана пројектних задатака 30 
Пројектни задатак 2 15 Усмени испит 40 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из Машинских елемената и конструкција 
Наставник/наставници: Марко С. Поповић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене студије ОАС Машинско инжењерство или Мехатроника, или ОАС+МАС Машинско 
инжењерство или Мехатроника. Методика наставе МИ/Мехатронике 
Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе машинских елемената и 
конструкције. Упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у следећим областима: 
примена, начин функционисања, прорачун, конструкциони облици машинских делова, избор и усвајање 
стандардних машинских елемената према задатим условима. Систематизовање знања о прорачуну кинематских и 
геометријских параметара,  основама динамике машинских елемената, и начином њиховог адекватног 
презентовања. Систематизовање знања студената о прорачуну и приказу оптерећења, напона, деформација, 
разарања, као и о прорачун степена сигурности, поузданости, радног века, машинских делова и машинских 
елемената, а све то кроз одговарајући методички приступ. 
Исходи предмета 
Успешним завршетком курса студент ће умети да изводи ефикасну наставу из области машинских елемената и 
конструкција; дефинише одговарајуће пројектне и конструкционе задатке; методички приступа решавању 
проблема из области конструисања; димензионише и проверава машинске делове, подсклопове и склопове у 
односу на захтеване критеријуме. Студент ће моћи да  објасни основе машинских елемената  и њихову примену 
у оквиру машинског инжењерства; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области; успешно ће 
постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће 
развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; примењиваће различите технике праћења достигнућа 
ученика; биће способан да препозна истраживачке проблеме да спроводи истраживања из области наставе 
машинских елемената и процеса конструисања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Заступљеност садржаја и предмета из области машинских елемената у средњошколској 
настави и развоју професионалних компетенција ученика. Специфичности реализације наставе. Планирање 
наставе из области: основе прорачуна машинских делова; навојни спојеви; преносници снаге и основни елементи 
преносника; фрикциони, каишни, зупчасти и ланчани преносници; цилиндрични зупчаници са правим и са косим 
зупцима; конични зупчасти парови; динамика зупчастих преносника (основно појмови); осовине и вратила; 
лежаји и лежишта, котрљајни и клизни лежајеви; спојнице и кочнице. Истраживања у и трансфер у наставу. 
Иновације у настави из области машинских елемената. Специфични софтверски системи који се могу применити 
у моделирању, прорачуну и анализи машинских елемената. Евалуација наставе.. 
Практична настава: Реализација пројектних задатака. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за 
лабораторијски и практични рад. Евалуација и технике праћења достигнућа ученика на теоријској и практичној 
настави. Имплементација вежби у реалним школским условима. Организација истраживања ученика, 
експеримената ради подстицања учења решавањем проблема и истраживањем. Израда пројеката прилагођених 
средњошколској настави. Примена софтвера за визуелизацију и анализу рада појединих машинских елемената. 
Реализација огледних часова. 
Литература: 
[1] Николић, В., Машински елементи, теорија, прорачун, примери, Машински факултет, Крагујевац, 2004
[2] Огњановић, М., Машински елементи, Машински факултет, Београд, 2006
[3] Милтеновић, В., Машински елементи,облици, прорачун, примена, Машински факултет, Ниш, 2009.
[4] Југовић, З., Поповић, М., Машински елементи – приручник, Технички факултет, Чачак, 2009
[5] Југовић, З., Поповић, М., Машински елементи – тестови знања, Технички факултет, Чачак, 2010
[6] Програми предмета области машински елементи и конструкције у средњошколском образовању.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, методе илустрације и 
демонстрације. Вежбе: методе практичних активности, писани радови, групни семинарски радови и дискусије, 
колаборативно учење, огледни часови; менторска настава. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Пројектни задатак (4 ком., 4x5) 20 Писмени испит 50 
Колоквијуми (3 ком, 3x10) 30 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из Механике 
Наставник/наставници: Иван Р. Милићевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене ОАС Машинско инжењерство или Мехатроника, или ОАС+МАС МИ или Мехатроника. 
Методика наставе. 
Циљ предмета: 
тицање основних знања из методичког подручја наставе механике, упознавање студената са специфичностима 
средњошколске наставе у области техничке механике, успешно укључивање у наставу и оспособљавање за 
коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа 
према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави из механике 
Исходи предмета 
Успешним савладавањем курса студент треба да буде оспособљен да својим ученицима пренесе основна знања из 
техничке механике и то: моделирање, пренос и трансформација оптерећења (силе, спрегови, моменти, спољашња 
и унутрашња опртерећења), напрезање еластичних тела (напонско и деформационо стање), кретање система тела 
(кинематика), динамичка стања система тела. Механику ће промовисати као основе техничких знања. Постављаће 
и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати 
вежбе у реалним лабораторијским условима; познаваће специфичне софтвере и биће оспособљен да подучава 
ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; биће способан да 
препозна истраживачке проблеме да спроводи истраживања у области механике. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Методичко упознавање са моделирањем и прорачунима у инжењерској пракси: статички 
пренос спољашњих  и унутрашњих оптерећења тела (силе и моменти); статичка напрезања елемената (напони и 
деформације); кретања тела и система тела са геометријског становишта (кинематика) и при деловању сила 
(динамика); коришћење рачунара у механици. Примена рачунара за решавање и симулацију механичких 
проблема. Практично разумевање. СИЛА:  момент силе, спољашње и унутрашње оптерећење, равнотежа сила, 
напрезање, аксијано напрезање, смицање, савијање, увијање, димензионисање при конструи-сању техничких 
система. КРЕТАЊЕ: положај, брзина, убрзање, транслација, ротација, равно кретање тела, пренос кретања код 
техничких система. МЕХАНИЗМИ: полуга, клин, точак; полужни, фрикциони, зупчасти, навојни, сложени 
механизми:  МАШИНЕ: састав, функција, пројектовање, производња.. 
Практична настава: Вежбе прате предавања са примерима из техничких система. Реализација лабораторијских 
вежби применом рачунара. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски и практични 
рад. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација 
вежби у реалним школским условима. Организација ученичих истраживања, експеримената ради подстицања 
учења решавањем проблема и методом учења путем истраживања. Израда пројеката прилагођених 
средњошколској настави. Реализација огледних часова. 
Литература: 
[1] Голубовић, Д., Којић, М., Премовић, К.,  Милићевић, И.: Техничка механика - општи курс,  допуњено издање,

електронски облик, Чачак, 2007.
[2] Голубовић, Д., Којић, М., Савић, Р., Милићевић, И.: Методичка збирка задатака из статике, допуњено

издање, електронски облик, Чачак, 2007.
[3] Премовић, К., Голубовић, Д., Милићевић, Љ., Милићевић, И.: Методичка збирка из отпорности материјала,

допуњено издање, електронски облик, Чачак, 2007.
[4] Програми предмета области техничке механике у средњошколском образовању
[5] Наставни планови образовног профила / подручја рада машинство
[6] Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. М. (2010). Педагошко-методички практикум за наставнике техничко-

информатичког подручја, Чачак: Технички факултет.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: Предавања се изводе усмено, а за изучавање AutoCAD- а користи се рачунар са 
пројектором. Вежбе су рачунске и лабораторијске. Студенти часове реализују у реалним школским условима. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 50 
Практична настава 5 Усмени испит 20 
Семинар-и 20 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из мехатроничких система 
Наставник/наставници: Иван Р. Милићевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене ОАС Машинско инжењерство или Мехатроника или ЕРИ, или ОАС+МАС МИ или 
Мехатроника или ЕРИ. Методика наставе. 
Циљ предмета: 
Стицање основних знања из методичког подручја наставе мехатронике, упознавање студената са 
специфичностима средњошколске наставе из области мехатронике, успешно укључивање у наставу и 
оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање 
позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави из мехатронике. 
Исходи предмета 
Успешним савладавањем курса студент треба да буде оспособљен да својим ученицима пренесе основна знања из 
области мехатронике, како теоријски, тако и практично. Стећи ће специфична теоријска и практична методичка 
знања о реализацији наставних садржаја из мехатронике. Постављаће и диференцирати циљеве и исходе наставе; 
планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; 
познаваће специфичне софтвере и биће оспособљен да подучава ученике како да их користе; примењиваће 
различите технике праћења постигнућа ученика; биће способан да препозна истраживачке проблеме да спроводи 
истраживања из области мехатронике. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Место, циљ и исходи наставе мехатронике у систему науке и наставе у средњој школи и њен 
утицај на развој професионалних компетенција ученика. Специфичности реализације наставе; планирање наставе. 
Методика трансфера савремених достигнућа из области пројектовања мехатроничких система и њихове 
практичне примене у наставу мехатронике у средњим школама. Методика реализације појединих наставних 
садржаја предмета из области мехатронике: основна начела мехатронике; механички системи; управљачки 
системи; мерни системи; сензори и претвартачи; обрада сигнала; системи за приказивање података; погони; 
микропроцесори, PLC контролери, RP технологије. Иновирање знања наставника из области мехатронике, 
Софтверски пакети као методичка средства у области мехатронике. Компјутерске методе симулације понашања 
и анализа сложених мехатроничких система.  
Практична настава: Вежбе прате предавања са примерима из мехатроничких система. Пројектовање, анализа и 
симулација мехатроничких система коришћењем специфичних софтвера. Развој вежби применљивих у школској 
настави за лабораторијски и практични рад. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и 
практичној настави. Имплементација вежби у реалним школским условима. Организација ученичких 
истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблема и методом учења путем истраживања. 
Израда пројеката прилагођених школској настави. Реализација огледних часова. 
Литература: 
[1] Голубовић, Д., Живковић, М., Милићевић, И., Робајац, О.: Мехатроника: електронско управљање у

машинском и електро инжењерству, Технички факултет, Чачак, 2007.
[2] Програми предмета области мехатронике у средњошколском образовању
[3] Наставни план подручја рада мехатроника
[4] Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. М. (2009). Практикум 1: Педагошко-методички практикум за за практичан

рад будућих наставника техничко-информатичког подручја, Чачак: Технички факултет
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања се изводе усмено, а за изучавање AutoCAD- а користи се рачунар са пројектором. Вежбе су рачунске 
и лабораторијске. Студенти часове реализују у реалним школским условима; менторски рад. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 
Практична настава 5 Усмени испит 30 
Семинар-и 40 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из Мултимедијалне технологије и комуникације 
Наставник/наставници: Марина M. Милошевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене студије ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ; ОАС ИТ или ОАС+МАС ИТ. Методика наставе 
ЕРИ/РИ. 
Циљ предмета 
Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе из мултимедијалних технологија и комуникација, 
упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области мултимедијалних технологија и 
савремених видова комуникација, успешно укључивање у наставу  и оспособљавање за коришћење различитих 
метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и 
оспособљавање за развој и примену иновација у настави из примене мултимедијалних система у комуникацијама. 
Исход предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место области мултимедијалних технологија и 
комуникација у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, 
успешно ће постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; 
самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; користиће специфичне софтвере и хардвер, 
и биће оспособљен да подучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења достигнућа 
ученика; биће способан да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања у области 
мултимедијалних технологија и комуникација. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Примена мултимедијалних технологија и комуникација (МТК) заузима значајно место у 
области електротехничког и рачунарског инжењерства у средњошколској настави и развоју професионалних 
компетенција ученика. Интерактивно представљање говора, видеа, аудија, текста и графике, повезивањем 
рачунарске технике, комуникација и обраде сигнала у једну интердисциплинарну целину. Циљеви и исходи 
предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање 
наставе МТК. Научна и апликативна истраживања у области МТК и трансфер у наставу. Иновације у настави 
МТК. Развој научне области МТК и иновирање наставникових знања у области МТК. Специфични развојни 
системи у области МТК. Евалуација наставе уобласти МТК. Компетенције наставника области МТК.  
Практична настава: Реализација лабораторијских симулационих вежби у лабораторији ФТН-а Е-ЛАБ на 
различитим развојним системима. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, 
експериментални и практични рад. Евалуација и технике праћења достигнућа ученика на теоријској и практичној 
настави. Имплементација вежби у реалним школским условима. Организација ученичких истраживања, 
експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и истраживањем. План/пројекат школске 
лабораторије за мултимедијалне технологије и комуникације. Програмирање и пројектовање различитих 
мултимедијалних система прилагођених средњошколској настави. Прављење модела система за обраду и пренос 
аудио и видео сигнала. Реализација огледних часова.  
Литература: 
[1] Р. Крнета, М. Ацовић, А. Достанић, Сигнали и системи са MATLAB ® примерима, Технички факултет, Чачак,

2009.
[2] А. Пеулић, Ж. Чучеј, Даљинско управљање и комуникације, Крагујевац Марибор, 2011
[3] М. Поповић, Дигитална обрада слике, Академска мисао, 2006.
[4] O. Marques, Practical Image and Video processing using Matlab, 2011.
[5] R.C.Gonzalez, R.Е.Woods, S. L. Eddins, Digital Image Processing using Matlab, Pearson-Prentice-Hall, 2004.
[6] Ј. Савичић, Увод у мултимедијалне системе, Педагошки факултет, Сомбор, 2008.
[7] Програми предмета из области МТК у средњошколској настави.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. 
Вежбе, семинари, СИР: дијалошке методе, методе практичних активности, писани радови, групни семинарски 
радови и дискусије, колаборативно учење, огледни часови; менторски рад. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
Лабораторијске вежбе 15 Писмени испит / одбрана пројекта 20 
Домаћи задаци 15 Усмени испит 30 
Пројекат – примена у школи 20 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из организације производње 
Наставник/наставници: Јасмина Ј. Весић Васовић, Неда М. Николић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе организације производње, 
упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области организације производње, 
успешно укључивање у наставу организације производње и оспособљавање за коришћење различитих метода, 
организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и 
оспособљавање за развој и примену иновација у настави организације производње. 
Исходи предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области организације производње у оквиру 
система наука, у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, 
успешно ће  постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; 
самостално ће обављати вежбе у реалним условима; користиће специфичне методе и софтвере и биће 
оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите начине праћења постигнућа 
ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања у области 
организације производње. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Место и улога организације производње у систему инжењерства, науке и наставе. 
Заступљеност области Организације производње у средњошколској наставни и развоју професионалних 
компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. 
Повезаност са другим предметима. Планирање наставе организације производње. Научна и апликативна 
истраживања у области организације производње и трансфер у наставу. Иновације у настави организације 
производње. Развој научне области организације производње и иновирање наставникових знања у области 
организације производње. Специфичне методе и софтвери у области организације производње. Евалуација 
наставе области организације производње. Компетенције наставника области организације производње. 
Практична настава: Реализација практичних и симулационих вежби у учионицама и рачунарским 
лабораторијама ФТН-а. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за експериментални и 
практични рад. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. 
Истраживања у области организације производње ученичих истраживања, експеримената ради подстицања 
учења и креативно решавањем проблема. Израда детаљне припреме за наставу једне методичке јединице из 
програма предмета из области организације производње за средње стручне школе. Реализација наставе према 
писаној припреми у симулираним условима са анализом у којој учествују сви студенти у групи.  Одржавање 
најмање два успешна предавања у реалним условима у школи на основу самостално урађених графичких и 
писаних припрема из оперативног програма школе и анализа одржане наставе 
Литература: 
[1] Радојичић М., Менаџменто производњом,  Технички факултет, Чачак, 2007.
[2] Радојичић М., Весић Васовић Ј., Индустријски менаџмент, Технички факултет, Чачак, 2011
[3] Petrina, S. (2007). Advanced Teaching Methods for the Technology Classroom, H-L-M-S: ICP
[4] Програми предмета области организације производње у средњошколском образовању
[5] Наставни планови образовног профила / подручја рада
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. 
Вежбе, семинари, СИР: дијалошке методе, методе практичних активности, писани радови, групни семинарски 
радови и дискусије, колаборативно учење. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 
Пројекат /часови 30 Усмени испит 30 
Одбрана пројекта /часова 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из организације рада 
Наставник/наставници: Јасмина Ј. Весић Васовић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Методика наставе менаџмента 
Циљ предмета: 
Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе организације рада, упознавање студената са 
специфичностима средњошколске наставе у области организације рада, успешно укључивање у наставу ОР и 
оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање 
позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави организације 
рада. 
Исходи предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области организације рада у оквиру система наука, 
у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће 
постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће 
обављати вежбе у реалним условима; користиће специфичне методе и софтвере и биће оспособљен да поучава 
ученике како да их користе; примењиваће различите начине праћења постигнућа ученика; умеће да препозна 
истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања у области организације рада. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Место и улога организације рада у систему инжењерства, науке и наставе. Заступљеност 
области Организације рада у средњошколској наставни и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви 
и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. 
Планирање наставе организације рада. Научна и апликативна истраживања у области организације рада и 
трансфер у наставу. Иновације у настави организације рада. Развој научне области организације рада и иновирање 
наставникових знања у области организације рада. Специфичне методе и софтвери у области организације рада. 
Евалуација наставе области организације рада. Компетенције наставника области организације рада. 
Практична настава: Реализација практичних и симулационих вежби у учионицама и рачунарским 
лабораторијама ФТН-а. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за експериментални и практични 
рад. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Истраживања у 
области организације рада ученичих истраживања, експеримената ради подстицања учења и креативно 
решавањем проблема. Израда детаљне припреме за наставу једне наставне јединице из програма предмета из 
области организације рада за средње стручне школе. Реализација наставе према писаној припреми у симулираним 
условима са анализом у којој учествују сви студенти у групи.  Одржавање најмање два успешна предавања у 
реалним условима у школи на основу самостално урађених графичких и писаних припрема из оперативног 
програма школе и анализа одржане наставе. 
Литература: 
[1] Радојичић М., Организација и економика пословања и производње, Технички факултет, Чачак, 2004.
[2] Радојичић М., Весић Васовић Ј., Индустријски менаџмент, Технички факултет, Чачак, 2011
[3] Petrina, S. (2007). Advanced Teaching Methods for the Technology Classroom, H-L-M-S: ICP
[4] Програми предмета области организације рада и производног менаџмента  у средњошколском образовању
[5] Наставни планови образовних профила / подручја рада
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. 
Вежбе, семинари, СИР: дијалошке методе, методе практичних активности, писани радови, групни семинарски 
радови и дискусије, колаборативно учење; менторски рад. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 
Пројекат /часови 30 Усмени испит 30 
Одбрана пројекта /часова 30 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из основа програмирања 
Наставник/наставници: : Владе Д. Урошевић, Жељко Јовановић, Олга Ристић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Методика наставе ЕРИ/РИ/МЕХ 
Циљ предмета 
Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе из основа програмирања (ОП), упознавање 
студената са специфичностима средњошколске наставе у области програмирања, успешно укључивање у наставу 
и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање 
позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави из основа 
програмирања. 
Исход предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место области програмирања у инжењерству и настави; 
познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће постављати и диференцирати 
циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати вежбе у реалним 
лабораторијским условима; користиће специфичне софтвере и биће оспособљен да подучава ученике како да их 
користе; примењиваће различите технике праћења достигнућа ученика; биће способан да препозна истраживачке 
проблеме да спроводи апликативна истраживања у области ОП и примену иновација у настави ОП. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Основе програмирања заузимају значајно место у области електротехничког и рачунарског 
инжењерства у средњошколској наставни и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи 
предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање 
наставе ОП. Научна и апликативна истраживања у области ОП и трансфер у наставу. Иновације у настави ОП. 
Развој научне области ОП и иновирање наставникових знања у области ОП. Специфични развојни системи у 
области ОП. Евалуација наставе области ОП. Компетенције наставника области ОП. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе 
Реализација лабораторијских  вежби на различитим развојним системима. Развој вежби применљивих у 
средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад. Евалуација и технике праћења 
достигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у реалним школским условима. 
Примена микроконтролера у савладавању основних техника програмирања. Организација ученичких 
истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблемa и истраживањем. План/пројекат 
школске лабораторије за ОП. Израда софтверских пројеката прилагођених средњошколској настави у области 
процедуралног/објектно оријентисаног програмирања. Реализација огледних часова. 
Литература: 
[1] Програми предмета области ОП у средњошколском образовању
[2] Наставни планови образовног профила / подручја рада електротехника
[3] Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. М. (2010). Практикум 1: Педагошко-методички практикум за практичан

рад будућих професора техничко.информатичког подручја, Чачак: Технички факултет.
[4] Каталог удаљених лабораторијских експеримената и вежби са упутствима за употребу, уредници Мирослав

Бјекић и Радојка Крнета, Факултет техничких наука, Чачак, 2015.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. 
Вежбе, семинари, СИР: дијалошке методе, методе практичних активности, семинарски радови и дискусије, 
колаборативно учење, огледни часови; менторски рад. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена 
Лабораторијске вежбе 25 Писмени испит 20 
Домаћи задаци 25 Усмени испт 30 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из предузетништва 
Наставник/наставници: Цариша Х. Бешић, Милош Ж. Папић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене ОАС Предузетнички менаџмент или ОАС+МАС Предузетнички менаџмент/ 
Предузетништво. Методика наставе. 
Циљ предмета 
Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе предузетништва, упознавање студената са 
специфичностима средњошколске наставе у области предузетништва, успешно укључивање у наставу и 
оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање 
позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави Предузетништва. 
Исход предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место Предузетништва у привредном систему земље и 
значај предузетништва у настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће 
постављати и разликовати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће 
развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; примењиваће различите технике праћења постигнућа 
ученика. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Место предузетништва у привредном систему земље, науке и наставе. Заступљеност области предузетништва у 
средњошколској настави и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове 
области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе 
предузетништва. Развој научне области предузетништва и иновирање наставникових знања. Евалуација наставе. 
Компетенције наставника из области предузетништва. 
Практична настава  
Развој вежби применљивих у средњошколској настави за експериментални и практични рад. (Развијање и процена 
пословних идеја, SWOT  анализа, Истраживање тржишта, Маркетинг план, Правни оквири за оснивање и 
функционисање делатности, Законске форме организовања делатности и инфраструктура за подршку 
предузетништву, Организација и управљање пословним подухватом – економија пословања,  Израда бизнис 
плана. Презентација бизнис плана.) Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној 
настави. Организација ученичких истраживања. 
Литература: 
[1] Bešić, C., Vučenović, V., Krnjević-Mišković, Z., Pajić N., Холистичка организација шампионског руковођења,

Графопапир, Бања Лука, 2014
[2] Котлер, Ф., Како креирати, овладати и доминирати тржиштем, Asee , Нови Сад, 2007.
[3] Drucker, P. F., Innovation and Entrepreneurship, HarperCollins, 2009
[4] Наставни програми из области предузетништва у средњошколском образовању.
[5] Уџбеници предузетништва за средње школе
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, методе анализе садржаја); активирани облици учења: 
вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 
Практична настава 20 Усмени испит 10 
Колоквијум-и 20 
Семинар-и 20 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из роботике 
Наставник/наставници: Иван Р. Милићевић, Недељко Г. Дучић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене ОАС Машинско инжењерство или Мехатроника или ЕРИ, или ОАС+МАС МИ или 
Мехатроника или ЕРИ. Методика наставе. 
Циљ предмета: 
Стицање основних знања која ће студенту омогућити да успешно преноси знања и подстиче на самосталан рад 
ученика из области теорије и практичног коришћења робота у индустрији и неиндустријском окружењу. Кроз 
садржај предмета студент се упознаје са методичким спрецифичностима наставе из Роботике и оспособљава се за 
њену реализацију. 
Исходи предмета 
Успешним савладавањем курса студент треба да буде оспособљен да својим ученицима пренесе основна знања из 
Роботике, како теоријски, тако и практично. Стећи ће специфична теоријска и практична методичка знања о 
реализацији наставних садржаја из Роботике. Постављаће и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће 
теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; познаваће 
специфичне софтвере и биће оспособљен да подучава ученике како да их користе; примењиваће различите 
технике праћења постигнућа ученика; биће способан да препозна истраживачке проблеме да спроводи 
истраживања у области роботике. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Место, циљ и исходи наставе роботике у систему науке и наставе у основној и средњој школи 
и њен утицај на развој професионалних компетенција ученика. Специфичности реализације наставе; планирање 
наставе. Методика трансфера савремених достигнућа из области пројектовања и практичне примене робота у 
наставу Роботике у школама. Методика реализације појединих наставних садржаја предмета Роботике: врсте, 
подела робота; примена; основне компоненте и карактеристике робота; кинематика и динамика робота, 
планирање трајекторија. Методика интерпретације система управљања и програмирања робота. Методика 
интерпретације  примене робота у индустрији и неиндустријском окружењу. Иновирање знања наставника из 
области роботике, Софтверски пакети као методичка средства у области роботике. Компјутерске методе 
симулације понашања и анализа сложених механичких система. Практична настава: Пројектовање, анализа и 
симулација кретања модела робота коришћењем програмског пакета MATLAB. Реализација лабораторијских 
вежби применом рачунара. Развој вежби применљивих у школској настави за лабораторијски и практични рад. 
Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у 
реалним школским условима. Организација ученичких истраживања, експеримената ради подстицања учења 
решавањем проблема и методом учења путем истраживања. Израда пројеката прилагођених школској настави. 
Реализација огледних часова. 
Литература: 
[1] Вељко Поткоњак, Роботика, Универзитет у Београду, Београд, 1996.
[2] Б. Боровац, Г. Ђорђевић, М. Рашић, М. Раковић: Индустријска роботика, Факултет техничких наука, Нови

Сад, 2007.
[3] Милићевић, И., Голубовић, Д.: Примена матрица трансформација при решавању кинематике и динамике

манипулационих робота,  Технички факултет, Чачак , 2006, скрипта, ел. форма, 2013.
[4] Corke, P.: Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,

2011.
[5] Програми предмета области роботике у средњошколском образовању
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. 
Вежбе, семинари, СИР: дијалошке методе, методе практичних активности, писани радови, групни семинарски 
радови и дискусије, огледни часови; менторска настава. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 30 
Практична настава 5 Усмени испит 30 
Семинар-и 30 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из Технологије материјала 
Наставник/наставници: Јелена М. Пуреновић, Павле М. Спасојевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Методика наставе 
Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе из технологије материјала 
(електротехничких и машинских), упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области 
науке о материјалима, успешно укључивање у наставу  и оспособљавање за коришћење различитих метода, 
организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање 
за развој и примену иновација у настави у области материјала. 
Исходи предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области технологије материјала у инжењерству и 
настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће постављати и 
диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати 
вежбе у реалним лабораторијским условима; користиће специфичне софтвере и биће оспособљен да подучава 
ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења достигнућа ученика; биће способан да 
препозна истраживачке проблеме и да спроводи апликативна истраживања у области електротехничких и 
машинских материјала... 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Место техничких материјала у систему машинског инжењерства, науке и наставе. 
Заступљеност области техничких материјала у средњошколској настави и развоју професионалних компетенција 
ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим 
предметима. Планирање наставе у области материјала. Научна и апликативна истраживања у области технологија 
материјала и трансфер у наставу. Иновације у настави из области материјала. Развој научне области технологије 
материјала и иновирање наставникових знања у области материјала. Специфични софтвери  у области техничких 
материјала. Евалуација наставе у области технологије материјала. Компетенције наставника у области 
технологије материјала. 
Практична настава: Реализација лабораторијских  вежби. Развој вежби применљивих у средњошколској настави 
за лабораторијски, експериментални и практични рад. Евалуација и технике праћења достигнућа ученика у 
теоријској и практичној настави.  Истраживања у области технологије материјала. Организација ученичких 
истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблема и истраживањем. Израда детаљне 
припреме за наставу једне методичке јединице из програма предмета технологије материјала за средње стручне 
школе. Реализација наставе према написаној припреми у симулираним или реалним условима уз анализу свих 
ученика 
Литература: 
[1] М. Јовановић, Д. Адамовић, В. Лазић, Н. Ратковић, Машински материјали, Машински факултет Крагујевац,

2003.
[2] Б. Јордовић, Б. Недељковић, Б. Чукић, Практикум за вежбе из материјала, Технички факултет Чачак, 2012
[3] Љ. Вулићевић, Електротехнички материјали, Технички факултет Чачак, 1992
[4] Програми предмета области технологије материјала у средњошколском образовању и уџбеници.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, методе илустрације и 
демонстрације. Вежбе: методе практичних активности, лабораторијске вежбе, писани радови, групни семинарски 
радови и дискусије, колаборативно учење, огледни часови; менторска настава. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 
Практична настава 10 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 20 
Семинар-и 10 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из технолошких процеса 
Наставник/наставници: Јелена Ч. Баралић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене студије ОАС Машинско инжењерство или Мехатроника, или ОАС+МАС Машинско 
инжењерство или Мехатроника. Методика наставе МИ/Мехатронике 
Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе технолошких процеса (ТП), 
упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области ТП, успешно укључивање у наставу 
ТП и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање 
позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави ТП 
Исходи предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области ТП у оквиру система наука, у 
инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће  постављати 
и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати 
вежбе у реалним лабораторијским условима; користиће специфичне софтвере и биће оспособљен да поучава 
ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; умеће да препозна 
истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања у области ТП и наставе из ТП. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Место области Технолошких процеса у систему машинског инжењерства, науке и наставе. 
Структура (заступљеност) области ТП у средњошколској настави и развоју професионалних компетенција 
ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим 
предметима. Планирање наставе ТП. Научна и апликативна истраживања у области ТП и трансфер у наставу. 
Иновације у настави ТП. Развој научне области ТП и иновирање наставникових знања у области ТП. Специфични 
софтвери у области ТП. Евалуација наставе области ТП. Компетенције наставника области ТП. 
Практична настава: Реализација лабораторијских вежби у лабораторијама ФТН за машинску обраду. Развој 
вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад. Евалуација 
и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави.  Имплементација вежби у реалним 
школским условима. Истраживања у области ТП. Организација ученичих истраживања и експеримената ради 
подстицања учења решавањем проблема и открићем. План/пројекат школске лабораторије за ТП. Реализација 
огледних часова 

Литература: 
[1] Програми предмета области ТП у средњошколском образовању
[2] Наставни планови образовног профила / подручја рада машинство
[3] С. Урошевић, Производно машиство – 1. део, Научна књига, Београд, 1984.
[4] Б. Ивковић, Обрада метала резањем - механика резања, трибологија резања, термодинамика резања,

економија резања, Машински факултет, Крагујевац, 1994.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, методе илустрације и 
демонстрације. Вежбе: методе практичних активности, лабораторијске вежбе, писани радови, групни семинарски 
радови и дискусије, колаборативно учење, огледни часови; менторска настава. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Лабораторијске вежбе (реализација и развој) 30 Усмени испит или три теста 45 
Семинар-и 25 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из технолошких система 
Наставник/наставници: Срећко Н. Ћурчић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Методика наставе. 
Циљ предмета: Савладавање проблематике наставе из тематике технолошких система (ТС) методичким 
приступом, упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе  из области технолошких система, 
успешно укључивање у наставу и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и 
средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену 
иновација у настави из проблематике технолошких система. 
Исходи предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место и значај TC у инжењерству и привреди; познаваће 
најновија достигнућа у овој области, успешно ће  постављати и дефинисати циљеве и исходе наставе; планираће 
теоријску и практичну наставу; самостално ће развијати вежбе у реалним условима; користиће специфичне 
моделе и биће оспособљен да подучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења 
достигнућа ученика; биће способан да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања 
у области ТС и примену иновација у настави ТС. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Обзиром да технолошки системи заузимају веома значајно место у области производних 
система, зато је веома битно обучити ученике о њиховим карактеристикама у средњошколској наставни , као и у 
развоју професионалних компетенција. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације 
наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ТС. Научна и апликативна истраживања у области 
ТС и трансфер у наставу. Иновације у настави ТС. Развој научне области ТС и иновирање наставничких знања у 
области ТС. Специфични развојни системи у области ТС. Евалуација наставе области ТС. Компетенције 
наставника области ТС. 
Практична настава:  
Реализација лабораторијских вежби на различитим развијеним системима. Развој вежби применљивих у 
средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад.. Евалуација и технике праћења 
достигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у реалним школским условима. 
Истраживања у области развоја производних процеса, као и њиховог управљања и контроле процеса. 
Организација ученичих истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и 
истраживањем. План/пројекат школске лабораторије за ТС. Израда пројеката прилагођених средњошколској 
настави. 
Литература: 
[1] Програми предмета области ТС у средњошколском образовању
[2] Наставни планови образовног подручја рада  у којима се изучава ова областо
[3] Ћурчић С., Марић А.: Реинжењеринг производних система, Технички факултет Чачак, 2011.
[4] Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, М.Ж (2009). Практикум 1: Педагошко методички практикум за практичан ради

будућих наставника техничко-информатичког подручја, Технички факултет, Чачак
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања се изводе усмено, а за изучавање AutoCAD- а користи се рачунар са пројектором. Вежбе су рачунске 
и лабораторијске. Студенти часове реализују у реалним школским условима- 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Практична настава (лабораторијске вежбе) 25 Писмени испит 50 
Семинар-и (графички радови) 25 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из Телекомуникација 
Наставник/наставници: Милан В. Плазинић, Ана М. Плазинић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене студије ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ. Предмет: Методика наставе ЕРИ. 
Циљ предмета 
Сврха предмета је упознавање студената са основним појмовима из  наставног подручја телекомуникација. 
Упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области телекомуникација, успешно 
укључивање у наставу из области телекомуникација и оспособљавање за коришћење различитих метода, 
организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање 
за развој и примену иновација у настави из телекомуникација. 
Исход предмета 
Успешним завршетком курса студенти објашњавају основне појмове и процесе из области телекомуникација: 
сигнали и спектри, одабирање, аналогне модулације, импулсна кодна модулација, технику временског и 
фреквенцијског мултиплексирања сигнала, шум и његов утицај на пренос и репродукцију сигнала. Студент ће 
објашњавати место области телекомуникација у оквиру система наука, у инжењерству и настави; познаваће 
најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће постављати и диференцирати циљеве и исходе 
наставе; планираће теоријску и практичну наставу; користиће специфичне софтвере и биће оспособљен да 
подучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; умеће да 
препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања.у области телекомуникација и наставе 
из 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; извори шумова и врсте шумова. Место области 
телекомуникација у систему електротехничког и рачунарског инжењерства, мехатронике, науке и наставе. 
Структура (заступљеност) области телекомуникација у средњошколској настави и развоју професионалних 
компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. 
Повезаност са другим предметима. Планирање наставе телекомуникација. Научна и апликативна истраживања у 
области телекомуникација и укључивање у наставу. Иновације у настави телекомуникација. Развој научне области 
телекомуникације и иновирање наставникових знања у области телекомуникација. Специфични софтвери у 
области телекомуникација. Евалуација наставе из области телекомуникација. Компетенције наставника у области 
телекомуникација. 
Практична настава:Развој вежби применљивих у средњошколској настави. Реализација рачунских вежби. 
Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. Имплементација вежби у 
реалним школским условима. Истраживања у области телекомуникација. Организација ученичких истраживања 
и ради подстицања учења. 
Литература: 
[1] Програми предмета области телекомуникација у средњошколском образовању.
[2] М. Дукић, Принципи телекомуникација, Академска мисао, Београд, 2008.
[3] М. Дукић, Г. Марковић, Д. Вујић, Принципи телекомуникација: зборник решених проблема, Академска

мисао, Београд, 2009.
[4] З. Урошевић, М. Савић, Телекомуникације - елементи теорије, анализе и обраде сигнала: збирка решених

задатака, Наука, Београд, 2000.
[5] L.E. Frenzel, Principles of Electronics Communication System, Mc Graw-Hill, US, 2003.
[6] 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 
Предавања; консултације, групне дискусије,  методе практичних радова,  методе демонстрације, огледни часови 
и примена у одељењу; менторски рад. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 
Практична настава Усмени испит 30 
Домаћи задаци: пројекат 20 
Колоквијум-и 20 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методички практикум из Теоријске електротехнике 
Наставник/наставници: Милан В. Плазинић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Завршене студије ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ. Методика наставе ЕРИ. 
Циљ предмета: Савладавање. основних појмова из методичког подручја наставе теоријске електротехнике (ТЕ), 
упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области ТЕ, успешно укључивање у наставу 
ТЕ и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање 
позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави ТЕ 
Исходи предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место области теоријске електротехнике у оквиру 
система наука, у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, 
успешно ће  постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; 
самостално ће развијати вежбе у реалним лабораторијским условима; користиће специфичне софтвере и биће 
оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа 
ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања.у области теоријске 
електротехнике и наставе теоријске електротехнике. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Место области теоријске електротехнике у систему електротехничког и рачунарског 
инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области ТЕ у средњошколској наставни и развоју 
професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације 
наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ТЕ. Научна и апликативна истраживања у области 
теоријске електротехнике и трансфер у наставу. Иновације у настави теоријске електротехнике. Развој научне 
области теоријске електротехнике и иновирање наставникових знања у области теоријске електротехнике. 
Специфични софтвери у области ТЕ. Евалуација наставе области ТЕ. Компетенције наставника области ТЕ. 
Практична настава: Реализација лабораторијских симулационих вежби у лабораторијама ТФ за основе 
електротехнике. Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и 
практични рад. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави. 
Имплементација вежби у реалним школским условима. Истраживања у области теоријске електротехнике. 
Организација ученичих истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и открићем. 
План/пројекат школске лабораторије за теоријску електротехнику. Реализација огледних часова 

Литература: 
[1] Програми предмета области теоријске електротехнике у средњошколском образовању
[2] Наставни планови у подручју рада електротехника
[3] А. Ђорђевић, Основи електротехнике 1-4 (1. део: Електростатика; 2. део: Сталне струје;  3. део:

Електромагнетизам; 4. део: Кола променљивих струја), ЕТФ, Београд
[4] Ј. Сурутка, М. Ђекић, Основи електротехнике, 4 део, Наизменичне електричне струје, Технички факултет,

Чачак, 2000.
[5] М. Ђекић, З. Ристановић, Збирка решених задтака из основа електротехнике, ТФ, Чачак, 2001.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. 
Вежбе: методе практичних активности (реалне, виртуелне и удаљене лабораторије у наставиЕМП) , писани 
радови, дискусије, колаборативно учење; огледни часови у школи; менторска настава.. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Лабораторијске вежбе – реализација и развој 25 Писмени испит - одбрана 30 
Домаћи задаци, пројекат 25 Усмени испит 20 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методика наставе 
Наставник/наставници: Вељко В. Алексић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Педагогија 
Циљ предмета 
Оспособљавање студента за успешно припремање, вођење и вредновање наставног процеса и остваривање 
циљева и исхода наставног предмета на основама интегрисаних дидактичких и методичких знања и вештина; 
развој наставничких компетенција и усмеравање целоживотног учења; припрема за методичка истраживања. 
Исход предмета 
Студент успешно примењује опште законитости педагошких и методичких знања у различитим етапама 
наставног рада; креативно обликује наставни процес и ваннаставне активности ученика; истражује и одређује 
циљеве и исходе наставних садржаја; планира, припрема и изводи наставу; припрема наставну документацију; 
евалуира наставни процес и ученике; планира и реализује истраживања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Методика наставе као научна дисциплина. Таксономије циљева и исхода васпитања и образовања у техничко-
технолошком подручју. Наставни програми техничко-технолошког подручја. Образовни стандарди. 
Дидактички системи, наставне методе, организациони облици наставног рада. Уџбеник. Пројектовање, 
планирање и припрема наставе. Педагошка документација у настави. Менаџмент у учионици. Оспособљавање 
за практичан рад. Ваннаставне активности. Методологија истраживања наставе. Стручно усавршавање 
наставника. 
Практична настава  
Анализа наставних програма и курикулума. Анализа образовних стандарда. Планирање, припрема и 
реализација наставних часова у симулираним и реалним школским условима. Креирање наставних средстава 
и примена ИТ у настави. Планирање истраживања ефикасности различитих методичких приступа у настави. 
Литература: 
[1] Папић, Ж., и Алексић, В. (2015). Методика наставе техничког и информатичког образовања. Чачак:

Факултет техничких наука
[2] Папић, Ж., и Алексић, В. (2015). Методика информатике. Чачак: Факултет техничких наука
[3] Превишић, В. ур. (2007). Курикулум – теорије, методологија, садржај, структура, Загреб: Завод за

педагогију и Школска књига
[4] Tomei, L. A. (2005). Taxonomy for the Technology Domain, Hershey-London-Melbourne-Singapore: ICP
Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе: предавања, дискусија, практичан рад, 
демонстрација наставе симулацијом, групни и индивидуални семинарски радови; облици учења: вербално 
смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Практична настава Усмени испит 30 
Колоквијум-и 
Семинар-и 30 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методика наставе ЕРИ 
Наставник/наставници: Мирослав М. Бјекић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Завршене студије ОАС Електротехничко и рачунарско инжењерства или ОАС+МАС ЕРИ. 
Испуњене предиспитне обавезе из Психологије и Педагогије. Методика наставе 
Циљ предмета 
Оспособљавање студента за успешно припремање, реализацију, вођење и вредновање наставног процеса и 
остваривање циљева и исхода наставних предмета области електротехничко и рачунарско инжењерство (ЕРИ) 
на основама интегрисаних дидактичких, методичких и техничких знања и вештина; развој наставничких 
компетенција и усмеравање доживотног учења; припрема за методичка истраживања.  
Исходи предмета 
Студент функционално објашњава и анализира процесе наставе електротехнике и рачунарства; примењује 
опште законитости наставе у различитим сегментима наставног рада; препознаје и поставља образовне и 
васпитне задатке, исходе наставног процеса и усмерава њихово остваривање; интегрише знања и вештине из 
области електротехничког и рачунарског инжењерства са педагошким у обликовању и управљању наставом; 
припрема и води педагошку и методичку документацију; прати, контролише и мери напредовање ученика, 
евалуира наставни процес.  
Садржај предмета 
Теоријска настава Методика наставе предмета области електротехничког и рачунарског инжењерства (ЕРИ). 
Појам наставе стручних предмета. Статус предмета из области ЕРИ у образовању. Наставни програми. 
Наставни системи. Избор, структурирање и обликовање наставних садржаја; израда курикулума. Планирање 
и припремање наставе ЕРИ. Специфичне методе у настави ЕРИ и савремене наставне технологије специфичне 
за предмете ЕРИ подручја: лабораторијски, виртуелни и удаљени експерименту у настави ЕРИ. Селекција и 
израда наставних средстава. Праћење напредовања, контрола, вредновање и оцењивање постигнућа ученика. 
Специфичности мерења и оцењивања усвојености вештина у области ЕРИ. Улога наставника 
електротехничког и рачунарског наставног подручја у професионалном развоју ученика. Стваралаштво у 
подручју ЕРИ и иновације у настави. Стручно усавршавање ЕРИ наставника. 
Практична настава Анализа наставних програма ЕРИ и образовних стандарда. Демонстрација, припрема и 
симулација наставних часова и наставних ситуација. Израда инструмената праћења и мерења напредовања 
ученика. Креирање и примена практичних вежби и лабораторијски огледа. Реализација часова и самопроцена 
наставне ефикасности. 
Литература: 
[1] Бјекић, М., Крнета, Р. (2915). Каталог удаљених лабораторијских експеримената и вежби са упутствима за

употребу, Чачак: Факултет техничких наука.
[2] Глишић, Т., Илић, Ј. и Јадријевић Младар, Д. пр. (2013). Оцењивање засновано на компетенцијама у

стручном образовању, Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања, доступно
на http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2014/02/Ocenivanje-zasnovano-na-kompetencijama.pdf

[3] Крнета, Р., Бјекић, М. (2016). Каталог лабораторијских наставних модула са удаљеним експериментима,
Чачак: Факултет техничких наука.

[4] Папић, Ж., Алексић, В. (2015). Методика наставе техничког и информатичког образовања. Чачак: ФТН
[5] Petrina, S. (2007). Advanced Teaching Methods for the Technology Classroom, H-L-M-S: ICP.
[6] Програми предмета у области ЕРИ у подручју рада електротехника и средњошколски уџбеници.
Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе: наставне методе предавања, дискусије, 
практичног рада (реалне, виртуелне и удаљене лабораторијске вежбе; симулација наставних ситуација,  групни 
и индивидуални радови; облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно 
учење, практично учење. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 25 
Практична настава/вежбе и задаци 40 Усмени испит 25 
Колоквијум-и 
Семинар-и 

http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2014/02/Ocenivanje-zasnovano-na-kompetencijama.pdf


Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методика наставе машинства 
Наставник/наставници: Иван Р. Милићевић, Марко С. Поповић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Завршене студије ОАС Машинско инжењерство или ОАС+МАС МИ. Испуњене предиспитне 
обавезе из Психологије и Педагогије. Методика наставе.  
Циљ предмета 
Оспособљавање студента за успешно припремање, реализацију, вођење и вредновање наставног процеса и 
остваривање циљева и исхода наставних предмета области машинског инжењерства (МИ),  на основама 
интегрисаних дидактичких, методичких и техничких знања и вештина; развој наставничких компетенција и 
усмеравање целоживотног учења; припрема за методичка истраживања 
Исход предмета 
Студент функционално објашњава и анализира процесе наставе машинског инжењерства; примењује опште 
законитости наставе у различитим сегментима наставног рада; препознаје и поставља образовне и васпитне 
задатке, исходе наставног процеса и усмерава њихово остваривање; интегрише знања и вештине из области 
машинског инжењерства са педагошким у обликовању и управљању наставом; припрема и води педагошку и 
методичку документацију; прати, контролише и мери напредовање ученика, евалуира наставни проце 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Методика у систему наука и у професионалном развоју наставника. Појам наставе. Статус 
предмета из области МИ у образовању. Наставни програми. Наставни системи. Избор, структурирање и 
обликовање наставних садржаја; израда курикулума. Образовни стандарди. Планирање и припремање наставе. 
Савремене наставне технологије. Рачунар и медији у настави. Селекција и израда наставних средстава у 
настави машинства. Праћење напредовања, контрола, вредновање и оцењивање постигнућа ученика. 
Специфичности мерења и оцењивања усвојености вештина у области МИ. Процедуре евалуације. Улога 
наставника машинског наставног подручја у професионалном развоју ученика. Стваралаштво у подручју МИ 
и иновације у настави. Стручно усавршавање наставника МИ.  
Практична настава: Анализа наставних програма МИ и образовних стандарда. Демонстрација, припрема и 
симулација наставних часова и наставних ситуација. Израда инструмената праћења и мерења напредовања 
ученика. Креирање наставних средстава. Истраживања ефикасности методичких приступа у настави технике. 
Методичко упознавање са моделирањем и прорачунима у инжењерској пракси. Коришћење образовних 
софтвера из области машинства. 
Литература: 
[1] Бјекић, Д., Бјекић, М., Папић, Ж. М. (2009). Практикум 1: Педагошко-методички приручник за практичан

рад будућих професора техничко-информатичког подручја, Чачак: Технички факултет.
[2] Глишић, Т., Илић, Ј. и Јадријевић Младар, Д. пр. (2013). Оцењивање засновано на компетенцијама у

стручном образовању, Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања, доступно
на http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2014/02/Ocenivanje-zasnovano-na-kompetencijama.pdf

[3] Папић, Ж., Алексић, В. (2015). Методика наставе техничког и информатичког образовања. Чачак:
Факултет техничких наука

[4] Стојановић, Б. (1992). Методика наставе машинства, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
[5] Стојановић, Б., Милановић, В. (1997). Методика практичне наставе машинске струке, Чачак: ТФ.
[6] Уџбеници из области машинства у у средњошколском образовању.
[7] Наставни планови подручја рада машинство и обрада метала. Програми предмета.
Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе: предавања, дискусија, практичан рад, 
демонстрација наставе симулацијом, групни и индивидуални семинарски радови; облици учења: вербално 
смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 
Практична настава / вежбе и задаци 15 Усмени испит 30 
Колоквијум-и (уводни обавезан) 10 
Семинар-и/писани радови 15 

http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2014/02/Ocenivanje-zasnovano-na-kompetencijama.pdf


Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методика наставе мехатронике 
Наставник/наставници: Иван Р. Милићевић, Недељко Г. Дучић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Завршене студије ОАС Мехатроника или ОАС+МАС Мехатроника. Испуњене предиспитне 
обавезе из Психологије и Педагогије. Методика наставе.  
Циљ предмета 
Оспособљавање студента за успешно припремање, реализацију, вођење и вредновање наставног процеса и 
остваривање циљева и исхода наставних предмета из области мехатронике,  на основама интегрисаних 
дидактичких, методичких и техничких знања и вештина; развој наставничких компетенција и усмеравање 
целоживотног учења; припрема за методичка истраживања. 
Исходи предмета 
Студент функционално објашњава и анализира процесе наставе из области мехатронике; примењује опште 
законитости наставе у различитим сегментима наставног рада; препознаје и поставља образовне и васпитне 
задатке, исходе наставног процеса и усмерава њихово остваривање; интегрише знања и вештине из области 
мехатронике са педагошким у обликовању и управљању наставом; припрема и води педагошку и методичку 
документацију; прати, контролише и мери напредовање ученика, евалуира наставни процес 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Методика у систему наука и у професионалном развоју наставника. Статус предмета из 
области мехатронике у образовању. Наставни програми. Наставни системи. Избор, структурирање и 
обликовање наставних садржаја; израда курикулума. Образовни стандарди. Планирање и припремање наставе. 
Методе и организациони облици наставе. Кооперативно учење. Савремене наставне технологије. Рачунар и 
медији у настави. Уџбеник. Селекција и израда наставних средстава. Праћење напредовања, контрола, 
вредновање и оцењивање постигнућа ученика. Специфичности мерења и оцењивања усвојености вештина у 
области мехатронике. Процедуре евалуације. Улога наставника машинско инжењерског наставног подручја у 
професионалном развоју ученика. Стваралаштво у подручју мехатронике и иновације у настави. Стручно 
усавршавање наставника у области мехатронике. 
Практична настава: Анализа наставних програма у области мехатронике и образовних стандарда. 
Демонстрација, припрема и симулација наставних часова и наставних ситуација. Израда инструмената 
праћења и мерења напредовања ученика. Креирање наставних средстава. Истраживања ефикасности 
методичких приступа у настави технике. Методичко упознавање са моделирањем и прорачунима у 
инжењерској пракси. Коришћење образовних софтвера из области мехатронике 
Литература: 
[1] Бјекић, Д., Бјекић, М., Папић, Ж. М. (2009). Практикум 1: Педагошко-методички практикум за практичан

рад будућих професора техничко-информатичког подручја, Чачак: Технички факултет.
[2] Глишић, Т., Илић, Ј. и Јадријевић Младар, Д. пр. (2013). Оцењивање засновано на компетенцијама у

стручном образовању, Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања, доступно
на http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2014/02/Ocenivanje-zasnovano-na-kompetencijama.pdf

[3] Голубовић, Д., Гудељ, М., Стојановић, Б., Липовац, С. (2008). Методика наставе техничког и
информатичког образовања у наставној теорији и пракси, Београд: Компјутер библиотека.

[4] Папић, Ж., Алексић, В. (2015). Методика наставе техничког и информатичког образовања. Чачак: ФТН
[5] Уџбеници из области мехатронике у средњошколском образовању.
[6] Наставни планови подручја мехатроника. Програми предмета.
Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе: предавања, дискусија, практичан рад, 
демонстрација наставе симулацијом, групни и индивидуални семинарски радови; облици учења: вербално 
смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 
Практична настава / вежбе и задаци 15 Усмени испит 30 
Колоквијум-и (уводни обавезан) 10 
Семинар-и/писани радови 15 

http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2014/02/Ocenivanje-zasnovano-na-kompetencijama.pdf


Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методика наставе менаџмента 
Наставник/наставници: Јасмина Ј. Весић Васовић, Неда М. Николић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Завршене ОАС или ОАС+ МАС Инжењерски менаџмент или одговарајуће студије из области 
менаџмента. Испуњене предиспитне обавезе из Психологије и Педагогије. Методика наставе.  
Циљ предмета 
Оспособљавање студента за успешно припремање, реализацију, вођење и вредновање наставног процеса и 
остваривање циљева и исхода наставних предмета области менаџмента,  на основама интегрисаних 
дидактичких, методичких и техничких знања и вештина; развој наставничких компетенција и усмеравање 
целоживотног учења; припрема за методичка истраживања.  
Исходи предмета: 
студент функционално објашњава и анализира процесе наставе менаџмента; примењује опште законитости 
наставе у различитим сегментима наставног рада; препознаје и поставља образовне и васпитне задатке, исходе 
наставног процеса и усмерава њихово остваривање; интегрише знања и вештине из области менаџмнета са 
педагошким у обликовању и управљању наставом; припрема и води педагошку и методичку документацију; 
прати, контролише и мери напредовање ученика, евалуира наставни процес. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Методика наставе менаџмента у професионалном развоју наставника. Статус предмета из 
области менаџмента у образовању. Специфичности наставе менаџмента. Таксономије циљева и исхода наставе 
из области менаџмента. Садржаји предмета из области менаџмента и тематске целине у средњем образовању. 
Избор, структурирање и обликовање наставних садржаја и израда курикулума. Планирање и припремање 
наставе (методе и организациони облици, кооперативно учење). Савремене наставне технологије. 
Специфичности мерења и оцењивања постигнућа ученика у предметима из области менаџмента. Улога 
наставника предмета из области менаџмента у професионалном развоју ученика. Менаџерске компетенције и 
стручно усавршавање наставника менаџмент. 
Практична настава: Анализа наставних програма менаџмента и образовних стандарда. Демонстрација, 
припрема и симулација наставних часова и наставних ситуација. Израда инструмената праћења и мерења 
напредовања ученика. Креирање наставних средстава. Истраживања ефикасности методичких приступа у 
настави менаџмента.  

Литература: 
[1] Глишић, Т., Илић, Ј. и Јадријевић Младар, Д. пр. (2013). Оцењивање засновано на компетенцијама у

стручном образовању, Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања, доступно
на http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2014/02/Ocenivanje-zasnovano-na-kompetencijama.pdf

[2] Robbins S., Coulter M., Менаџмент, Data Status, Београд, 2005
[3] Радојичић, М., Увод у менаџмент, Технички факултет, Чачак, 2010.
[4] Превишић, В. ур. Курикулум - теорије, методологија, садржај, структура, Загреб: Завод за педагогију и

Школска књига. 2007.
[5] Tomei, L. A. (2005). Taxonomy for the Technology Domain, Hershey-London-Melbourne-Singapore: ICP
[6] Програми и уџбеници из менаџмент подручја у средњој школи.

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, 
дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање, методе анализе садржаја); активирани облици 
учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење 
и информатике. У току вежби се постигнуће студената испитује кроз реализацију практичних задатака. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 
Практична настава 15 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 20 
Семинар и писани радови 25 

http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2014/02/Ocenivanje-zasnovano-na-kompetencijama.pdf


Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методика наставе предузетништва 
Наставник/наставници: Цариша Х. Бешић, Милош Ж. Папић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Завршене ОАС Предузетнички менаџмент или ОАС+МАС Предузетнички менаџмент. Испуњене 
предиспитне обавезе из Психологије и Педагогије. Методика наставе. 
Циљ предмета 
Упознавање са системом методичких знања из области предузетништва и развој наставничких компетенција. 
Исходи предмета 
Успешним завршетком курса студент ће моћи да  објасни место Предузетништва у привредном систему земље 
и значај предузетништва у настави; примењује опште законитости наставе у различитим сегментима наставног 
рада; успешно препознаје и поставља образовне и васпитне задатке, исходе наставног процеса и усмерава 
њихово остваривање; планира теоријску и практичну наставу; прати, контролише и мери напредовање 
ученика, евалуира наставни рад. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Појам и значај предузетништва у привредном систему земље; Мотиви предузетника; 
Технике и критеријуми за утврђивање предузетничких предиспозиција; Преглед предузетничких вештина; 
Предузетничка оријентација у будућности. 
Избор, структурирање и обликовање наставних садржаја из области предузетништва; Планирање и 
припремање наставе; Методе и организациони облици наставе; Праћење напредовања, контрола, вредновање 
и оцењивање постигнућа ученика; Специфичности мерења и оцењивања усвојености предузетничких знања и 
вештина; Процедуре евалуације. 
Практична настава:  
Анализа наставних програма предузетничког образовања у средњој школи. Анализа и дискусија примене 
различитих приступа у настави предузетништва. Демонстрација, припрема и симулација наставних часова. 
Креирање и симулација ситуација кооперативног учења. Израда техника и инструмената праћења и мерења 
напредовања ученика. Креирање наставних средстава. 
Литература: 
[1] Bešić, C., Vučenović, V., Krnjević-Mišković, Z., Pajić N., Холистичка организација шампионског

руковођења, Графопапир, Бања Лука, 2014
[2] Глишић, Т., Илић, Ј. и Јадријевић Младар, Д. пр. (2013). Оцењивање засновано на компетенцијама у

стручном образовању, Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања, доступно
на http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2014/02/Ocenivanje-zasnovano-na-kompetencijama.pdf

[3] Vukmirović, N., Савремено предузетништво, Економски факултет, Бања Лука, 2006.
[4] Radić, R., Предузетништво и бизнис, Либра, Београд, 2005.
[5] Siropolis, N., Менаџмент малог предузећа – водич у предузетништво, Мате, Загреб, 1995.
[6] Програми предмета и уџбеници предузетништва за средње школе
[7] Наставни програми предмета из области предузетништва у средњој школи.
Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, 
дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање, методе анализе садржаја); активирани облици 
учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Практична настава 20 Усмени испит 
Колоквијум-и 20 
Семинар-и 20 

http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2014/02/Ocenivanje-zasnovano-na-kompetencijama.pdf


Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Методика наставе рачунарства и информатике 
Наставник/наставници: Вељко В. Алексић, Марија Д. Благојевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Завршене ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ; ОАС ИТ или ОАС+МАС ИТ. Испуњене предиспитне 
обавезе из Психологије и Педагогије. Методика наставе. 
Циљ предмета 
Упознавање са системом методичких знања, савременим дигиталним наставним средствима и оспособљавање 
за примену у образовном раду у подручју рачунарских наука и информатике. 
Исход предмета  
Минимални: На крају курса, очекује се да студент функционално реализује наставу предмета Рачунарство и 
информатика, примењује законитости наставе у сегментима наставног рада, поставља образовне циљеве и 
задатке и усмерава њихово остваривање; интегрише методичка знања и вештине у области рачунарства и 
информатике; контролише и мери напредовање ученика. 
Пожељни: На крају курса, очекује се да студент препознаје и остварује исходе и међународно признате 
стандарде у области наставе рачунарства и информатике; успешно управља наставним процесом; креира и 
унапређује дигиталне наставне садржаје; води методичку документацију; евалуира наставни рад. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Проблеми у настави рачунарства и информатике. Приказ садржаја предмета и подела на 
тематске целине у средњем образовању. Основне карактеристике наставе рачунарства и информатике. 
Софтверски алати и примена интернет технологија у настави. Кооперативно учење. Специфичности мерења и 
оцењивања усвојености вештина у области рачунарства и информатике. 
Практична настава:   
Прилагођавање методике рада специфичности наставе рачунарства и информатике. Организација рада у 
кабинету. Коришћење ИКТ уређаја као помоћних наставних средстава. Избор, структурирање и обликовање 
наставних садржаја. Демонстрација, припрема и симулација наставних часова. Хеуристичка настава. 
Алгоритамски начин размишљања. Основе програмирања у одговарајућем програмском језику. 
Литература: 
[1] Barkley, F. (2010). Student Engagement Techniques: A Handbook for College Faculty. San Francisco: Jossey-

Bass
[2] MacDonald, J., & Crenor, L. (2010). Learning with Online and Mobile Technologies: A Student Survival Guide.

Burlington: Gower
[3] Папић, Ж., и Алексић, В. (2015). Методика информатике. Чачак: Факултет техничких наука
[4] Squire, K. (2011). Video Games and Learning: Teaching and Participatory Culture in the Digital Age

(Technology, Education--Connections). New York: Teachers College Press
[5] *** Уџбеници из предмета Рачунарство и информатика у школама секундарног образовања
Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (популарно предавање, дискусија, методе 
практичног рада, истраживање, радионице); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, 
кооперативно, практично и учење путем открића. 
На вежбама се студенти оспособљавају за коришћење дигиталних технологија, креирање дигиталног садржаја 
и реализацију наставе рачунарства и информатике. У току вежби се постигнуће студената испитује кроз 
реализацију практичних задатака. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 
Практична настава 30 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 
Семинар-и 30 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Микроталасна техника 
Наставник/наставници: Ана М. Плазинић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање студената са основним особинама, једначинама и инжењерским концептима 
пасивних и активних компоненти и кола на микроталасним учестаностима (0,3-300 GHz). Оспособљавање 
студената за решавање једноставнијих практичних проблема и сагледавање путева решавања сложенијих 
проблема. 
Исход предмета  
Након курса студенти су упознати са основама рада кола на микроталасним учестаностима. Способни су за 
решавање проблема из области водова, таласовода, резонатора, антена. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Простирање вођених електромагнетских TEM, TE и TM таласа. Водови. Стојећи таласи. Смитов дијаграм. 
Основна кола за прилагођење и трансформатори импедансе. Анализа водова методама теорије поља. 
Класични водови и планарни водови. Компоненте у техници водова. Таласоводи. Правоугаони таласоводи. 
Кружни таласоводи. Резонатори. Таласоводне компоненте. Зрачење електромагнетских таласа. Основни 
принципи и Херцов дипол. Предајне и пријемне антене. Жичане антене са синусном расподелом струје. 
Антенски низови. Зрачење из отвора. Микроталасне антене. Расејачи и радарска једначина. 
Практична настава  
Бежбе на табли са решавањем практичних задатака и проблема. 
Литература 
[1] Микроталасна техника, А. Ђорђевић и Д. Тошић, Академска мисао, 2006.
[2] Микроталасна техника: збирка задатака, Д. Тошић и В. Ликар Смиљанић, Академска мисао, 2006.
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 из два дела: 
преко колоквијума и писменог дела испита. Предиспитне обавезе обухватају један колоквијум у току 
семестра, присуство и активност на часовима предавања и вежби. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 60 
Практична настава 5 Усмени испит 
Колоквијум-и 30 
Семинар-и 



Студијски програм: МАС МЕХ 
Назив предмета: Моделирање и нумеричке анализе мехатроничких структура 
Наставник/наставници: Марко С. Поповић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Техничко цртање, Машински елементи, Основи конструисања 
Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање студената са напредним техникама моделирања и нумеричке анализе носећих 
мехатроничких структура. Студенти овладавају применом параметарских CAD технологија у процесу 
моделирања делова, склопова и генерисању техничке документације. Такође, студенти овладавају основама 
методе коначних елемената и применом CAE технологија за реализацију различитих облика симулација и 
анализа носећих мехатроничких структура. 
Исход предмета 
Студенти стичу основна знања из области примене рачунара у процесу конструисања и пројектовања 
машинских система. Осим тога, студенти стучу довољно знања и вештина да применом рачунара изврше 
различите анализе и симулације машинских система. Такође, студенти стичу теоријска и практична знања из 
области методе коначних елемената. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Моделирање делова, склопова и генерисање техничке документације у CAD параметарским софтверима. 
Управљање изгледом модела и техничком документацијом. Теоријска разматрања примене рачунара и CAЕ 
софтвера у анализи носећих мехатроничких конструкција и принципи њихове оптимизације. Анализа 
напонских стања и деформације носећих структура применом методе коначних елемената на реалним 
примерима конструкција. 
Практична настава  
На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства 
и врши преглед студентских пројеката. На вежбама се врши моделирање делова, склопова и генерисање 
техничке документације за предходно задате практичне примере. Такође, решавају се практични примери из 
области анализе и симулације машинских конструкција, односно врше се анализе напонских стања и 
деформација, симулације кретања и реализују примери оптимизације конструкција. 
Литература 
[1] Мандић, В., Виртуелни инжењеринг, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2007.
[2] O.C Zienkieewicz, R.L. Taylor, J.Z. Zhu, The Finite element method: Its basis and fundamentals 7th edition,

Elsevier, 2013
[3] R.H. Shih, Introduction to Finite Element Anylysis Using SolidWorks Simulation, SDC Publications, Kansas,

2012
[4] Sham, T., SolidWorks 2011, Микро књига, Београд, 2011.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава:2 Практична настава:2 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, израда студентских пројеката и завршни тест рад. 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). 
Положени самостални студентски пројекти обезбеђују услов за полагања завршног теста. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Aктивност у току предавања 5 Писмени испит 50 
Практична настава 15 Усмени испит 
Колоквијум-и 
Семинар-и 30 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Моделирање и симулација динамичких система 
Наставник/наставници: Мирослав М. Бјекић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Студенти се упознају са теоријом моделовања физичких система, динамиком механичких, 
електромеханичких, електромагнетних и електричних система. 
Исход предмета  
Студенти знају да поставе математички модел конкретног динамичког система и изврше његову симулацију 
у програмском пакету SIMULINK. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Општа теорија модела, Моделовање физичког система, Варијационе методе, Енергеткса функсија стања, Увод 
у варијациони принцип, Хамилтонов принцип за електрична кола, Хамилтонов принцип за електромеханичке 
системе, Динамика инкременталних конвертора: моментни мотор, електростатички микрофон, 
инкрементални конвертор са сталним магнетима, динамика електричних машина једносмерне струје, 
динамика машина наизменичне струје, динамика специјалних електричних машина. 
Практична настава  
У програмском пакету SIMULINK програма MATLAB студенти анализирају постојеће моделе и на основу 
њих решавају нов конкретан проблем. 
Литература 
[1] А. Salihbegović, Modelovanje dinamičkih sistema, Svjetlost, Sarajevo, 1985.
[2] D. Dolinar, G. Štumberger, Modeliranje in vodenje elektromehanskih sistemov, FERI Maribor, 2006.
[3] Simulink, User’s Guide, Matlab&Simulnik R2019b,

MathWorks, https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/simulink/sl_using.pdf
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 25 
Практична настава 30 Усмени испит 25 
Колоквијум-и 
Семинар-и 10 

https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/simulink/sl_using.pdf


Студијски програм: МАС МЕХ 
Назив предмета: Моделирање и симулација механичких процеса 
Наставник/наставници: Иван Р. Милићевић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са моделирањем и прорачунима у техничкој пракси коришћењем савремених метода аналитичке 
механике - механика управљаних кретних система и коришћење рачунара у механици. 
Исход предмета 
Усвајање знања из техничке механике за решавање сложених механичких система - механизми са више степени 
слободе кретања - механика робота. Коришћење рачунара у механичким прорачунима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Матрице ротационе трансформације. Особине ротационих матрица трансформације. Хомогене координате и 
трансформационе матрице. Алгоритам за одређивање хомогених трансформационих матрица. D-H параметри. 
Примери одређивања D-H параметара и формирања трансформационих матрица. Директни и индиректни задатак 
кинематике. Директни и индиректни задатак динамике. Једначине кретања. Примена рачунара за прорачун 
кинематике и динамике и симулацију кретања. Рачунарске методе симулације понашања и анализа механичких 
система. Дефинисање модела робота, прорачун кинематике, динамике и симулација кретања коришћењем 
програмског пакета MATLAB и Robotics Toolbox-а. 
Практична настава 
На вежбама се решавају практични примери из области које се обрађују на предавањима, дају упутства и врши 
преглед самосталних радова (пројеката).  
Литература 
[1] И. Милићевић, Примена матрица трансформација при решавању кинематике и динамике манипулационих 

робота,  Технички факултет, Чачак, скрипта, ел. форма, 2013. https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/ 
[2] Б. Боровац, Г. Ђорђевић, М. Рашић, Д. Андрић, Збирка задатака из роботике, Нови Сад, Ниш, 

2002. https://www.etf.ues.rs.ba/~slubura/robotika/ZibrkaIzRobotike.pdf 
[3] P. Corke: Robotics, Vision and Control, Fundamental Algorithms in MATLAB, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg, 2011. 
[4] P. Corke, A Robotics Toolbox for MATLAB, Release 9, 

2013, http://www.petercorke.com/RTB/robot.pdf http://petercorke.com/wordpress/toolboxes/robotics-toolbox 
[5] В. Човић, М. Лазаревић, Механика робота, Машински факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2009. 
[6] М. Лазаревић: Збирка задатака из механике робота, Машински факултет, Универзитет у Београду, Београд, 

2006. 
[7] K. M. Lynch, F. C. Park, Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, ISBN 978-1107156302, Cambridge 

University Press, 
2017. https://pdfs.semanticscholar.org/20a0/d4e40cac0998b41ed032be551a01a3fba1fe.pdf?_ga=2.152860859.369
713466.1580475514-1147558303.1580475514 

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, менторска настава. Индивидуалне консултације са студентима током израде 
пројектних задатака. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит  
Практична настава 5 Усмени испит 30 
Колоквијум-и    
Пројектни задатак 60   

 

https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/
https://www.etf.ues.rs.ba/%7Eslubura/robotika/ZibrkaIzRobotike.pdf
http://www.petercorke.com/RTB/robot.pdf
http://petercorke.com/wordpress/toolboxes/robotics-toolbox
https://pdfs.semanticscholar.org/20a0/d4e40cac0998b41ed032be551a01a3fba1fe.pdf?_ga=2.152860859.369713466.1580475514-1147558303.1580475514
https://pdfs.semanticscholar.org/20a0/d4e40cac0998b41ed032be551a01a3fba1fe.pdf?_ga=2.152860859.369713466.1580475514-1147558303.1580475514


Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Мониторинг и дијагностика електроенергетских постројења 
Наставник/наставници: Владица Р. Мијаиловић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са савременим методама  и критеријумима за интерпретацију резултата мерења ради 
процене стања ВН-опреме 
Исход предмета  
Студент способан да утврди потребан редослед мерења и да на основу добијених резултата процени стање 
елемента и неопходне наредне активности 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Корективно одржавање. Мониторинг. Дијагностика. Методе испитивања ВН-опреме. Испитивање опреме 
једносмерним напоном. Испитивање опреме наизменичним напоном. Изолација трансформатора. Изолација 
каблова. Изолација прекидача. Дијагности- ковање опреме изоловане уљем. Методе и поступци. Хемијске 
методе. Физичко-хемијске методе. Електричне методе. Дијагностиковање гасом изоловане опреме. 
Дијагностиковање опреме са сувом изолацијом. Дијагностиковање склопних елемената. Критеријуми за 
интерпретацију резултата мерења 
Практична настава  
Вежбе су аудиторне. Предвиђена је израда једног семинарског рада. 
Литература  
[1] Ј.Нахман, В.Мијаиловић, Разводна постројења- друго издање, Академска мисао, Београд, 2015. 
[2] P.Gill, Electrical Power Equipment Maintenance and Testing, Dekker, 2009. 
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. 
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: МАС ЕРИ, МАС МЕХ 
Назив предмета: Мониторинг и визуелизација процеса 
Наставник/наставници: Небојша С. Митровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање знања у области примене система и софтверских алата за мониторинг и визуелизацију процеса. 
Исход предмета 
Стечена знања омогућавају студенту да овлада поступцима праћења процеса применом система за 
мониторинг и визуелизацију, као и техникама моделирања процеса. Самостално развијање графичких 
интерфејса за управљање, надзор и контролу жељених параметара процеса. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Кондиционирање сигнала. Системи за аквизицију података Планирање и пројектовање система за мониторинг 
и визуелизацију процеса у реалном времену. WEB праћење и контрола процеса. Прорачуни и извештаји. 
Термовизијски системи за недеструктивно тестирање и надгледање процеса и термовизијска анализа. 
Практична настава  
Лабораторијске вежбе: Аквизиција података помоћу А/Д конвертора. Рад са софтверским пакетом LabVIEW. 
Аквизиција података применом сензорских мрежа. Моделирање реалних процеса и креирање графичких 
интерфејса за мониторинг и визуелизацију процеса. Надгледање процеса термовизијским системима 
(статичко и динамичко праћење, осматрање са беспилотних летилица). Обрада резултата мерења помоћу 
термовизијских софтверских пакета. 
Литература 
[1] Н. Митровић, Мониторинг и визуелизација процеса, WUS Аустрија, ТФ Чачак 2009.
[2] A. Panda, J. Jurko, I. Pandová, Monitoring and Evaluation of Production Processes: An Analysis of the

Automotive Industry, Springer, 2016.
[3] P.V. Xavier, Theory and Practice of Infrared Tehnology for Nondestructive Testing, John Wiley & Sons 2001.
[4] Н. Митровић, Сензори - физички принципи и примене, WUS Аустрија, ТФ Чачак 2005.
[5] Thermal Imaging Utilities Industry, Flir System / LabVIEW  / Active WebCam, PY Software .
[6] Ж. Барбарић, Термовизија, Академска мисао, Београд 2014.
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 и израде 
практичних пројеката..
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 25 
Практична настава 15 Усмени испит 25 
Кколоквијум-и 
Семинар-и 30 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Напредне технике за обраду сигнала 
Наставник/наставници: Марина М. Милошевић, Сања В. Антић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти продубе стечена знања из Сигнала и система и Дигиталне обраде сигнала, новим 
напредним темама и методама о процесирању сигнала, системима и теорији управљања. Циљ је такође да се 
студенти упознају са новим техникама у обради сигнала и њиховом имплементацијом у како у софтверским 
тако и у хардверским експериментима. 
Исход предмета 
Предмет оспособљава студенте да примени научене теоретске основе из напредних техника обраде сигнала у 
софтверско/хардверским експериментима, оствари значајне резултате и закључке у анализи сигнала, примени 
научене алгоритме у процесу управљања. Зaдaци кoje oвaj прeдмeт трeбa дa oствaри je oвлaдaвaњe тeoриjским, 
мeтoдoлoшким и прaктичним знaњимa из обраде сигнала. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1.Обнављање основа дигиталне обраде сигнала (A/D и D/A конверзија, корелација и конволуција, спектрална
анализа коришћењем DFT и FFT, коришћење Лапласове и z-трансформације у анализи и синтези система и
пројектовању филтара, квантизациони и ефекти заокруживања; 2. Теорија спектралне естимације и
предикције; Дискретни случајни сигнали и процеси; 3. Оптимално филтрирање (Wiener-ов филтар, Kalman-ов
филтар) 4. Адаптивно филтрирање (Алгоритам најмањих квадрата - LMS, Адаптивни филтри у фреквентном
домену, Рекурзивни алгоритам најмањих квадрата - RLS, Праћење временски променљивих система; 5.
Таласићи, теоретске основе и њихова примена у процесу смањења шума из сигнала.
Практична настава
Реализација рачунских и практичних примера на часовима вежби на табли и на рачунару коришћењем Matlab
и LabVIEW софтверских пакета. Имплементација креираних алгоритама на неку хардверску платформу.
Литература 
[1] Р. Крнета, Напредне технике за обраду сигнала, Технички факултет, Чачак, 2010.
[2] Д. Радуновић, Таласићи, Академска мисао, Београд, 2005.
[3] В. Младеновић, М. Лутовац, Д. Дебељковић, Стохастичка индентификација процеса I и II део, Факултет

техничких наука у Чачку, Чачак, 2016.
[4] Б. Ковачевић, З. Бањац, М. Милосављевић, Адаптивни дигитални филтри, Академска мисао, Београд,

2005.
[5] D. Manolakis, V. Ingle, S. Kogon, Statistical and Adaptive Signal Processing, Artech house, Boston, 2005.
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; 
Коришћење Moodle система за електронско учење; Реализација експеримената софтверски и хардверски у 
лабораторији. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 50 
Практична настава 45 Усмени испит 
Колоквијум-и 
Семинар-и 



Студијски програм: МАС МЕХ, МАС ИМ 
Назив предмета: Нове производне технологије 
Наставник или наставници: Јелена Ч. Баралић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање основних знања из области нових производних технологија које имају све већу примену 
у савременој индустрији.  
Исход предмета  
Стечена знања из ове области обезбеђују: познавање специфичности изучаваних нових производних технологија; 
сагледавање и анализу оправданости примене нових производних технологија у појединим случајевима; 
познавање потребних техничких система, уређаја и прибора за њихово спровођење као и пројектовање и 
истраживање нових метода обраде.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Општа подела производних технологија. Увод и класификација нових производних технологија. Савремени 
трендови у обради материјала. Технологије које се реализују у оквиру КНУ система, ДНУ система, ФТС система, 
ИТС система, трансфер линија са високим нивоом управљања. Агилне технологије, односно технологије брзог 
дејства, а односе се на брзу израду прототипова – Rapid prototyping технологије. Пројектoвање технологије израде 
делова сложеног геометијског облика од различитих материјала (метал, метални прах, полимер, керамика, камен 
итд.). 
Практична настава  
Праћење и коришћење научних извора. Анализа и систематизација прикупљених података у циљу упознавања 
студената са најновијим достигнућима из области нових производних технологија. Израда пројектног рада. 
Препоручена литература  
[1] S. Kalpakjian, Manufacturing Engineering and Technology, Prentice Hall, 2009. 

(https://www.academia.edu/38175528/Manufacturing_Engineering_and_Technology_6th_Edition_Serope_Kalpa
kjian_Stephen_Schmid.pdf) 

[2] Љ. Лукић, Флексибилни технолошки системи, Краљево, 2008. 
[3] Р. Славковић, И. Милићевић, Програмско управљање машинама-Програмирање машина алатки са 

примерима, Чачак, 2010. 
[4] Mikell P. Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing-Materials, Processes ahd Systems, John Wiley & 

Sons, 2010. 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања подразумевају излагње предвиђеног теоријског дела градива. Самостални истраживачки рад треба да 
обухвати анализу и систематизацију података из литературе који ће се користити за израду пројектног рада. Кроз 
практичну наставу ће се вршити анализа конкретних примера и израда пројектног рада. Консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит  
Практична настава 15 Усмени испит 50 
Колоквијум-и    
Семинар-и 30   

 



Студијски програм: МАС ЕРИ, МАС ИТ 
Назив предмета: Објектно оријентисано пројектовање и методологија 
Наставник/наставници: Вања В. Луковић, Жељко Јовановић
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Савладавање и унапређење принципа објектно оријентисаног начина пројектовања и моделовања система 
коришћењем UML-a, који с спроводи кроз четири основна корака: дефинисање захтева, објектно оријентисана 
анализа, објектно оријентисани дизајн и имплементација, при чему се прва три крака спроводе коришћењем 
програмских алата StarUML или Rational Rose, док се имплементација система спроводи кроз развој Веб или 
Мобилне апликације у одабраном програмском језику и окружењу.  
Исход предмета 
Студенти ће бити оспособљени да пројектују UML модел реалног система, базираног на Веб или мобилној 
апликацији, која је креирана у одабраном програмском језику (C#, C++, Java, Visual Basic, JavaScript, PHP) и 
окружењу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни кораци објектно оријентисаног начина пројектовања и моделовања система коришћењем UML-а: 
дефинисање захтева, објектно оријентисана анализа, објектно оријентисани дизајн и имплементација. 
Дефинисање захтева система кроз дефинисање организационо технолошког окружења система, развој 
дијаграма случајева коришћења и развој дијаграма активности. Објектно оријентисана анализа за дефинисање 
кључних концепата и веза између њих: израда концептуалног модела, израда дијаграма секвенци и 
дефинисање уговора о извршењу операција. Објектно оријентисани дизајн за логичку и физичку 
декомпозицију система на мање софтверске целине и блокове, као и спецификацију статичких и динамичких 
аспеката система. Моделовање статичких аспеката система помоћу дијаграма класа и дијаграма објеката за 
визуелно приказивање елемената који егзистирају у систему. Моделовање динамичких аспеката система 
коришћењем дијаграма сарадње и дијаграма стања, којима се представља размена порука између скупа 
објеката који постоје у систему. Објектно оријентисани дизајн: израда дијаграма сарадње, израда потпуних 
дијаграма класа, израда дијаграма стања и дефинисање пакета, сарадње, мустри и апликативних костура.  
Практична настава  
Примена програмских алата StarUML и Rational Rose и решавање практичних задатака.  
Литература 
[1] J. W. Satzinger,, T. U. Orvik,, „The object-oriented approach : concepts, system development, and modeling with

UML“, Course Technology, cop. 2001, ISBN: 0-619-03390-8
[2] M. O'Docherty, „Object-oriented analysis and design: understanding system development with UML 2.0“, Wiley,

Chichester, 2005, ISBN: 0-470-09240-8
[3] A. Riel,  „Хеуристике објектно оријентисаног дизајна“, превод Станислав Кошћал, ЦЕТ  Београд, 2003,

ISBN: 86-7991-200-X
[4] Л. Краус, И. Тартаља, „Збирка задатака из пројектовања софтвера“, Академска мисао, Београд,  2013,

ISBN: 978-86-7466-475-9
[5] A. Veljović, „Objektno modeliranje informacionih sistema“, Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka,

2006, ISBN: 86-7747-207-X
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) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања Писмени испит 
Практична настава Усмени испит 30 
Колоквијум-и Домаћи задатак 20 
Семинар-и 50 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Образовање одраслих и доживотно учење 
Наставник/наставници: Драгана Р. Бјекић, Владимир В. Радовановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са системом психолошких и андрагошких теоријских и практичних сазнања и савремених схватања 
о учењу и образовању одраслих, достигнућима научних система који се баве учењем, образовањем, 
самообразовањем, професионалним развојем и стручним усавршавањем у току читавог живота; оспособљавање 
за креирање активности стручног усавршавања и различитих облика електронског образовања одраслих. 
Исходи предмета 
Студент зна да објашњава и анализира процесе учења и образовања одраслих; приказује и објашњава 
доминирајуће теоријске перспективе у образовању одраслих; примењује теоријска знања у планирању и 
обликовању образовних активности и садржаја стручног усавршавања; планира начине примене практичних 
психолошких и андрагошких сазнања у унапређивању електронског образовања за одрасле; планира сопствено 
професионално усавршавање као компоненту доживотног образовања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Образовање одраслих: Појмовно одређење и релациони односи: образовање одраслих, 
самообразовање, перманентно образовање, доживотно или целоживотно учење. Сврха и подручја образовања 
одраслих. Андрагошке теорије учења одраслих. Социјални, психолошки и филозофски аспекти образовања 
одраслих. Особености учења одраслих: Сличности и дистинкције: учење и образовање одраслих, рад и учење; 
мотивација и учење одраслих; настава и учење одраслих; самоусмеравано учење одраслих; образовање и тренинг. 
Методе поучавања и облици учења одраслих. Организациони облици учења одраслих. Улога искуственог учења 
и хоризонталног учења у образовању одраслих. Напредовање у учењу, праћење и оцењивање. Психолошки и 
андрагошки аспекти управљања људским ресурсима. Образовање одраслих и доживотно учење у систему 
образовања и васпитања. Образовање одраслих, професионални развој и стручно усавршавање: учење и рад; 
образовање на радном месту; образовање одраслих за хоризонталну и вертикалну покретљивост у свету рада. 
Образовање у циљу трансформације и социјалних промена. Од образовања током живота до друштва које учи. 
Образовање одраслих и слободно време. Образовање и разноврсност. Индивидуализација образовања одраслих. 
Професионални развој и доживотно учење наставника .Будућност учења одраслих и концепт 
доживотног/целожовотног учења у дигиталном/е-окружењу. 
Практична настава: Селекција и приказивање публикованих истраживања и текстова о учењу и образовању 
одраслих. Дискусионе групе на форуму о предусловима успешног учења одраслих, учењу и образовању у 
контексту социјалне разноврсности. Анализа програма учења одраслих (традиционалних програма и програма у 
онлајн окружењу), посебно програма за наставника. Припрема тема из области андрагогије за друге учеснике. 
Планирање сопственог даљег образовања као облика доживотног учења. 
Литература: 
[1] Vizek-Vidović, V. i Vlahović-Štetić, V. (2007). Modeli učenja odraslih i profesionalni razvoj.  Ljetopis socijalnog

rada, 14(2), 283-310. Доступно на http://hrcak.srce.hr/14421
[2] Kamenarac, O. (2011). Profesionalni razvoj - lični konstrukt nastavnika. Andragoške studije, 2, 101-116.   Доступно

на  http://www.as.edu.rs/pdf/articles/32
[3] Popović, K. Ed. (2004). Teacher Training in Adult Education. Beograd: Društvo za obrazovanje odraslih.
[4] Савићевић, Д. (2007). Особености учења одраслих. Београд: Завод за уџбенике.
[5] Spencer, B. (2006). The purposes of adult education: A short introduction. Toronto: Thompson.
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; е-настава); активирани облици учења: вербално 
смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење; традиционална настава 
подржана е-курсом доступним у оквиру Мудл система https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у онлајн наставном окружењу 30 Писмени испит/есеји 20 
Практична настава, вежбе, прикази 20 Усмени испит 30 

http://hrcak.srce.hr/14421
http://www.as.edu.rs/pdf/articles/32
https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/


Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Образовна технологија 
Наставник/наставници: Вељко В. Алексић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета: Упознавање са теоријом и праксом примене мултимедијалних система и ИКТ у образовању. 
Оспособљавање за разумевање метода и принципа рада савремене образовне технологије и готових софтвера за 
употребу у настави, те за коришћење истих кроз креирање сопствених наставних садржаја путем разних техника 
и алата. Оспособљавање за подстицање актера образовног процеса на примену образовне технологије. 
Исходи предмета : Минимални: На крају курса, очекује се да студент буде способан да практично користи 
мултимедијалну технологију, образовне софтвере и хипермедијалне системе који су приказани током 
предавања, те да буде способан да њиховом употребом квалитетно реализује наставу и креира садржаје из 
области професионалног деловања. 
Пожељни: На крају курса, очекује се да студент схвата принципе рада, правилну имплементацију и 
карактеристике савремене ИКТ и образовних софтвера, те да је способан да се прилагоди и практично користи 
сваку образовну технологију и софтвер на који у пракси наилази, те да буде способан да критички анализира и 
одабира исте за примену у појединим областима, и да њиховом употребом креира хипермедијалне наставне 
садржаје. 
Садржај предмета 
Теоријска настава : Историјат образовне технологије и примери коришћења. Савремени трендови у развоју ИКТ 
и њихов утицај на процес образовања. Основни теоријски принципи и карактеристике образовне технологије. 
Модерне концепције организовања наставних активности. Основни принципи функционисања и реализације 
наставе уз употребу ИКТ. Анализа педагошке стране коришћења образовне технологије. Приказ компоненти и 
структуре карактеристичних мултимедијалних и хипермедијалних образовних система. Принципи креирања и 
имплементације образовног софтвера. Коришћење Интернета као образовног медијума. Употреба Интернет 
сервиса. Принципи функционисања и коришћења технологија виртуелне стварности (VR) и проширене 
стварности (AR) у образовању. Примери карактеристичних мултимедијалних и хипермедијалних образовних 
система у различитим областима. Прикупљање информација, е-библиотеке, е-часописи, јавне базе података. 
Припрема материјала и његова репрезентација уз помоћ ИКТ. Социолошки аспекти и начини комуникација у 
системима подржаним ИКТ. Етички аспекти употребе ИКТ у настави. 
Практична настава Детаљан приказ могућности, обука за рад и коришћење доступне образовне технологије. 
Примена образовног софтвера за креирање електронске лекције на задату тему. Приказ алата за коришћење 
Интернета као образовног медијума и креирање дигиталних образовних садржаја. Примена и обука за коришћење 
колаборативног приступа у реализацији наставе. Дискусија и излагање реферата о садржајима теоријске наставе, 
израда и презентација семинарског рада. 

Литература: 
[1] Barkley, F. (2010), Student Engagement Techniques: A Handbook for College Faculty. SF: Jossey-Bass
[2] MacDonald, J., Crenor, L. (2010), Learning with Online and Mobile Technologies: A Student Survival Guide.

Burlington: Gower
[3] McGonigal, J. (2011), Reality is Broken: Why Games Make Us BEtter and How They Can Change the World. New

York: Penguin Press
[4] Папић, Ж. и Алексић, В. (2015), Методика информатике. Чачак: Факултет техничких наука
[5] Clark, R., Mayer, R. (2008), E-learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and

Designers of Multimedia Learning. San Francisco: Pfeiffer

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методеизвођења наставе 
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, 
дискусија, методе практичног рада, радионице, истраживање); активирани облици учења: вербално смисаоно 
рецептивно учење, кооперативно, практично и учење путем открића. Вежбе: објашњавање конкретних образовних 
технологија и пратећих софтверских производа, вежбање самосталне примене. Креирање и презентација готових 
мултимедијалних и хипермедијалних дигиталних образовних садржаја. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 
Практична настава 10 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 20 
Семинар-и 30 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Оцењивање у електронском учењу 
Наставник/наставници: Милица М. Стојковић, Биљана Ђорић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Психологија, Педагогија 
Циљ предмета 
Упознавање са принципима оцењивања и мерења резултата које постижу учесници неког курса електронског 
учења. Упознавање са моделима за оцењивање, стратегијама, алатима и техникама са циљем да се одреде 
предности и недостаци који су у релацији са самим процесом електронског учења.. 
Исходи предмета 
Након успешног завршетка овог предмета студенти ће бити у стању да: Опишу различите моделе за оцену и 
вредновање који су погодни за коришћење у окружењима е-учења; Припреме и реализују свеобухватан план 
оцењивања који ће бити сагласан са циљевима е-учења; Интегришу оцену формалног учења, неформалног учења 
и социјалног учења у свеобухватан план; Интерпретирају податке сакупљене ради оцене напредовања студената 
у учењу и да процене и неформално и социјално учење; Спроведу оцењивање коришћењем одговарајућих 
података и техника за анализу; Пројектују, оцењују и користе одговарајуће технике за прикупљање података ради 
вредновања резултата учења.. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Методе и технике за оцењивање. Опције за онлајн оцењивање (оцењивање пројеката, блогови, 
форуми, портфолио). Фазе израде е-тестова.  Анализа резултата оцењивања. Дискусије студентских радова и о 
предностима и недостацима појединих техника и метода оцењивања. Предности и недостаци онлајн оцењивања. 
Софтверски алати за онлајн оцењивање. Алати за самооцењивање.  Е-learning и адаптивно оцењивање, 
самооцењивање, оцењивање у виртуелним окружењима. Колаборативни алати и интерактивни алати за учење и 
формативно проверавање. Алати за групно оцењивање (оцењивање у учионици) и анкетирање. Таксономије 
оцењивања. Онлајн дискусије и оцењивање. Евалуација инструмената за оцењивање. 
Практична настава: Онлајн дискусија: Студенти ће бити подстицани да учествују у дискусији и дају одговоре 
на бази својих личних искустава и припрема читањем одговарајуће литературе. Израда практичних задатака. 
Пројекат оцењивања: Пројекат у оквиру којег ће студенти самостално да реализују апликацију за оцену резултата 
учења у e-learning окружењу, као и да образложе предности и недостатке примењених методологија и техника за 
оцењивање.. 

Литература: 
[1] Бјекић, Д. и Папић, Ж. (2013). Докимолошки оквири наставе: оцењивање и тестови знања, Чачак: Факултет

техничких наука.
[2] Глишић, Т., Илић, Ј. и Јадријевић Младар, Д. пр. (2013). Оцењивање засновано на компетенцијама у

стручном образовању, Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања, доступно
на http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2014/02/Ocenivanje-zasnovano-na-kompetencijama.pdf

[3] Iskander, M. (Ed.) (2007). Innovations in E-learning, Instruction Technology, Assessment and Engineering
Education, Springer

[4] Oosterhof, a., Conrad, R-M. & Ely, D. P. (2007). Assessing Learners Online, Prentice Hall
[5] Roberts, T. S. (2006). Self, Peer and Group Assessment in E-learning, Information Science Publishing
[6] Е-курс постављен у оквиру система Moodle IT lab http://91.187.132.13/moodle/

на http://91.187.132.13/moodle/course/category.php?id=42

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе: онлајн и традиционална предавања, дискусија 
путем форума и викија, практичан рад у хипермедијалној лабораторији, групни и индивидуални семинарски 
радови; облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично 
учење.Подржано е-курсом у оквиру Мудл система https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Пројекат 30 
Практична настава (задаци и дискусије) 20 Писмени испит 30 
Колоквијум 10 

http://www.zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2014/02/Ocenivanje-zasnovano-na-kompetencijama.pdf
http://91.187.132.13/moodle/
http://91.187.132.13/moodle/course/category.php?id=42
https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/


Студијски програм: МАС МЕХ 
Назив предмета: Оптоелектронски системи у мехатроници 
Наставник/наставници: Небојша С. Митровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање знања у области примене  примене оптоелектронских компоненти у мехатроничким системима и 
предностима опто-мехатроничких система у односуна традиционалне (механичке). 
Исход предмета  
Стечена знања омогућавају студенту да самостално дизајнирају и реализују једноставније концепте 
оптоелектронских система са применама у мехатроници. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Видљиви и ИЦ (далеки, термални и блиски) део спектра електромагнетног зрачења. Оптичка својства 
атмосфере и преносних медијума. Сочива и  системи сочива. Оптичка влакна (стандардна и специјална). Опто-
мехатронички систем: дефиниција и основни концепт. Оптоелектронски детектори зрачења: квантни 
(фотопроводни, фотонапонски, фотоемисивни) и термички (микроболометри). Примена оптоелектронских 
сензора у мехатроници. Ласери, лидари. Визуелно-базирана контрола манипулатора. Термовизија. 
Практична настава  
Лабораторијска испитивања оптоелектронских сензора и компоненти као и демонстрација примене развојних 
алата у креирању оптоелектронских кола за примену на задату тему. Надгледање термовизијским системима. 
Литература 
[1] Н. Митровић, Мониторинг и визуелизација процеса, WUS Аустрија, ТФ Чачак 2009.
[2] Н. Митровић, Сензори - физички принципи и примене, WUS Аустрија, ТФ Чачак 2005.
[3] С. Пантелић, Оптичке појаве на оптичким влакнима и спојевима оптичких влакана, Академска мисао, 2016.
[4] H. Cho, Opto-Mechatronic Systems Handbook- Techniques and Applications, CRC Press LLC, 2003.
[5] R. G. Driggers, P. Cox, T. Edwards, Introduction to Infrared and Electr-Optical Systems, Artech House, 1999.
[6] D. Decoster, J. Harari, Optoelectronic Sensors, John Wiley & Sons, Inc, Great Britain, 2009.
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 и израде 
практичних пројеката..
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 25 
Практична настава 15 Усмени испит 25 
Колоквијум-и 
Семинар-и 30 



Студијски програм: МАС ИМ 
Назив предмета: Организациони системи  
Наставник/наставници: Зоран Д. Нешић  
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ је овладавање релевантним знањима из управљања организационим системима, методама теорије система и 
управљања системима, операционих истраживања и коришћења одговарајуће софтверске подршке.   
Исход предмета  
Студенти стичу потребна знања и вештине  да могу успешно да управљају и руководе организационим системима. 
Поред тога стичу компетенције да пројектују организационе структуре, да пројектују организацију. Посебно је 
значајно што се припремају и оспособљавају да аналитички сагледају комплексност, разнородност и 
вишеслојевитост проблема организационих система и да применом адекватних метода реше проблеме. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Организациони системи, математички модели, дијаграм токова, структура, циљеви, хијерархија. Мерење 
успешности и утицаји нових технологија на структуру и динамику организације. Предузеће као велики, сложен 
систем, управљање текућим пословањем, управљање развојно-инвестиционим пројектима. Пројектовање макро, 
микро и интра организационе структуре. Статички и динамички аспект са садржајем послова по организационим 
јединицама. Стварање услова за производњу, модели организовања производње, обезбеђење материјала, 
обезбеђење капацитета, пројектовање кибернетског модела организације непосредне припреме производње и 
регулисање производње. Управљање ресурсима, управљање ланцем вредности, управљање временом као 
ненадокнадивим ресурсом. Модели оптимизације и њихова примена у решавању проблема у пословању и 
производњи уз одговарајућу софтверску подршку.   
Практична настава  
Вежбе су аудиторне и обухватају разраду програмом предвиђеног градива са презентацијом примера (случајева, 
пројеката) из праксе. 
Литература  
[1] Божин М., Радојичић М. (1997). Организација и управљање, Технички факултет, Чачак. 
[2] Радојичић, М. (2009). Менаџмент производњом, Технички факултет, Чачак.  
[3] Radojičić M., Vesić Vasović J., Nešić Z. (2013). Application of optimization methods in the function of improving 

performance of organizational systems, Faculty of Technical Sciences Čačak. 
[4] Радојичић, М. (2009). Практикум из менаџмента развојно инвестиционим пројектима, Технички факултет, 

Чачак. 
[5] Радојичић, М. (2003). Организација и економика пословања и производње, збирка решених задатака са 

изводима из теорије, Технички факултет, Чачак. 
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) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава  Усмени испит 30 
Колоквијум-и 30   
Семинар-и 30   

 



Студијски програм: МАС МЕХ 
Назив предмета: Паметни сензорски системи 
Наставник/наставници: Небојша С. Митровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање знања у области паметних сензорских система и њиховом флексибилном применом у 
децентрализованим мерно-управљачким системима. 
Исход предмета 
Стечена знања омогућавају студенту да овлада поступцима развијањa и реализацијe (дизајн и 
имплементацију) концепата паметних сензорских система за рад у сложеном окружењу, тј. за потребе војне и 
цивилне индустрије, контроле и надгледања процеса, објеката, пољопривреде, еколошког и биомедицинског 
инжењеринга и сл. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод: дефиниција и дизајн паметних сензора, примери. Сензорски материјали и технологије: 
минијатуризација и стандардизација као кључ развоја паметних сензора. Технике мерења и аквизиција 
сензорских података. Универзални сензорски интерфејс. Еmbedded системи за паметне сензоре. Комуникација 
са паметним сензорима - стандарди. Примена Data  Logging -a у паметним сензорским системима. Позитивни 
исходи примене паметних сензорских система: уштеда енергије, смањење трошкова одржавања, контроле и 
поправке техничких система. 
Практична настава 
Практична реализација прототипа паметних сензорских система као што су паметна кућа, паметни паркинг, 
праћење стања електромотора паметним сензорима, надзор рада машина применом паметних сензора, 
интелигентно управљање енергијом, медицинска помагала, паметна пољопривреда, паметни саобраћај и сл. 
Литература 
[1] М. Поповић, Сензори и мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 2004.
[2] Н. Митровић, Сензори - физички принципи и примене, WUS Аустрија, ТФ Чачак 2005.
[3] N. Kirianaki, S.Yurish, N. Shpak, V. Deynega, Data Acquisition and Signal Processing for Smart Sensors, John

Wiley & Sons Ltd., 2002.
[4] G. C. M. Meijer, Smart Sensor Systems, John Wiley & Sons, Ltd., 2008.
[5] D. M. Scott, Industrial Process Sensors, CRC Press Taylor & Francis Group, LLC, 2008.
[6] Ж. Барбарић, Термовизија, Академска мисао, Београд 2014.
[7] 7. Д. Драјић, Паметни градови, Академска мисао, Београд 2018.
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 и израде 
практичних пројеката. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Аактивност у току предавања 5 Писмени испит 25 
Практична настава 15 Усмени испит 25 
Колоквијум-и 
Семинар-и 30 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Педагогија 
Наставник/наставници: Драгана Р. Бјекић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Психологија 
Циљ предмета 
Упознавање са системом педагошких знања и оспособљавање за примену у наставном и васпитно-образовном 
раду, развој наставничких компетенција.. 
Исходи предмета: Студент зна да објашњава и анализира процесе васпитања и наставе; примењује теоријска 
знања у планирању и обликовању васпитних процедура; познаје историјске димензије в-о. система; зна и 
примењује поступке евалуације; планира сопствено професионално усавршавање; примењује дидактичке 
принципе при планирању наставног процеса и као критеријуме ваљаности спроведених наставних 
процедура; бира и примењује методе и организационе облике наставе; препознаје и користи широк опсег 
знакова у наставној комуникацији; примењује наставне иновације. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Основе педагогије: основни појмови, систем дисциплина, методологија истраживања. 
Васпитање: појам, развој, карактеристике; циљ и исходи; подручја васпитања. Основе методике васпитног 
рада: садржаји, методе, принципи, васпитни модел позитивне дисциплине. Систем васпитања и образовања. 
Историјске димензије развоја система. Васпитање у различитим социјалним контекстима. Програмирање и 
вредновање васпитно-образовног рада школе. Наставници и сарадници у школи. Образовање одраслих. 
Основе дидактике: предмет и задаци. Основни појмови. Фактори наставе. Теорије учења и наставе. Садржаји 
наставе и њихов избор; циљеви и исходи, компетенције. Опште и стручно образовање. Наставни план, 
наставни програм, школски програм. Израда и вредновање курикулума. Индивидуални образовни план. 
Дидактички принципи и њихово остваривање. Организација наставног процеса: Наставне методе. Дидактички 
системи наставе. Наставни час. Организациони облици наставе. Комуникација у настави. Структура наставног 
процеса. Праћење напредовања ученика. Материјално-техничка основа наставе. (Е)Уџбеник. Иновације у 
настави. 
Практична настава: Припрема теста знања, дефинисање циљева и исхода васпитног процеса; формулисање 
техника евалуације васпитно-образовног рада у школи; планирање професионалног оспособљавања одраслих 
и професионалног развоја наставника; дефинисање исхода; организовање часа практичне наставе по АУН 
моделу; развој комуникационих вештина; традиционална припрема часа, сценарио часа и ситуациона 
припрема часа; ИОП; технике оцењивања у средњем стручном образовању; дидактичко-информатичко 
обликовање наставе. 
Литература: 
[1] Бјекић, Д. (1999). Професионални развој наставника. Ужице: Учитељски факултет.
[2] Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. (2009). Педагошко-методички приручник за практичан рад студената

– професора технике и информатике. Чачак: Технички факултет.
[3] Златић, Л. и Бјекић, Д. (2015). Комуникациона компетентност наставника: концептуализација, развој и

мерење. Ужице: Учитељски факултет. (поглавља)
[4] Ивић, И., Пешикан, А. и Антић, С. (2002). Активно учење/настава. Београд: Институт за психологију.
[5] Стојић, Т., Радивојевић, Д., Јеротијевић, М., Радовановић-Тошић, Љ., Ћировић, Д. и Завишић, В. (прир.),

(2007). Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе. Београд: ФОД, http://www.inkluzija.org/
[6] Трнавац, Н. и Ђорђевић, Ј. (2005). Педагогија. Београд: Научна књига.
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; е-настава); активирани облици учења: вербално 
смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење; традиционална настава 
подржана е-курсом доступним у оквиру Мудл система https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/course/view.php?id=81 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 24 
Практична настава, вежбе 15 Усмени испит 46 
Колоквијум-и 10 

http://www.inkluzija.org/
https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/course/view.php?id=81


Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Перформансе и поузданост рачунарских система 
Наставник/наставници: Бранко Марковић, Милан Д. Весковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Учење основних концепата анализе рачунарских перформанси и области њихове примене. Приказ 
поједностављених модела компонената рачунарског система (основне електронске компоненте, процесори, 
меморије, дискови). Рачунарски системи са повећаном отпорношћу на отказе (извршилац-контролер), 
рачунарски системи троструке модуларне редундантности. 
Исход предмета 
Студенти ће бити у стању да: одаберу одговарајућу технику моделирања у зависности од карактеристика 
рачунарске компоненте или система, поставе апстрактан модел, наведу претпоставке и апроксимације за 
конкретан модел, израчунају индикаторе перформанси система на основу датих параметара, критички 
дискутују добијене нумеричке показатеље перформанси при интерпретацији резултата анализе. Пројектују и 
анализирају поузданост рачунарских система са повећаном отпорношћу на отказе и редундантних 
рачунарских система. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Технике и области примене рачунарских перформанси. Перформансе процесора, меморијског подсистема и 
дискова. Моделирање рачунарских система мрежама редова за чекање. Поасонов процес. Формула рођења и 
смрти. Експоненцијални и неекспоненцијални модели. Полачек-Хинчинова формула. Затворене мреже. 
Отворене мреже. Мрежа са централним опслужиоцем. Стохастичка и МВА анализа система и мрежа. Анализа 
поузданости рачунарских система, системи са повећаном отпорношћу на отказе (извршилац-контролер) и 
рачунарски системи са троструком модуларном редундантности. 
Практична настава  
Задаци и примери из области дефинисаних теоријским делом, а посебно: моделирање дискова линеарним, 
дискретним и континуалним моделом, примери моделирања појединачним редом за чекање, циклички модел 
мултипрограмирања, мрежа са централним сервером, Бјузенов алгоритам. Интерактивни системи и њихова 
анализа стохастичким методама и помоћу МВА алгоритма. Анализа поузданости рачунарских система 
Литература 
[1] W. Stallings, Организација и архитектура рачунар: пројекат у функцији перформанси, (превод деветог

издања), ЦЕТ, Београд, 2012.
[2] С. Милинковић, Конкурентни и дистрибуирани системи, Рачунарски факултет; ЦЕТ, Београд, 2018.
[3] М. Прокин, Рачунарска електроника, Академска мисао, Београд, 2005.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе на табли, самосталан рад студената на изради домаћих задатака и пројеката. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања Писмени испит 30 
Практична настава Усмени испит 30 
Колоквијум-и 
Семинар-и 40 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Планирање електроенергетских система 
Наставник/наставници: Владица Р. Мијаиловић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Сагледати основне аспекте планирања ЕЕС-а, односно проблеме и алгоритме којима се оптимизирају 
поједини подпроблеми планирања развоја извора, преносних и дистрибутивних мрежа. Циљ је и 
оспособљавање студената за решавање практичних проблема доградње преносне и дистрибутивне мреже 
(реконструкција постојећих и изградња  нових водова) и планирање нових извора (посебно обновљивих – 
микро и мини хидроелектрана, фарми ветрогенератора и слично). Због сложености проблема планирања ЕЕС-
а, један од циљева је и обучавање студената за коришћење готових програмских пакета за планирање ЕЕС-а 
(на пример, Retscreen). Такође, један од циљева је и сагледавање утицаја дерегулације тржишта електричне 
енергије и електропривреде уопште на процес оптималног планирања делова ЕЕС-а. 
Исход предмета 
На крају курса студенти ће бити у могућности да: 

- Сагледају основне техничко-економске карактеристике најважнијих елемената ЕЕС-а: производне
јединице (хидро и термо електране), преносна и дистрибутивна мрежа (водови и трансформатори) и
потрошачка подручја.

- Изврше формулацију и решавање основних проблема планирања ЕЕС-а: планирање (прогнозу)
потрошње, планирање развоја извора и планирање развоја (доградње) преносне и дистрибутивне мреже

- Моделују поједине физичке ефекте који се јављају у појединим планерским проблемима.
- Користе поједине програмске пакете за планирање реалних производно-преносних и дистрибутивних

мрежа.
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Енергетско-експлоатационе карактеристике ЕЕС-а (потрошачи, хидро и термоелектране, преносни водови и 
трансформатори) везане за планирање. Прогноза потрошње електричне енергије и снаге (екстраполациони и 
корелациони модели). Планирање ЕЕС-а и инжењерска економија. Планирање развоја извора (глобално 
планирање на основу поузданости ЕЕС-а, термо и хидро-термо системи, утицај реверзибилних 
хидроелектрана). Планирање развоја преносних мрежа (Kalwin-ова правила, оптеретивост преносних водова, 
избор трансформатора у преносној мрежи). Планирање развоја дистрибутивних мрежа (радијалне и петљасте 
конфигурације, утицај Volt/Var регулације на планирање, лоцирање трансформаторских станица и 
планирање проширења у мрежи). 
Практична настава  
Вежбе су аудиторне. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских пакета. 
Литература 
[1] М. С. Ћаловић, А. Т. Сарић, М. М. Месаровић и П. Ч. Стефанов, Планирање развоја електроенергетских
система у регулисаном и дерегулисаном окружењу, Технички факултет, Чачак,2011..
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) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 25 
Практична настава Усмени испит 25 
Колоквијум-и 40 
Семинар-и 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Планирање и евалуација образовања и наставе 
Наставник/наставници: Драгана Р. Бјекић, Биљана Ђорић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Психологија, Педагогија 
Циљ предмета: Упознавање студента са мерилима квалитета система образовања и васпитања, као и наставе, 
нивоима и врстама планирања и евалуације. Оспособљавање студента да аналитички и критички приступа 
планирању и реализацији наставе, да развија поступке евалуације постигнућа ученика и сопственог рада и да 
планира мере унапређења и процеса и резултата. 
Исходи предмета: Успешним завршетком курса студент ће моћи да бира и примењује стандарде и критеријуме 
квалитета наставног и васпитно-образовног рада; припрема и планира програме образовања и наставу 
оријентисану на исходе и развој компетенција; прати и мери постигнуће ученика и сопствени наставни рад; 
критички анализира и унапређује свој рад.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: Развој система осигурања квалитета образовања. Стандарди квалитета васпитно-образовног 
рада и други приступи квалитету у систему образовања и васпитања. Стандарди и исходи. Таксономије исхода 
васпитно.образовног и наставног рада. Програмирање и евалуација васпитно-образовног рада. Планирање 
васпитно-образовног рада и наставе. Евалуација процеса и евалуација ефеката наставе, васпитања и образовања. 
Екстерна и интерна евалуација. Критеријуми квалитета: наставе, школе, школског система, националног система 
образовања и васпитања. Формативна, сумативна и дијагностичка евалуација. Школско оцењивање и методе 
проверавања и оцењивања школског постигнућа. Самовредновање у настави и васпитно-образовном раду. 
Саморефлексивне вештине наставника. Нивои евалуације и тестирања. Улога међународних пројеката евалуације, 
тестирања, провере квалитета (ПИСА, ТИМСС, ТАЛИС) на унапређивање система образовања и васпитања у 
Србији.. Методологија евалуативних истраживања 
 Практична настава: Анализа докумената за планирање и програмирање васпитно-образовног рада (наставника, 
школе, система). Анализа резултата међународних и националних евалуација и планирање мера унапређења 
постигнућа и процеса.. Развој инструмената за евалуацију различитих аспеката наставе и система образовања. 
Планирање евалуативног школског истраживања, извештај. Развој сопственог портфолија, саморефлексивна 
анализа.. 
Литература: 
[1] Бјекић, Д. и Папић, Ж. (2013). Докимолошки оквири наставе: оцењивање и тестови знања, Чачак: ФТН.
[2] Јурић, В. (1989). Методика рада школског педагога, Загреб: Школска књига.
[3] Маринковић, С., Бјекић, Д. и Златић, Л. (2008). Евалуација и самоевалуација наставника: приступи и

поступци, у С. Маринковић (ур).. Образовање и усавршавање наставника – облици и модели (стр. 159-178),
Ужице: Учитељски факултет.

[4] Папић, Ж. (1998). Дневник планирања наставног рада: приручник за наставнике и сараднике, Чачак: Prec..
[5] Sahlberg, P. (2011). Finnish Lessons: what can the world learn from educational change in Finland?, New York:

Teachers College, Columbia University.
[6] Cole, M. (2005). Professional values and practice: meeting the standards, London: David Fulton Pub.
[7] Чапрић, Г. (2016). Евалуација квалитета рада школа – преглед европских пракси и трендова, Учење и

настава, 2(3), 445-462. Доступно
на http://www.klettobrazovanje.org/Casopis/%C4%8Casopis%20U%C4%8CENJE%20I%20NASTAVA_3_2016.p
df

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе. Предевања - наставне методе: методе рада са 
текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице. Вежбе: дијалошке методе и дискусије у 
онлајн окружењу, методе практичних активности, писани радови, семинари. Активирани облици учења: вербално 
смисаоно рецептивно учење, кооперативно учење, хоризонтална евалуација и онлајн самоевалуација. 
Традиционална настава подржана е-курсом.. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 

Практична настава, вежбе, задаци 50 Усмени испит 
(портфолио) 20 

Колоквијум-и 
Семинар-и 

http://www.klettobrazovanje.org/Casopis/%C4%8Casopis%20U%C4%8CENJE%20I%20NASTAVA_3_2016.pdf
http://www.klettobrazovanje.org/Casopis/%C4%8Casopis%20U%C4%8CENJE%20I%20NASTAVA_3_2016.pdf


Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Покретање пословног подухвата 
Наставник: Неда М. Николић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са теоријским основним елементима пословног подухвата, стратегијом и процесом предузетничког 
подухвата, развојем идеје и пословних прилика, анализом глобалног и локалног окружења, финансирањем 
пословног подухвата, правним облицима пословног подухвата, ресурсима –тржишним, људским, локацијским, 
техничким, карактеристикама предузетника и његовог предузетничког тима, планирања предузетничког подухвата, 
бизнис планирања, евалуације, изводљивости, фактора контроле и смањења ризика у "start up" активностима. 
Стицање теоријских и специфичних знања из израде предузетничких програма и вештина, промоција 
предузетничких вредности, идеја и иновација, упознавање са инструментима заштите подухвата у фази покретања, 
културе и креативности код студената, као и способности тимског рада у реализацији предузетничких подухвата у 
пракси. 
Исход предмета  
Студенти ће се упознати са основним појмовима, процесом и факторима одлучивања о предузетничком подухвату, 
стећи ће потребна знања уочавања пословних шанси, одабира могућих идеја за предузетнички подухват, о 
комбинацији ресурса и вредности за крајњег купца или корисника, овладаће основним теоријским и практичним 
знањима и вештинама бизнис планирања, тимског доношења одлука о изводљивости предузетничке идеје коју 
желите осмислити, проверити и покренути и њене конкурентске предности, као и комуницирања са социјалним и 
институционалним облицима и институцијама подршке старт-уп активностима. Теоријске спознаје упућују 
студенте на значај стварања одговарајуће предузетничке подлоге и могућности заштите од предузетничког ризика. 
У томе су заступљена знања о шансама, али и опасностима предузетничког подухвата. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни теоријски појмови предузетничке оријентације; Предузетничке перспективе, могућности, прилике; 
Потребне вештине; Водећа пракса; Уобичајене грешке; Утврђивање могућности или прилике за предузетнички 
подухват; Пословне могућности у Србији; Пословне могућности у глобалном окружењу; Ставови, вредности и 
мишљење предузетника; Методе идентификације шанси за започињање бизниса; Селекција пословних идеја за 
могући предузетнички подухват; Развој могућности или шанси: анализе изводљивости идеја; Управљачке 
способности; Реални предуслови: технички, тржишни, финансијски, ризик; Бизнис планирање у служби 
предузетништва; Развој бизнис плана: опис бизнис плана, карактеристике успешног бизнис плана; Сегменти бизнис 
плана: увод и насловна страна, извршни резиме, историја бизниса предузећа, производ-услуга, тржиште, 
конкуренција, маркетинг, оперативни менаџмент, финансијске пројекције; Ресурси бизнис плана: финансијски 
ресурси, људски потенцијали, локација, изглед и комунална инфраструктура и опрема, почетни ресурси; 
Управљање бизнисом у оснивању: раст, излазне стратегије, правни аспекти оснивања предузетничког подухвата; 
Консалтинг и институционална подршка за почетнике у бизнису.  
Практична настава  
Студије случаја, рад у тиму на пројекту: Планирање и развој предузетничког подухвата. 
Литература  
[1] Грозданић Р., Радојчић М., Весић Ј., Предузетничка оријентација, Приручник, Технички факултет, Чачак, 2007. 
[2] Јовановић И., Предузетништво у савременим условима пословања, Технички факултет у Бору, 2015.  
[3] Авлијаш Р., Предузетништво, Сингидунум, 2010. 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања се изводе на класичан начин презентацијом наставних садржаја. Наставно градиво студентима ће бити 
презентовано и путем презентација и практичног учешћа локалних предузетника и успешних менаџера из 
окружења, банкара, представника локалне управе, пореских органа, адвоката, канцеларије за Локални економски 
развој и Националне службе запошљавања. У оквиру овог предмета ће се наставити досадашња организација 
регионалног такмичења за најбољу предузетничку идеју, у сарадњи са привредницима, који заједно са Општином 
дају награде, најбољим студенским тимовима 
Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем студената (анализа случајева из 
праксе, израда пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета, анализу пословних случајева МСП, 
приказе из стране литературе, расправе и дискусије). 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Активност у току вежби 10 Усмени испит  
Колоквијум-и 30   
Семинар-и 20   

 



Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Пословна етика 
Наставник: Владимир В. Радовановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање знања студената из етике као науке о моралу, за пословно хуманистички поглед на свет и 
хуманистички однос према раду и људима на раду. Да се студенти оспособе за разумевање пословног процеса 
са хуманог аспекта, стављајући човека и морал у центар пословног збивања, као и стицање знања и разумевање 
понашања људи у радној средини. Програм овог предмета треба да омогући студентима да се оспособе за 
поштовање и изградњу пословног кодекса и пословног бонтона у процесу пословног деловања и изградњу 
корпоративне културе. 
Исход предмета 
Разумевање и примену пословних начела етике на пословно понашање које се поистовећује са људским и 
пословним достојанством запослених. Усвајање, разумевање и адекватно коричћење пословне културе у 
пословном одлучивању, комуницирању и односу са сарадницима и конкурентима. Разликовање етичког- 
доброг од неетичког лошег понашања у свету пословања и привређивања. Разликовање професионалног од 
непрофесионалног понашања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Teмe: 1) Основна значења и појмовно одређење морала, морална свест, морална савест, друштвене основе 
морала: 2) Образовање, функционисање и мењање морала: 3) Појмовно одређење радног морала. Мотивација 
за рад и радни морал; 4) Етика и развој етичке мисли. Однос етике и морала – морални принципи у ширем и 
ужем смислу; 5) Пословна етика, предмет пословне етике, пословна етика и пословна култура, принципи 
пословне етике, етички кодекси у организацији: 6) Развој концепта пословне етике, познате недоумице у 
пословној етици, споразумна етика, пословна етика и бизнис, однос бизниса и морала; 7) Морална дужност, 
права и правда. Деонтолошки приступ етици, Јудео-хришћански морал, Разум, дужност и морални закон; 8) 
Примена моралног закона, несавршене дужности, посебне обавезе и морални идеали; 9) Право и правда, врсте 
правде; 10) Етика и неетика и правила етичког пословног понашања, Мито и корупција, типови мита; 11) 
Корпоративна предузетничка клима - врсте и типови, Корпоративни имиџ и пословна етика, Корпоративни 
идентитет и пословна етика; 12) Међународна етика и пословни морал Мултинационалне корпорације и 
етика;13) Етичке смернице за мултинационалне корпорације; 14) Међународне корпорације и људска права, 
Међународни кодекси; 15) Менаџерска етика, менаџерски етички кодекс, Маркетиншка етика, Пословна етика 
и еколошка етика, Даље перспективе развоја пословне етике.     
Практична настава  
У овом делу ће се анализирати конкретни облици и примери етичког и неетичког понашања у свету бизниса, 
анализирати и критички сагледавати. Вежбе ће у корак пратити предавања н на њима ће се анализирати 
практични случајеви. 
Литература 
[1] Ричард Т.Ди Џорџ, Пословна етика, Филип Вишњић, Београд, 2003.
[2] Суботић, Д., Пословна етика и вештине комуницирања, КИЗ-центар, Београд, 2007.
[3] Радовановић, В., Пословна етика и корпоративна култура, Часопис Техника, Београд, 2012.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Презентације и дискусије. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 
Активност у току вежби 10 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 30 
Семинар-и 20 



Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Пословна политика 
Наставник: Неда М. Николић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљеви наставе из овог предмета  су теоријско и практично упознавање и оспособљавање студената за 
разумевање функције пословне политике  у вођењу предузетничког бизниса и  вештине и праксе пословног 
одлучивања са фокусом на мала и средња предузећа. 
Исход предмета 
Овладавање теоријом и принципима пословне политике МСП. Упознавање са функцијом планирања, 
организацијом, управљањем и мeнаџмент политиком, swot анализом, стратегијским одлукама у обалсти 
финансија, тржишта, људских ресурса, производње и иновација, као системом подршке пословној политици 
МСП на дуги и кратки рок. Оспсобљавање студената тероријским и стручним знањима и вештинама за 
појединачно и тимско учешће у креирању и вођењу пословне политике предузећа, смањењу пословних ризика 
на дуги и кратки рок. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Основе пословне политике и доношења пословних одлука у малим и средњим предузећима: фазе, начини, 
модели и технике у процесу доношења пословних одлука, фактори одлучивања;  Информацииони систем МСП 
као подршка планирању пословне политике; Карактеристике, чиниоци и инструменти пословне политике; 
Пословни процеси: мапирање, редизајнирање и реинжењеринг, мерење успешности пословних процеса; 
Стратегија МСП; Имплементација пословне политке МСП на националном и глобалном нивоу; Контрола и 
проактивна политика у односу на глобалне  промене; Тржишни амбијент, финансирање, и управљање ризиком. 
Практична настава  
Наставно градиво поред предавања биће реализовано и кроз вежбе, уз активно  учешће студената: решавањем 
проблемских задатака (групно и појединачно), израду и излагање семинарског рада,  анализу пословних 
случајева МСП, приказе из стране литературе, расправе и дискусије. 

Литература 
[1] Павличић М., Предузетништво и пословна политика у малим и средњим Предузећима,   ИЦИМ, Крушевац,

2001.
[2] Зечевић М., Николић Н., Рендулић Г., Пословна политика (у припреми), Факултет техничких наука, Чачак
[3] Предић Б., Стратегијско и тактичко планирање и политика предузећа, СВЕН, Ниш, 2007.

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) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Активност у току вежби 10 Усмени испит 
Колоквијум-и 30 
Семинар-и 20 



Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Предузетничке иновације 
Наставник: Владимир В. Радовановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Предмет је конципиран тако да студента упозна са основима технолошких и предузетничким  иновацијама, 
њиховим значајем за стварање нове вредности, те да подстакне креативност и иницијативност студената у 
будућем сопственом бизнису. 
Исход предмета  
Упознавање студената са основама и трендовима технолошког развоја, креативне економије  и предузетничких 
иновација и важности њихове примене у покретању пословања и развоју  предузећа. 
Оспособљавање и мотивисање студената за иницијативност, иновативност и креативност и примену знања из 
области иновација и предузетништва, као и  перманентно усавршавање у овој области. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теорије и приступи изучавању предузетништва. Савремена грађанска мисао о предузетништву. 
Предузетништво у новије доба. Пракса предузетништва. Карактеристике предузетника. Предузетник као 
креатор правих вредности. Предузетник као предводник. Типови предузетника.  Мала, средња и велика 
предузећа. Кластери, бизнис инкубатори и научно технолошки парк. Појам и теоријске основе предузетништва 
и иновација,  иновација и креативност, иновације и технологија врсте иновација, системска иновација, знање 
и иновације, принципи иновације. Фазе иновационог процеса. Иновације и инвенције, модели иновација. 
Типови пословне креативности, технике подстоцања креативности, креативни менаџер и иновације. 
Предузетнички проце, елементи предузетничког процеса. Предузетнички подухват, покретање новог 
предузећа од нуле, куповина постојећег предузећа, фрашизинг, породични бизнис. Управљање ризиком и 
осигурање, врсте ризика, управљање ризиком, осигурање од ризика. Предузетничке стратегије.  
Практична настава  
Вежбе прате предавања и обухватају разраду програмом предвиђеног градива са акцентом на примере из 
праксе. 
Литература 
[1] Peter Drucker, Иновације и предузетништво, пракса и принципи, Грмеч, Београд, 2004.
[2] Стошић, Б., Менаџмент иновацијама, Факултет организационих наука, Београд, 2016.
[3] Peter Drucker, Менаџмент за будућност, Грмеч, 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 израду сенинарског рада на конкретним задацима укључујући и 
презентацију истог. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 
Активност у току вежби 10 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 30 
Семинар-и 20 



Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Предузетнички менаџмент 
Наставник: Цариша Х. Бешић  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6  
Услов: нема 
Циљ предмета 
Основни циљ предмета Предузетнички менаџмент јесте боље разумевање улоге и значаја предузетничког 
менаџмента кроз изучавање више круцијалних области: од развоја и идентификовања врста предузетника, 
преко спознаје односа између предузетништва и менаџмента, до менаџмента у предузетништву. 
Исход предмета  
Изучавањем овог наставног предмета студенти стичу знања о природи и значају предузетничког менаџмента, 
као и о кључним изазовима и проблемима са којима се суочавају предузетници у сложеним условима 
егзистирања њихових организација. Студенти ће стећи знања како да: 1) спознају важност предузетништва у 
привредном и регионалном развоју; 2) препознају особине предузетника, предности и недостатке 
предузетничког начина живота; 3) провере пословну идеју, користећи менаџерске алате за тестирање пословне 
прилике; 4) израде пословни план и прикупе информације за стицање потребних средстава; 5) компарирају 
предности и недостатке посебних облика предузетништва; 6) примењују комуникацијске вештине; 7) 
размењују и презентирају усвојена знања из области предузетничког менаџмента са колегама у научној и 
стручној јавности у области економије, предузетништва, менаџмента и организације; 8) самостално и тимски 
истражују проблеме. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Врсте и развој предузетника („велико“ и „мало“ предузетништво, фактори који подстичу предузетништво, 
организационо окружење за спољашње и унутрашње предузетништво, проблеми предузетника у управљању 
малим предузећем, седам правила успешног предузетника, предузетнички менаџмент, предузетништво и 
иновације, припреме за развој предузетништва, развој предузетништва, сврсисходне иновације, особине 
предузетника, креативни предузетник, способност предузеника за комуницирање, предузетник и преузимање 
ризика, истрајност и упорност предузетника, вештине предузетника, стваралачко решавање проблема, 
предузетник као лидер); Предузетништво и менаџмент (процес предузетништва, предузетничке стратегије, 
предузетнички избор идеја, пословни план, кораци у анализи пословних идеја, обезбеђивање ресурса, избор 
одговарајућег седишта фирме, управљање малим пословањем, предузетнички кластери); Менаџмент у 
предузетништву (улога менаџера; комуникација; састанци, врсте и карактеристике; планирање, реализација и 
вођење састанка; учествовање у дискусијама на састанку; консултовање; делегирање; контролисање; 
координисање, стимулисање и интервенисање, кореспонденција; пословни бонтон); Закључна разматрања и 
дискусија. 
Практична настава  
Вежбе су конципиране тако да прате предавања. Анализа студија случајева. Интервју са предузетником. 
Литература  
[1] Петровић Др Перо, Предузетнички менаџмент, Природно математички факултет, Нови Сад, 2005.   
[2] Hisrich, R. D., Peters, M.P., Shepherd, D. A., Entrepreneurship, 7th ed., Irvin-McGraw-Hill, Мате, Загреб, 2011. 
[3] Levinson Konrad Džej, Герила маркетинг, ИПС Медиа, Београд, 2008. 
[4] Barringer, B. R., Ireland, R. D., Entrepreneurship: Successfully launching new ventures, Pearson Education, Inc., 

Upрer Saddle River, New York, 2006. 
[5] Baron, A. R., Shane, A. S., Entrepreneurship: A process perspective, South-Western, Thomson Corporation, 2005. 
[6] Blankard Ken, Veghorn Teri, Мисија је могућа, Желнид, Београд, 1999. 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Презентација наставне теме у Power Pointu, студентски случај или задатак (током вежби) повезано са 
предаваном темом.Обнављање предвиђене теме од одређене групе студената, анализа и дискусија. Посета 
успешним пословним субјектима који третирају проблематику МСП-а. Предавање по позиву успешних 
власника МСП-а који ће студенте упознати са актуелним дешавањима и изазовима. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Активност у току вежби 10 Усмени испит  
Колоквијум-и 30   
Семинар-и 20   

 



Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Предузетничко образовање 
Наставници: Милош Ж. Папић, Вељко В. Алексић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студент схвати значај предузетничке компетенције као једне од кључних компетенција 
предузетничког доживотног учења. Студенти треба да стекну навику да теже ка томе да преузму иницијативу 
и да заузму активан и одговоран став према потребама заједнице као и према себи и сопственом развоју. 
Генерално, циљ је научити студенте да користе своје академске компетенције на предузетнички начин. 
Исход предмета 
Студент влада знањима, вештинама и упознат је са карактеристикама личности које чине основу 
предузетничког духа (креативност, смисао за иницијативу, спремност за преузимање ризика, самосталност, 
самопоуздање, лидерство, тимски дух...); има развијену свест о могућностима самозапошљавања и 
предузетништву као опцијама за пословну каријеру након завршетка школовања;  стекао је специфичне 
пословне вештине и знања о томе како основати предузеће и успешно га водити. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Концепт предузетништва. Предузетничке компетенције као опште компетенције – појам, структура и развој. 
Предузетничко учење и предузетничко образовање. Ментални склоп и понашање: развој личних ставова и 
вештина у сврху развијања смисла за иницијативу и предузетништво. Техничка, финансијска писменост и 
вештине потребне за самозапошљавање, запошљавање и предузетништво. Развој предузетничких вештина: 
социјалне вештине, умрежавање, креативно решавање проблема, тражење прилика, продаја, интервјуисање, 
презентације, вођење групе, сарадња са заједницом. Учење о предузетништву у оквирима ЕУ и примери добре 
праксе. Значај предузетничког учења за социо-економски развој земље. Оснивање нових предузећа и развој 
МСП: обезбеђивање конкретних пословних вештина и знања како основати и успешно водити предузеће. 
Међународне мреже и програми подршке. 
Практична настава  
Предузетничке компетенције у склопу општих компетенција, специфичних предметних компетенција, 
професионалних компетенција. Представљање и анализа примера ђачког предузетништва. Студије 
предузетничког образовања у образовним системима различитих земаља. Истраживање предузетничких 
оријентација. 
Литература 
[1] Bourgeois, A., & Balcon, M. P. (2016). Entrepreneurship Education at School in Europe. Eurydice Report.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Commission.
https://www.na.org.mk/tl_files/docs/eplus/eurydice/2016pub/195EN.pdf

[2] Čekić-Marković, J. (2015). Preduzetničko obrazovanje - komparativni pregled obrazovnih politika, modela i
prakse. TIM za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Beograd.

[3] Valerio, A., Parton, B., & Robb, A. (2014). Entrepreneurship education and training programs around the world:
dimensions for success. The World Bank.

[4] Bjekić, D., Stojković, M., Đorić, B., Damnjanović, M., Aleksić, V. (2019). Priručnik za buduće nastavnike: o
preduzetničkom obrazovanju i profesionalnom razvoju. Čačak: Fakultet tehničkih nauka.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Популарно предавање, методе дискусије и е-дискусије (форуми), методе практичног рада, методе 
демонстрације, анализа случаја; кооперативни и фронтални облици наставе; индивидуална израда семинарског 
рада. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Активност у току вежби 10 Усмени испит 
Колоквијум-и 20 
Семинар-и 30 

https://www.na.org.mk/tl_files/docs/eplus/eurydice/2016pub/195EN.pdf


Студијски програм: МАС ЕРИ, МАС МЕХ 
Назив предмета: Програмабилни логички контролери 
Наставник/наставници: Мирослав М. Бјекић 
Предавач ван радног односа (привреда): Милош М. Божић 
Статус предмета: обавезан МАС ЕРИ; изборни МАС МЕХ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти овладају програмирањем и применом програмабилно логичких контролера 
(PLC) по стандарду EN 61131. 
Исход предмета  
Студенти су након одслушаног предмета оспособљени да програмирају PLC по стандарду EN 61131 и 
примењују PLC у конкретним апликација. 
Садржај предмета 
Теоријска наставас 
Увод у PLC. Структура PLC-a. Типови променљивих. Програмске организационе јединице (програм, 
функционални блокови, функције). Програмски језици. Дебаговање програма. Оператор панел. Повезивање 
PLC-a и других уређаја. Израда пројеката са PLC-ом. Документовање пројекта. Примене PLC-a у конкретним 
индустријским апликацијама. 
Практична настава 
Практична настава се одвија у виду лабораторијских вежби на којима студенти програмирају PLC и решавају 
конкретне, практичне проблеме из реалних индустријских апликација. 
Литература 
[1] PLC programming according to the IEC 61131-3 standard
[2] User Manual for PLC Programming with CoDeSys, 3S - Smart Software Solutions GmbH
[3] Корисничка упутства за PLC контролере у ЕМПА лабораторији: http://www.empa.ftn.kg.ac.rs/master-

studije/programiranje-plc.php
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, демонстрације, практичне вежбе, симулације, пројектна настава 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Практична настава 40 Усмени испит 20 
Колоквијум-и 
Семинар-и 

http://www.empa.ftn.kg.ac.rs/master-studije/programiranje-plc.php
http://www.empa.ftn.kg.ac.rs/master-studije/programiranje-plc.php


Студијски програм: МАС МЕХ 
Назив предмета: Производна логистика 
Наставник/наставници: Срећко Н. Ћурчић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стечена знања омогућавају да се промењује производна логистичка концепција како у домену производње 
тако и у домену заштите животне средине од загађујућих елемената. 
Исход предмета  
Стечена знања омогућавају да се промењује производна логистичка концепција код свих произвоних процеса, 
а тиме и производних система. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теоријска настава се бави изучавањем програма кроз: 1) Појам, ресурси и производни логистички концепт. 
Производни логистички процеси и карактеристике логистичке концепције за заштиту животне средине. 
Ресурси производне логистике у разним областима пословања и заштити животне средине. Производни 
логистички процеси као сегмент одрживог развоја у заштити животне средине. 2) Функције производне 
логистике и заштити животне средине Набавка и континуитет снабдевања подацима о производним 
процесима као и о утицају на животну средину (прибављање информација, опредељивање, избор оптималних 
снабдевача), модели и системи набавке. Производна логистика складиштења: типови складишта, величина 
простора за складиштење, оптимизација складишта, технологија складиштења, складишна техника, 
аутоматизација складишта. Производне логистика транспорта и транспортни процеси за заштиту животне 
средине. Анализa, логистичко моделирање и смулација заштите животне средине. Аутоматизација 
логистичких процеса 
Практична настава 
Вежбе се изводе моделирањем и симулацијом практичних проблема логистичком концепцијом. Студент треба 
да буде укључен у производне логистичке процесе пројектовања, као и конкретних логистичких процеса за 
заштиту животне средине. 
Литература 
[1] С. Ћурчић, Т. Пантелић, Логистички системи, Технички факултет, Чачак, 2005.[
[2] М. Павловић, Eколошко инжењерство, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло

Пупин", Зрењанин, 2004.
[3] С. Ћурчић, С. Драгићевић, С. Милуновић, М. Ђурић, Могућности коришћења биомасе и отпадног

дрвета од комуналних система за добијање различитих облика енергије, технички Чачак, 2010.
[4] С. Арсовски, З. Арсовски, М. Кокић, Менаџмент производним и информационо комуникационим

технологијама, Машински факултет, Крагујевац, 2007
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 20 
Практична настава 40 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 
Семинар-и 



Студијски програм: МАС МЕХ 
Назив предмета: Пројектовање електричних инсталација и компоненти 
Наставник/наставници: Момчило Д. Вујичић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положен испит Електричне инсталације и компоненте. 
Циљ предмета 
Стицање одговарајућих компетенција студента из области пројектовања електричних инсталација и 
компоненти представља циљ изучавања садржаја предмета. Студенти кроз предмет изучавају 
областпројектовања електричних инсталација: примена одговарајућих прописа и стандарда, прорачун струјних 
кола и одабир одговарајућих компоненти за заштиту, управљање и сигнализацију. Студенти треба да овладају 
основама примене софтвера при пројектовању електричних инсталација и компоненти. 
Исход предмета  
Након одслушаног предмета студент ће моћи самостално да врше основне прорачуне струјних кола у 
електричним инсталацијама, као и врше одабир електричних компоненти. Моћи ће да реализују основне 
управљачке и спојне шеме за управљање електричним моторима и осталим пријемницима у индустрији.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Прописи и стандарди из области пројектовања електричних инсталација. Врсте пројеката. Врсте електричних 
шема и електрични симболи. Прорачуни струјних кола. Одабир проводника и каблова. Прорачун падова 
напона. Провера заштите од опасног напона додира. Одабир заштитних, прекидачких и сигнализационох 
компоненти. Пројектовање електричних инсталација и одабир компоненти у индустрији. Пројектовање 
инсталација за управљање и заштиту електричних мотора. Управљачке и спојне шеме. Пројектовање и провера 
функционалности електричних инсталација применом софтвера 
Практична настава  
Реализација рачунских вежби. Реализација пројектних вежби и задатака. Реализација пројеката 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] Electricalinstallationguide: Accordingto IEC internationalstandards, SchneiderElectric, 

2018.(https://www.se.com/ww/en/work/products/product-launch/electrical-installation-guide/) 
[4] Упутства за реализацију пројектних вежби. 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања и рачунске вежбе. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 
Колоквијум-и 15 Усмени испит 20 
Пројектни задаци 40   

 

https://www.se.com/ww/en/work/products/product-launch/electrical-installation-guide/


Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Психологија 
Наставник/наставници: Драгана Р. Бјекић, Милица М. Стојковић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са сазнањима система психолошких дисциплина формативних за васпитање и наставу, и 
оспособљавање за праћење и усмеравање психолошких елемената и димензија васпитно-образовног процеса. 
Исходи предмета  
Студент функционално објашњава основне психолошке појмове и теорије; објашњава психичке процесе, 
функционисање личности и психички развој, препознаје ефекте чинилаца развоја; препознаје психолошке аспекте 
васпитно-образовних и наставних процедура; анализира и планира психолошке аспекте наставе и васпитања, 
социјалну и наставу интеракцију и комуникацију; познаје психолошке димензије професионалног деловања 
наставника и развија сопствене професионалне вештине 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Психологија као научни систем, значај за професионално деловање наставника. Методологија 
психолошких истраживања. Органске основе психичког живота.  
Основе опште психологије: когнитивни психички процеси; динамички психички процеси – емоционални процеси 
и конативни процеси. Појам личности, црте, структура и динамика личности. Појам и чиниоци развоја; 
законитости психофизичког развоја, критични периоди у развоју, зрелост. Развој психичких функција и процеса. 
Периодизација психичког развоја. Психолошке карактеристике адолесцената. 
Психологија васпитања и образовања: подручја учења, школско учење, димензије учења. Фактори учења и 
памћења. Трансфер. Напредовање у учењу. Социјалне димензије васпитања и наставе: васпитање као психолошки 
процес; разредна клима, стилови васпитања, стилови руковођења. Индивидуализација: обдарени ученици, 
ученици са тешкоћама; психолошки аспекти инклузивног образовања. Професионални развој. Основе психологије 
рада, тимско функционисање. Психологија наставника: личност наставника, успешност, улоге, компетенције; 
развој професионалног идентитета наставника; стрес и професионално сагоревање наставника.. 
Практична настава: Препознавање психичких процеса; повећавање интерперсоналне свесности; препознавање 
детерминанти психичког развоја, предвиђање тока психичког развоја. Избор метода учења и управљање процесом 
учења. Планирање процедура праћења развоја и напредовања ученика. Динамика група. Идентификовање ученика 
са посебним карактеристикама. Улога наставника у планирању професионалног информисања и усмеравања 
ученика. Анализа посла и професионална селекција. 
Литература: (изабрана поглавља из следећих књига) 
[1] Andrilović, V. i Čudina, M. (1988). Psihologija učenja i nastave. Zagreb: Školska knjiga.  
[2] Бјекић, Д. (1999). Професионални развој наставника. Ужице: Учитељски факултет. 
[3] Брковић, А. (2010). Развојна психологија. Чачак: Регионални центар за професионални развој 
[4] Vizek Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D. (2014). Psihologija obrazovanja. Bgd: Klett. 
[5] Златковић, Б. (2014). Психологија учења и наставе. Врање: Учитељски факултет. 
[6] Требјешанин, Ж. (2011). Психологија. Београд: Завод за уџбенике.  
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; е-настава); активирани облици учења: вербално 
смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење, традиционална настава 
подржана е-курсом доступном у оквиру Мудл система https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/course/view.php?id=80  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 24 
Практична настава, вежбе 10 Усмени испит 46 
Колоквијум-и (уводни) 10    
Семинар-и 0   

 

https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/course/view.php?id=80


Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Психологија инклузивног образовања 
Наставник/наставници: Милица М. Стојковић, Драгана Р. Бјекић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Психологија 
Циљ предмета 
Упознавање са сазнањима психологије и сродних дисциплина о индивидуалним разликама између ученика, 
ученицима са „посебним“ пoтребама, као и теоријом и праксом инклузивног образовања; оспособљавање 
наставника да препознају специфичности функционисања ученика из образовних група под ризиком, као и да 
креирају за њих стимулативно образовно окружење. 
Исходи предмета  
Студент функционално описује индивидуалне разлике и групе ученика са којима је потребно прилагодити 
образовно окружење, односно организовати инклузивно образовање; практичну примену инклузивног 
образовања анализира из угла психолошких развојних и социјалних теорија, као и социјалних и правних оквира; 
развија рефлексивни и критички приступ инклузији; познаје своју улогу у интердисциплинарном школском тиму 
и способан је да развије индивидуални образовни план уз помоћ оваквог тима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Психологија инклузивног образовања и сродне дисциплине. Одређивање и диференцирање 
основних појмова: индивидуалне разлике, социјални контекст понашања, образовне групе под ризиком, disabled 
students, особе са инвалидитетом, особе са хендикепом, социјално депривиране групе, деца/ученици са тешкоћама 
у развоју, ученици са специфичним тешкоћама у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија итд.). Од 
специјалног образовања ка инклузивном образовању. Рад са даровитима као посебном образовном групом. 
Инклузија као покрет и процес у образовању. Епистемологија инклузије. Теорије развоја, учења и наставе и 
инклузивно образовање. Димензије инклузивног образовања. Психологија инклузије и социјалне трансформације. 
Промоција инклузивног образовања и учења. Кооперативно учење и инклузија. Инклузивна школа, инклузивна 
настава. Динамичко оцењивање у инклузивној школи. Индивидуални образовни план. Однос ученика, наставника 
и родитеља у инклузивној школи. Интердисциплинарни рад у инклузивној школи. Професионални развој и 
инклузивно образовање. 
Практична настава: Идентификовање ученика са посебним карактеристикама и „посебним“ потребама у 
образовном окружењу. Развој индивидуалног образовног плана. Формирање интердисциплинарних тимова. 
Професионална оријентација у инклузивном образовном, школском контексту. 
Литература: 
[1] Алтарас, А. (2006). Даровитост и подбацивање. Панчево-Београд: Мали Немо, Институт за психологију, 

ДПС, доступно https://www.researchgate.net/profile/Ana_Altaras_Dimitrijevic/publication/235989987 
_DAROVITOST_I_PODBACIVANJE_Giftedness_and_Underachievement/links/0deec51544b2b96e7b000000.pdf  

[2] Брковић, А. (2010). Развојна психологија. Чачак: Регионални центар за проф. развој (поглавља). 
[3] Booth, T. & Ainscow, M. (2010). Приручник за инклузивни развој школе (приредиле: Ј. Ђелић, Ј. Најдановић-

Томић, Д. Вуковић, Д. Гачић-Брадић, и Љ, Дошен), Save the Children UK SEE. Програм за Србију, ЗВКОВ. 
Доступно на 
http://narip.cep.edu.rs/biblioteka/literatura_na_srpskom_jeziku/prirucnik_za_inkluzivni_razvoj_skole.pdf  

[4] Мрше, С. и Јеротијевић, М. (2012). Приручник за планирање и писање индивидуалног образовног плана, 
Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, доступно на 
http://narip.cep.edu.rs/biblioteka/literatura_na_srpskom_jeziku/prirucnik_za_planiranje_i_pisanje_iop-a.pdf  

[5] Стојић, Т., Радивојевић, Д., Јеротијевић, М., Радовановић-Тошић, Љ., Ћировић, Д. и Завишић, В. прир., (2007). 
Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе., Београд: ФОД, http://www.inkluzija.org/  

[6] Hick, P., Kershner, R. & Farrell, P. T. (2009). Psychology for Inclusive Education: New directions in theory and 
practice. Routledge. 

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. Подржано е-курсом. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Уводни колоквијум 10 Писмени испит 30 
Активности у току предавања 10 Усмени испит 30 
Индивидуални образовни план 20   

 

https://www.researchgate.net/profile/Ana_Altaras_Dimitrijevic/publication/235989987_DAROVITOST_I_PODBACIVANJE_Giftedness_and_Underachievement/links/0deec51544b2b96e7b000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ana_Altaras_Dimitrijevic/publication/235989987_DAROVITOST_I_PODBACIVANJE_Giftedness_and_Underachievement/links/0deec51544b2b96e7b000000.pdf
http://narip.cep.edu.rs/biblioteka/literatura_na_srpskom_jeziku/prirucnik_za_inkluzivni_razvoj_skole.pdf
http://narip.cep.edu.rs/biblioteka/literatura_na_srpskom_jeziku/prirucnik_za_planiranje_i_pisanje_iop-a.pdf
http://www.inkluzija.org/


Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Психологија учења и наставе у е-образовању 
Наставник/наставници: Драгана Р. Бјекић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са сазнањима система психолошких и педагошких наука, као и методике, о процесу учења и 
наставе у традиционалном и е-окружењу. Оспособљавање за праћење, усмеравање и обликовање процеса 
учења и наставе у традиционалном и електронском окружењу.  
Исходи предмета  
Студент на крају курса функционално објашњава основне психичке процесе, особине и стања у образовању, 
настави и учења; препознаје ефекте различитих фактора и детерминанти учења и наставе у традиционалном и 
електронском педагошком контексту, анализира интеракцију и комуникацију у различитим наставним 
контекстима и планира и обликује процедуре учења и наставе; познаје димензије професионалног деловања 
наставника и е-едукатора и планира развој сопствених професионалних вештина у овом подручју. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  Психологија васпитања и образовања, психологија е-учења и педагогија  е-образовања. 
Основни појмови педагошке психологије релевантни за е-учење. Методологија истраживања. Психолошке 
основе учења и наставе: когнитивни, емоционални и конативни процеси у е-учењу и образовању. Развојно-
психолошки оквири процеса е-учења. Подручја, димензије, облици и методе учења. Трансфер е-учења. 
Интерактивно учење. Теорије наставе, педагошки инструктивизам и педагошки конструктивизам. 
Таксономије. Фактори успешног учења и памћења. Електронско окружење за учење. Организациони фактори 
и стратегије учења. Персоналне димензије учења и црте личности; особине, способности, вештине и стилови. 
Образовне потребе и мотивација за е-образовање. Психолошки оквири индивидуализације и персонализације 
наставе и е-учења. Васпитни, образовни и наставни рад са посебним категоријама ученика. Професионални 
развој и имплементација е-наставе и е-учења у рад са посебним професионалним групама. Комуникација и 
психо-социјалне димензије васпитања и е-наставе. Комуникација у традиционалној и е-настави, асинхрона и 
синхрона комуникација у е-учењу. Колаборација и кооперација у (е)учењу. Разредна клима, групе за учење и 
електронско одељење. Сценарио е-учења. Евалуација процеса Е-наставе и учења, докимолошки аспекти, 
технике и поступци евалуације. Наставник у традиционалном и е-образовању. Профили стручњака у  
е-образовању. Компетенције и улоге. Планирање професионалног развоја E-наставника. 
Практична настава: Групна анализа и дискусија појединих тема и радова. Компаративна анализа 
психолошких теорија и примене у електронском образовном окружењу (конструктивизам, социјални 
конструктивизам, интеракционизам, енактивизам итд.). Психолошки аспекти е-наставе и могућности 
унапређивања и интеграције технологије и психологије. Представљање примера посебне имплементације. 
Демонстрација и развој евалуативних процедура. Развој компетенција. 
Литература: 
[1] Бјекић, Д. (2013). Психологија учења и наставе у електронском образовању. Чачак: ФТН. 
[2] Bender, T. (2003). Discusion Based online Teaching to Enhance Student Learning. Stylus Publishing LLC 
[3] Salmon, G. (2004). E-moderating: the key to teaching and learning online. London: Routledge Palmer. 
[4] Carteli, A. (editor, 2006). Teaching in the Knowledge Society – New Skill and Instruments for Teachers. 

Hershey-London-Melbourne-Singapore: Information Science Publishing 
[5] Woolfok, A., Hughes, M., & Walkup, V. (2014). Psihologija u obrazovanju 1, 2, 3. Beograd: Clio. (poglavlja) 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања: методе рада са текстом, методе демонстрације, дијалошка метода популарног предавања и 
дискусије у е-окружењу, дијалошке методе синхроне и асинхроне е-комуникације. Вежбе: дијалошке методе, 
методе практичних активности, групни семинарски радови и дискусије у он-лајн окружењу, он-лајн 
самоевалуативне процедуре;  традиционална настава подржана е-курсом доступним у оквиру Мудл система е-
лаба http://e-lab.ftn.kg.ac.rs/moodle/  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
Активност у току (e)предавања 20 Писмени испит 20 
Практична настава, e-вежбе 40 Усмени испит 20 

 

http://e-lab.ftn.kg.ac.rs/moodle/


Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Рачунарско моделовање електромагнетских поља   
Наставник/наставници: Аленка М. Миловановић, Бранко М. Копривица 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да упозна студенте са основним методама за прорачун и симулацију електромагнетских 
поља. 
Исход предмета  
Познавање основних метода за моделовање и симулацију електромагнетских поља. Оспособљавање студената  
да самостално решава једноставније инжењерске проблеме из области електромагнетике уз примену 
одговарајућих програмских пакета. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Aналитичкe и нумеричкe методe за прорачун електромагнетских поља. Аналитички методи (теорема лика, 
метод раздвајања променљивих, коришћење функција комплексне променљиве). Приближни и нумерички 
методи (метод коначних разлика, метод коначних елемената, метод метод фиктивних извора, метод 
еквивалентне електроде). Преглед савремених софтверских алата за прорачун електромагнетских поља.  
Практична настава  
Решавање једноставних проблема из области електромагнетике применом програмских пакета Matlab, 
Mathematica i LabVIEW. 
Литература  
[1] D. M. Veličković, F.H.Uhlmann, K. Brandisky, R.D. Stančeva, H. Brauer, Fundamentals for Modern 

Electromagnetics for Engineering, Text book for Graduate Students, TU Ilmenau, 2005. 
[2] Д. М. Величковић и сарадници, Збирка решених испитних задатака из електромагнетике, Електронски 

факултет Ниш, 2000.  
[3] Ј. Сурутка Електромагнетика, Академска мисао, Београд 2000.  
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализациjа предавања и вежби по моделу интерактивне наставе. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања  Писмени испит  
Практична настава 70 Усмени испит 30 
Колоквијум-и    
Семинар-и    

 



Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Развој запослених и управљање каријером 
Наставник: Владимир В. Радовановић  
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6  
Услов: нема  
Циљ предмета 
Упознавање студената са улогом и значајем развоја-образовања као услова за стицање основног права на рад 
и развој својих интелектуалних и физичких способности и предуслова за управљње  сопственом каријером у 
току рада. 
Исход предмета  
Оспособити студента за самостално иницирање сопственог развоја како у току студија тако и касније  у свету 
рада.  Овладати знањима да самостално управља својим професионалним развојем градећи тако себи 
стратешки пут у развоју каријере током свог радног века. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у предмет, појам и садржај; Промене и упраљање променама. Промене и развој; Организационе промене; 
Образовање – одговор на промене; Пословни амбијент за развој запослених; Знање кључни ресурс новог века; 
Развој људских ресурса; Перманентно образовање; Образовање и рад; Моделовање образовног процеса у 
пословном систему; Стратешки приступ развоја људских ресурса; Дефинисање концепта каријере; Развој 
каријере; Фазе каријере; Основе за планирање каријере; Управљање развојем каријере; Факрори у развоју 
каријере; Покретљивост људских ресурса и промоција људских ресурса; Тренинг-обука запослених; Тренинг 
менаџмент; Пројектовање тренинга: иницирање тренинга, дефинисање циљева и садржаја тренинга, 
организација и реализација тренинга, вредновање тренинга. 
Практична настава  
У овом делу ће се анализирати конкретни облици и примери развоја запослених у познатим светским 
компанијама. Начини, облици и методе обликовања развоја и образовања запослених, пројектовање тренинга 
као облика перманентног образовања и основа за планирање, развој и управљање каријером. Вежбе ће у корак 
пратити предавања н на њима ће се анализирати практични случајеви 
Литература  
[1] Радовановић, В., Развој запослених и управљање каријером, Факултет техничких наука, Чачак, 2017. 
[2] Радовановић, В., Менаџмент људских ресурса-одабрана поглавља, Факултет техничких наука, Чачак, 

2009. 
[3] Derek Torrington, Laura Hall & Stephen Taylor, Менаџмент људских ресурса-одабрана поглавља, Дата 

статус, Београд, 2004. 
[4] Dessler, G.: Основи менаџмента људских ресурса, одабрана поглавља, Дата статус, Београд, 2004. 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе и 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) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Активност у току вежби 10 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 30   
Семинар-и 20   

 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Регулација електромоторних погона 
Наставник/наставници: Марко М. Росић, Сања В. Антић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положени предмети из електромоторних погона и енергетске електронике 
Циљ предмета 
Циљ предмета је обезбеђивање потребног нивоа знања за разумевање и решавање проблема из области 
Регулације електромоторних погона. Циљ је упознати студенте са динамиком, управљањем и регулацијом 
једносмерних погона и погона машина наизменичне струје. 
Исход предмета  
Студенти су након одслушаног предмета оспособљени да: 
- изврше идентификацију типова и компоненти најчешће коришћених електромоторних погона 
- знају да опишу принцип регулације електромоторног погона 
- анализирају системе управљања и регулације. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
- Динамички математички модел једносмерног мотора 
- Анализа динамике мотора са сталном побудом 
- Управљање једносмерним погоном (Вард Леонардова група, погони са тиристорским конвертором, 

реверзибилни погони, погони са чоперима) 
- Регулација једносмерног погона (динамика актуатора, каскадна регулација, синтеза струјне петље, 

синтеза брзинске петље, регулација у подручју слабљења поља) 
- Комплексни математички модел асинхроног мотора (координатне трансформације, трансформисани 

модел) 
- Управљање наизменичним погоном (преглед типичних шема, U/f управљање, векторско управљање, 

директна контрола момента) 
- Регулација наизменичним погоном (преглед типичних шема, синтеза регулатора) 
Практична настава  
Предвиђена је демонстрација две врсте вежби. Прво, вежбе симулација модела на рачунару коришћењем 
програма MATLAB и SIMULINK и други део вежби се реализује у лабораторији за Електромоторне погоне. 
Литература  
[1] М. Бјекић и др., Регулација електромоторних погона, Технички факултет Чачак 2010 
[2] В. Вучковић, Електрични погони, Академска мисао 2002. 
[3] Б. Јефтенић и др., Електромоторни погони – збирка решених задатака, Академска мисао, 2003. 
[4] Б. Јефтенић и др., Регулисани електромоторни погони - решени проблеми са елементима теорије, 

Академска мисао 2004. 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2  
Методе извођења наставе 
Предавања (ex cathedra), рачунске вежбе, рад у лабораторији, курс на online систему за Е-учење. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Редовност похађања наставе 5 Писмени испит 25 
Активност на настави 5 Усмени испит 25 
Лабораторијске вежбе 10   
Колоквијуми 20   
Домаћи 10   

 



Студијски програм: МАС МЕХ 
Назив предмета: Роботика 
Наставник/наставници: Иван Р. Милићевић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основним појмовима, стањем и значајем роботике уз изучавање основних подсистема, 
функција, и реализација индустријских робота. 
Исход предмета  
Овладавање студента основним задацима и принципима рада робота и основним методама анализе и синтезе 
робота. Препознавање значаја примене индустријских робота, утицаја на производност, флексибилност, 
продуктивност и квалитет производа.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у роботику (појам, значај, примена). Структура и карактеристике робота. Класификација робота. 
Кинематика робота: просторни описи и трансформације, директни и инверзни задатак кинематике. Денавит-
Хартенбергова нотација. Погонски системи робота. Управљање роботима и структура управљачког система. 
Сензори у роботици и њихова примена. Енд-ефектори. Роботска визија. Програмирање робота. Примена робота у 
индустријским задацима. Техно-економска анализа оправданости увођења робота у производни систем. 
Практична настава  
На вежбама се решавају практични примери из области које се обрађују на предавањима, дају упутства и врши 
преглед самосталних радова (пројеката).  
Литература  
[1] В. Поткоњак: Роботика,  ISBN 86-81019-44-9, Универзитет у Београду,1996. 
[2] Н. Недић, Паралелни роботи засновани на Гоф-Стјуартовој платформи, ISBN 978-868263179-8, Факултет за 

машинство и грађевинарство у Краљеву, Краљево, 2015. 
[3] K. M. Lynch, F. C. Park: Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, ISBN 978-1107156302, Cambridge 

University Press, 
2017. https://pdfs.semanticscholar.org/20a0/d4e40cac0998b41ed032be551a01a3fba1fe.pdf?_ga=2.152860859.3697
13466.1580475514-1147558303.1580475514 

[4] P. Corke: Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 
2011. 

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, менторска настава. Индивидуалне консултације са студентима током израде 
пројектних задатака. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 25 
Практична настава 5 Усмени испит 25 
Колоквијум-и    
Семинар-и 40   

 

https://pdfs.semanticscholar.org/20a0/d4e40cac0998b41ed032be551a01a3fba1fe.pdf?_ga=2.152860859.369713466.1580475514-1147558303.1580475514
https://pdfs.semanticscholar.org/20a0/d4e40cac0998b41ed032be551a01a3fba1fe.pdf?_ga=2.152860859.369713466.1580475514-1147558303.1580475514


Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Савремени менаџмент трендови 
Наставник: Цариша Х. Бешић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање знања из области управљања савременом организацијом, посебно посматрано са аспекта основних 
постулата савременог менаџмента, менаџмент техника и њихове примене у пракси. 
Исход предмета  
Стечено знање из области савременог менаџмента студенти ће користити у препознавању различитих 
тржишних и пословних феномена и приликом решавања проблема који своје исходиште имају у савременој 
теорији и пословној пракси. Студент ће бити оспособљен да самостално и тимски ради, да самостално, 
групно и интерактивно решава проблеме, да успостави одређени ниво комуникације и да адекватно 
презентира резултате свог рада. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Знање и продуктивност. Ново схватање управљања и организације. Друштвена одговорност предузећа. 
Интегрисани менаџмент системи. Заштита животне средине. Бенчмаркинг. Маркетинг односа. Висока 
технологија и процес управљања. Комуникација. Услуге. Економија предузетништва. Мала и средња 
предузећа. Изазови менаџмента у ХХI веку. 
Практична настава  
− дизајнирање истраживачко-развојног пројекта из управљачких трендова,  
− израда студије случаја на вежбама. 
Литература  
[1] Бешић, Ц., Ђорђевић, Д., Савремени менаџмент трендови, монографска студија, Факултет техничких 

наука у Чачку, Чачак, 2017. 
[2] Рупчић Наташа, Сувремени менаџмент-теорија и пракса, Економски факултет Свеучилишта у Ријеци, 

Ријека, 2018.  
[3] Сајферт З., Ђорђевић, Д., Бешић Ц., Лексикон менаџмента, Технички факултет „Михајло Пупин“,  

Зрењанин, 2006.    
[4] Carnall, C., Managing Change in Organizations, Harlow: Pearson Education, New York, 2003. 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
− презентације и дискусије, 
− анализа истраживачко-развојног пројекта из управљачких трендова, 
− излагање студије случаја. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Активност у току вежби 10 Усмени испит  
Колоквијум-и 30   
Семинар-и 20   

 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Софтверска анализа кола 
Наставник/наставници: Ана М. Плазинић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је излагање основних концепата анализе електричних кола помоћу софтверских пакета за 
симулацију са гледишта инжењера и истраживача електротехнике. Преглед основа за анализу модела 
електротехничких система и направа за нумеричку и симболичку анализу у временском и фреквенцијском 
домену. Изградња основних знања и разумевање аналогне обраде сигнала помоћу електричних кола. 
Исход предмета  
Разумевање основних концепата анализе електричних кола помоћу рачунара и одговарајућих математичких 
алгоритама. Након курса студенти постају оспособљени за решавање линеарних електричних кола у 
временском и фреквенцијском домену помоћу система компијутерске алгебре. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни концепти рачунарске симулације електричних кола помоћу програма Matlab/Simulink или Microwave 
Office. Одзив на почетне услове, побуду и потпун одзив. Резонанција. Фазорска анализа. Фреквенцијски 
одзив. Трофазна кола. Симболичко решавање кола програмом Mathematica. Водови.  
Практична настава  
Решавање практичних електричних кола помоћу софтверских алата на часовима вежби. 
Литература  
[1] Б. Рељин, Теорија електричних кола I, Академска мисао, 2003. 
[2] Б. Рељин, Теорија електричних кола II, Академска мисао, 2002. 
[3] М. Потребић, Д. Тошић, Збирка испитних задатака из Теорије електричних кола, Академска мисао, 

2012. 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава:2 Практична настава:2 
Методе извођења наставе 
Наставно градиво биће презентовано студентима кроз предавања док ће вежбе бити извођене на рачунарима. 
Планом предмета су предвиђени термини консултација. Испит је конципиран тако да се полаже из два дела: 
преко колоквијума и писменог дела испита. Предиспитне обавезе обухватају два колоквијума у току 
семестра, похађање и активност на часовима вежби и предавања. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 50 
Практична настава 5 Усмени испит  
Колоквијум-и 40   
Семинар-и    

 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Специјалне електричне инсталације 
Наставник/наставници: Момчило Д. Вујичић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање одговарајућих компетенција студента из области специјалних електричних инсталација. Изучавање 
области чије познавање је неопходно при пројектовању електричних инсталација посебне намене: струје 
кратких спојева, самостални извори електричне енергије, резервна напајања, IT систем заштите. Упознавање 
са принципом функционисања противпожарне, противексплозивне и антистатик инсталација као и аспектима 
квалитета електричне енергије у електричним инсталацијама. Упознавање са принципом савремених 
KNX/EIB електричних инсталација. 
Исход предмета  
Након одслушаног предмета студент ће моћи самостално да врше прорачуне неопходне за одабир компоненти 
инсталација код система резервног напајања. Знаће да дефинишу кварове и начин њихове детекције у IT 
систему заштите. Упознаће се са аспектима квалитета електричне енергије и проблемима које изазивају 
нелинеарни пријемници и виши хармоници у електричним инсталацијама. Упознаће се са начином 
функционисања противпожарних, противексплозивних и антистатик као и савремених KNX/EIB инсталација.   
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Струје кратких спојева у електричним инсталацијама ниског напона. Самостални извори електричне енергије. 
Генератори електричне енергије са моторима са унутрашњим сагоревањем. Електричне инсталације 
фотонапонских система. Системи за резервно и беспрекидно напајање. Примена IT система заштите од 
опасног напона додира. Противпожарне, противексплозивне и електричне инсталације за заштиту од 
статичког електрицитета. Електричне инсталације за заштиту од корозије. Квалитет електричне енергије у 
електричним инсталацијама ниског напона. Нелинеарни пријемници електричне енергије и проблеми које 
изазивају виши хармоници струје и напона у електричним инсталацијама. Електричне инсталације 
„паметних“ зграда. KNX/EIB систем инсталација.  
Практична настава  
Реализација рачунских вежби, ако и лабораторијских вежби из појединих области који се изучавају у оквиру 
предмета. Израда пројектног задатка применом софтвера.  
Литература  
[1] З. Радаковић, М. Јовановић, Специјалне електричне инсталације, Академска мисао, Београд, 2008. 
[2] М. Костић, Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација, Академска мисао, Београд, 2014. 
[3] Г. Дотлић, Електроенергетика: кроз стандарде, законе, правилнике, одлуке и техничке препоруке: 

тумачења, коментари, примери, СМЕИТС, Београд, 2013. 
[4] 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) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 25 
Лабораторијске вежбе 15 Усмени испит 25 
Колоквијум-и 10   
Пројекат 20   

 



Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Стандардизовани менаџмент системи 
Наставник: Сандра Б. Милуновић Копривица 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање основних знања и разумевање основних појмова, процеса и приступа у вези са стандардизацијом и 
сертификацијом система менаџмента. 
Исход предмета  
Стицање знања и вештина за увођење и  одржавање стандардизованих система менаџмента. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Стандарди из области система менаџмента и оцењивања усаглашености: ISO 9001:2015. ISO 14001:2015. Серија 
ISO 17000. OHSAS 18001. ISO 27001:2014. ISO 50001:2018. ISO 19011:2018, ISO 22000:2018. Појам 
сертификације. Шема за оцењивање усаглашености. Сертификација система менаџмента (припрема, израда 
документације, провере – интерне, екстерне). Модели интеграције стандардизованих менаџмент система.  
Практична настава  
Вежбе се изводе кроз презентацију практичних примера за упознавање студената са карактеристикама, захтевима 
и применом појединих стандарда система менаџмента и поступком припреме предузећа за сертификацију по тим 
стандардима. 
Литература 
[1] Изводи из стандарда  ISO 9001:2015. ISO 14001:2015. Серија ISO 17000. OHSAS 18001. ISO 27001:2014. ISO

50001:2018. ISO 19011:2018, ISO 22000:2018.
[2] Милуновић Копривица С., Практикум из стандардизације, ФТН Чачак (у припреми)
[3] Поповић П., Живковић В., Основи стандардизације и метрологије, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011.
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 
комбинациjом класичног начина и применом интерактивних-групних метода савладавања нове материје (анализа 
случаjева из праксе, израда проjектних задатака из оквира садржаjа наставног предмета, контролни тестови). 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Активност у току вежби 10 Усмени испит 
Колоквијум-и 50 
Семинар-и 



Студијски програм: МАС ИТ 
Назив предмета: Стручна пракса ИТ 
Наставник/наставници: Весна С. Ружичић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање непосредних сазнања и искустава на нивоу мастер студија, о функционисању ИТ у организацијама 
предузећа и институција, као и о могућностима примене стечених знања из ИТ у пракси.  
Исход предмета  
Оспособљавање студената на нивоу мастер студија за примену стечених стручних знања за решавање конкретних 
практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или инсититуције.  
Упознавање студената са функционисањем ИТ у изабраном предузећу/ институцији, са начином Е-пословања, 
Е-управљања и местом и улогом инжењера ИТ у организационим структурама и на систематизованим радним 
местима за ИТ подршку пословању, укључујући специфичности и исходе кроз 12 функција/ аспеката/ подобласти/ 
елемената ИТ.  
Садржај предмета 
Функције/аспекати/подобласти/елементи примене ИТ на локацији/локацијама реализације стручне праксе ИТ: 
1) опште разумевање примењених подручја ИТ у организацији рада: од терминологије, преко организације
података, заштите, мултимедија, програмских језика, софтвера, глобалних и локалних комуникација, микро
процеса, периферијских уређаја, интерфејса за интеграцију свих ресурса, меморисања и примена;
2) организација рачунарског система, мултимедји, заштита (израда база података и система приступа подацима);
3) примена савремених метода и алата у ИТ (професионално програмирање и израда корисничке програмске
подршке);
4) истраживања и решавања развојних проблема применом ИТ (ротевгпркж жндгњгпжнг и информациони
систем);
5) примена савремених Вгб егунологжја, Инегпнге жпогпамжпања и интеграције глобалних комуникација и
система;
6) подручја пачснапркжу мпгда за професионално деловање у пословном окружењу;
7) праћење и примена иновација ИТ (ИТ с жновжпањс енања...);
8) планирање и управљање процесима од макро до микро нивоа;
9) управљање ресурсима ИТ;
10) интеграције и примене сазнања различитих дисциплина подршком ИТ;
11) образовање у областима ИТ за одржавање система/апликација у ИТ;
12) практичне примене ИТ с жндсрепжјж и очекивани резултати.
Литература 
[1] S. Russell, P. Norvig, Veštačka inteligencija - savremeni pristup, prevod trećeg izdanja, ISBN 978-86-7991-297-8,

CET, Beograd, 2011.
[2] James G, Witten D, Hastie T, Tibshirani R, An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. isbn 978-

1-4614-7137-0, New York: Springer-Verlag; 2013.
[3] Aurélien Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, Concepts, Tools, and

Techniques to Build Intelligent Systems, 2nd Edition, ISBN 978-14-9203-264-9, O'Reilly, 2019.
[4] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, Deep Learning (Adaptive Computation and Machine Learning

series), ISBN 978-02-6203-561-3, The MIT Press, 2016.
Број часова, ако је специфицирано седмично: месечно: 
Методе извођења наставе 
Практичан рад у предузећу/установи/организацији, студија случаја, писање дневника стручне праксе у коме 
студент мастер студија описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе, завршни извештај 
и усменa презентација изабраног аспекта анализе ИТ у предузећу/организацији са 12 аспеката.  
Оцена вештина и знања развијених на стручној пракси: 
Описне категорије: веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-90), 
задовољавајуће реализовао задатке (51-70). 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Стручна пракса 
Наставник/наставници: Мирослав Бјекић (за модул ИЕЕ), Владица Мијаиловић (за модул ЕЕС) и Урош 
Пешовић (за модул РСИ) 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ стручне праксе 
Стручна пракса треба да олакша студенту прелазак са академског школовања на професионални рад. Циљ 
стручне праксе је да се студент кроз практичан рад приближи својој практичној делатности. Студент тиме 
добија прилику да знања и способности које је добио проучавањем теорије, већином у одвојеним 
дисциплинама, примени у пракси. При том би требало да стекне увид у техничка, организацијска, економска 
и социјална дешавања и њихову узајамну повезаност у предузећима, односно институцијама. 
Стручна пракса има циљ да унапреди способност студента за успешну примену стручних и научних сазнања 
и метода у датим практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе. 
Као повратно дејство контакта са професионалном праксом очекују се подстицаји за овладавање струком и 
мотивисаност да се након дипломирања обављају слични послови у пракси. 
Стручна пракса – пројекат може се реализовати у виду рада на пројекту који дефинише руководилац стручне 
праксе у договору са професорима – реализаторима пројекта на студијском програму. 
Очекивани исходи стручне праксе 
Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање 
конкретних практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Упознавање 
студента са делатношћу изабраног предузећа или институције, начином пословања, управљањем и местом и 
улогом инжењера у њиховим организационим структурама 
Садржај: 
Сваки кандидат посебно бира предузеће или институцију у којој ће обавити стручну праксу. У договору са 
руководиоцем или задуженом особом у предузећу, а у складу са потребама модула дефинише се садржај 
стручне праксе. Програм стручне праксе треба да буде у складу са постављеним образовним циљевима који 
су дефинисани студијским програмом. 
Број часова Годишње: 300 часова 
Методе извођења:  
По упису у одговарајући семестар, у коме је предвиђена реализација стручне праксе, студент се пријављује 
руководиоцу стручне праксе за обављање праксе. У свом захтеву он наводи област из које жели да обави 
стручну праксу. Уз захтев подноси и пријаву за обављање стручне праксе.  
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.  
Консултације и писање дневника стручне праксе у коме студент 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. 



Студијски програм: МАС МЕХ 

Назив предмета: Стручна пракса 

Наставник/наставници задужени за организацију стручне праксе: Срећко Н. Ћурчић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема 

Циљ стручне школске праксе 

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. 

Очекивани исходи 

Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање конкретних 

практичних инжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Упознавање 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. 

Број часова, ако је специфицирано седмично: 6 годишње: 90 

Методе извођења 

Консултације и писање дневника стручне праксе у коме студент описује активности и послове које је обављао за 

време стручне праксе. 

Оцена вештина и знања развијених на стручној пракси:  

Описне категорије: веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-90), 

задовољавајуће реализовао задатке (51-70). 



Студијски програм: МАС ИМ 
Назив предмета: Стручна пракса 
Наставник/наставници: Александар М. Драгашевић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти у практичним условима сусретну са конкретним проблемима у области 
инжењерског менаџмента и да овладају практичним знањима из области инжењерског менаџмента. Такође, 
циљ је да се студент оспособљава могућностима примене научно-стручних и стручно-апликативних знања у 
пракси. Потом препознавање основних функција производно-пословних система у домену планирања, 
организовања, вођења и контроле пословања као и улоге и задатака инжењерских менаџера у таквом 
пословном систему. Упознавање са методама и техникама које се користе у обављању свакодневних радних 
задатака инжењерских менаџера.  
Исход предмета 
Стицање практичних знања и вештине у области планирања, организовања, управљања и контроле 
пословања организационих система у различитим делатностима. Оспособљеност 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 његових будућих професионалних компетенција. Развој способности 
истраживачки оријентисане примене стечених знања и вештина у решавању реалних инжењерско-
менаџерских проблема.  
Садржај предмета 
Упознавање са пословном делатности и структуром производног програма изабраног предузећа. Аналитичко 
сагледавање комплексности и вишеслојности постојећег организационог система, анализа и синтеза 
чинилаца, процеса и веза у пословању изабраног предузећа. Упознавање са интегрисаним системом 
управљања у изабраној организацији. Приказ и анализа заступљених модела организовања процеса развоја и 
реализације производа и токова информација у оквиру њих. Избор оптималне стратегије за решавање 
конкретних структурних, управљачких и/или функционалних проблема у предузећу. Упознавање са местом и 
улогом инжењера менаџмента у пословању производно-пословних система.  
Литература  
У договору са предметним професором. 
Број часова активне наставе: 6 Теоријска настава: 0 Остали часови: 6 
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) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току праксе 70 Одбрана семинарског рада 30 
Описне категорије: веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-100), 
задовољавајуће реализовао задатке (51-70). 
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Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Стручна пракса 
Наставници: Цариша Х. Бешић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Основни циљ стручне праксе је да студент стекне вештине кроз обављање послова на радним местима у 
реалном пословном систему и да се професионалном праксом оспособи за примену стечених знања самостално 
и тимски и припреми за предузетнички менаџмент, односно пословне функције у малом или средњем 
предузећу. Другим речима, циљ је да студент овлада применом одговарајућих теоријских знања из области 
предузетничког менаџмента у практичним условима. 
Исход предмета  
Студент је оспособљен за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање конкретних 
предузетничких проблема у оквиру изабраног малог или средњег предузећа; 
Студент је овладао управљањем пословним функцијама у малом или средњем предузећу самостално и тимски; 
Студент је упознат и влада начином аргументованог представљања пословног проблема или предлога кроз 
пословни план или меанџерски меморандум. 
Садржај предмета 
Дефинише се за сваког студента посебно, у договору са руководством институцијa у којима се обавља стручна 
пракса. Врши се упознавање студената са делатностима изабраног малог или средњег предузећа према 
следећем садржају:  
• Основни подаци о предузећу: Лична карта предузећа: назив, власништво, права форма, историја,  квалитет,

стандарди и правилници;
• Делатност: Главни производи/услуге, производни процес, технологија, старост, посебно ИКТ технологије,

информациони систем МСП;
• Функционално моделовање процеса у предузећу;
• Обим и структура производње за последње три године; Продаја, приходи, количински, вредносно за

последње три године, профитне маргине, домаће и инострано тржиште, Најважнији купци, учешће на
локалним тендерима;

• Функције: маркетинг, промоција, истраживање тржишта, развој, организација, буџет;
• Конкуренти предузећа: свот анализа и бенчмаркинг;
• Главни добављачи предузећа, количине и вредности набавки у пословном процесу;
• Финансијски подаци и биланси, трошкови, амортизаицја, рацији пословања, коришћење кредита,

факторинга, калкулације производа;
• Анализа ресурса у предузећу: људски ресурси, структура, функције, доб, образовање, програми и потребе

образовања, политика запошљавања, Колики број радника је запослен у руководству и каква је њихова
образовна структура?

• Организација пословања, функције малог и средњег предузећа, оцена савремености и потребе унапређења;
• Локална и регионална сарадња предузећа.
Избор једног аспекта пословне политике малог или средњег преудзећа у коме студент има стручну праксу за
презентацију: SWОТ анализе циљева, визије и стратегије предузећа у договору са наставником и послодавцем
и професионалном оријентацијом студента.
Број часова активне наставе: 6 Теоријска настава: 0 Остали часови: 6 
Методе извођења наставе 
Студија случаја, практичан рад у предузећу или установи; писање дневника стручне праксе у коме студент 
описује активности и послове које је обављао за време стручне праксе, завршни извештај и усменa 
презентација изабраног аспекта анализе пословне политике предузећа. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Дневник праксе 10 Писмени испит 
Практична настава 60 Усмени испит 30 
Описне категорије: веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-100), 
задовољавајуће реализовао задатке (51-70). 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Стручна школска пракса 1 
Наставник/наставници: Драгана Р. Бјекић, Вељко В. Алексић, Милица М. Стојковић, Биљана Ђорић 
(наставници психолошког, педагошког и методичког подручја) 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Психологија, Педагогија 
Циљ предмета: да студенти науче да препознају, дијагностикују и унапређују васпитно-образовне процесе у 
школи и наставне процедуре, усвоје основна знања и вештине које су потребне за обављање радних задатака 
у наставном процесу. 
Посебни циљеви: (а) Упознавање са организацијом рада у школи, структуром и улогама наставника, 
педагошком комуникацијом, припремањем наставног процеса. (б) праћење, евидентирање и анализа наставног 
процесаи рада наставника–ментора; припремање наставног процеса у сарадњи са наставником–ментором у 
школи. 

Исходи предмета  на крају стручне школске праксе 1 студент је свестан значаја и сложености наставничке 
професије; прати и дијагностикује социјалну интеракцију и комуникацију у разреду ; успешно припрема 
школску документацију и припреме часа; организује вежбе и припрема наставу; 

Садржај предмета – Стручне школске праксе 1 
Педагошка пракса – хоспитовање у школи: Упознавање са структуром активности одређене школе; преглед и 
анализа школске документације и анализа наставних програма предмета; праћење рада наставника и улога које 
остварује; структура радних активности наставника-ментора у току једне наставне седмице, праћење рада 
стручних актива у школи; испитивање структуре у одељењу; систематско праћење наставне и ненаставне 
комуникације на часовима; систематско праћење организације часова, дидактичка анализа елемената часа, 
помоћ у реализацији часова, праћење рада и напредовања појединих ученика,  индивидаулни образовни план.. 

Литература: 
[1] Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. (2009). Практикум 1: Педагошко-методички приручник за практичан

рад будућих професора техничко-информатичког подручја, Чачак: Технички факултет.
[2] Бухбергер, Ф. пр. (2015). Менторски рад у току школске праксе будућих наставника, Београд: Human

Dynamics.
[3] Јањић, М., Максимовић, Ј., Ђигић, Г. и Божић, С. (2014). Практикум за реализацију професионалне

наставне праксе са студентским портволиом, Ниш: Филозофски факултет.

Број часова ако је специфицирано: Седмично: 5 У семестру: 75 (5х15) 

Методе извођења наставе 
Практична настава, лабораторијски рад и рад у радионици, хоспитовање, одигравање, демонстрација и 
симулација школских ситуација, систематско праћење и педагошко истраживање, кооперативни облици 
учења. Менторски рад и консултације. Методе практичних радова.   
Оцена вештина и знања развијених на стручној пракси поена 
Задовољавајуће реализовао задатке 51-70
Успешно реализовао задатке 71-90
Веома успешно реализовао задатке 91-100



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Стручна школска пракса 2 
Наставник/наставници: Наставници посебних методика и методичких практикума, психолошких и 
педагошких дисциплина С. Антић, Ј. Баралић, М. Бјекић, М. Благојевић, Ј. ВесићВасовић, М Вујичић, С. 
Драгићевић, Н. Дучић, В. Мијаиловић, И. Милићевић, А. Миловановић, М. Милошевић, Н. Николић, М. 
Папић, П. Петровић, М. Плазинић, М. Поповић, Ј. Пуреновић, А. Ранковић, О. Ристић, С. Ћурчић, 
Б.Ђорић, Драгана Р. Бјекић
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Стручна школска пракса 1, Испуњене предиспитне обавезе из Психологије и Педагогије, 
реализација предиспитних задатака у предмету Методика области претходно завршених студија  
Циљ предмета Стручна школска пракса 2: да студенти  усвоје основна знања и вештине које су потребне за 
обављање радних задатака у наставном процесу, да развијају способности и самосталност у креирању и 
реализацији наставног процеса предмета области електротехнике и рачунарства и креирању и реализацији 
васпитно-образовног процеса у школским условима, да се припреме за брже увођење у посао у току периода 
приправништва. Посебни циљеви: упознавање са докимолошким елементима теоријске и практичне наставе 
предмета области претходно завршених студија, примена и самостално креирање докимолошких процедура и 
техника. Оспособљавање за процену квалитета и примену информационо.комуникационе технологије као 
подршке настави области претходно завршених студија. Самосталност и креативност у реализацији наставе. 

Исходи предмета на крају стручне школске праксе 2 студент успешно припрема и изводи наставу; примењује 
одговарајуће наставне методе и наставна средства; припрема и примењује различите докимолошке процедуре; 
спреман је да унапређује наставу на основама савремених достигнућа науке, технике, технологије и производње; 
дидактички вешто користи достигнућа информационе технологије као наставна средства (не само као наставне 
садржаје) у обликовању и реализацији наставе предмета из области претходно завршених основних академских 
или мастер академских студија. 

Садржај предмета – Стручне школске праксе 2 
Основна методичка пракса: Планирање и припремање наставе. Припрема и реализација часова.  
Методичка докимолошка пракса: Припрема техника за праћење и оцењивање напредовања ученика. Методичка 
информатичка пракса: систематско праћење наставног процеса рада у информатичком окружењу. Селекција 
образовних софтвера и информационих ресурса применљивих у настави предмета области претходно завршених 
студија; обликовање часова са елементима рачунарских анимација и симулација и интерактивног учења, припрема 
презентација часова и презентација наставних јединица и садржаја за час.  
Дидактичко и материјално-техничко припремање радног окружења и припремање и реализовање посебних 
наставних активности. Индивидуализација наставе предмета области претходно завршених студија. Израда 
сопственог портфолија и самоевалуација реализованих наставних активности у оквиру ове праксе. 
Литература: 
[1] Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. (2009). Практикум 1:П едагошко-методички приручник за практичан рад

будућих професора техничко-информатичког подручја, Чачак: Технички факултет.

Број часова ако је специфицирано Седмично: 5 У семестру: 75 (5х15) 

Методе извођења наставе 
Практична настава, хоспитовање, одигравање, демонстрација и симулација школских ситуација. Систематско 
праћење и педагошко истраживање. Кооперативни облици учења. Менторски рад и консултације. Демонстрација 
и практична реализација часова у симулираним и реалним наставним условима.. 
Оцена вештина и знања развијених на стручној пракси поена 
Задовољавајуће реализовао задатке 51-70
Успешно реализовао задатке 71-90
Веома успешно реализовао задатке 91-100



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 
Наставник/наставници: Сви наставници на студијском програму 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Оспособити студента да у склопу израде дипломског – мастер рада примени научно-истраживачку 
методологију проучавања релевантних стручних, научних и практичних проблема у подручјима 
професионалног деловања 
Исход предмета 
Студент успешно препознаје релевантне истраживачке проблеме, дефинише предмет истраживања и 
систематски планира истраживачку процедуру; креира инструменте истраживања; приказује резултате 
истраживања, припрема извештаје и научне и стручне чланке, методолошки коректно их тумачи и планира 
имплементацију, припрема, приказује и дискутује пројекат мастер рада. 
Садржај предмета 

• Увод у методологију научних истраживања. 
• Извори научно релевантних информација. 
• Опште методе научног истраживања и посебне методе у појединим областима. 
• Основни појмови у истраживању. 
• Проблем и предмет истраживања. 
• Планирање истраживања, фазе, израда нацрта, израда идјеног пројекта 
• Технике обраде података. 
• Модели научног објашњења. 
• Извештај о истраживању. 
• Језик и стил академског писања. 
• Врсте научних радова: извештај, научна студија, научно саопштење, научни чланак, приказ, 

преглед, монографија. 
• Израда идејне скице и нацрта истраживања / пројекта мастер рада. 

Број часова активне наставе: 16   
Методе извођења наставе 
Индивидуални рад и рад у малим групама, менторска настава, е-консултације и е-дискусије, дискусије у 
радним групама, популарно предавање, симулација презентације радова 

 



Студијски програм: МАС МЕХ 
Назив предмета: Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 
Наставник: 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: положени сви испити на дипломским академским студијама и завршена стручна пракса 
Циљ предмета 
Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на 
решавању конкретних проблема у оквиру изабраног подручја. У оквиру овог дела мастер 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 истраживања 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 подручја које су 
претходно 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 изабраног подручја и проучавању различитих метода и радова 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 стуедената 
се развија способност да сагледају место и улогу инжењера у изабраном подручју, потребу за сарадњом са 
другим струкама и тимским радом. 
Садржај предмета 
Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног мастер рада, његовом сложеношћу и 
структуром. Студент проучава стручну литературу, дипломске и мастер радове студената који се баве сличном 
тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатком мастер 
рада. Део наставе на предмету се одвија кроз самостални студијски истраживачки рад. Студијски рад обухвата 
и активно праћење примарних сазнања из теме рада, организацију и извођење експеримената, нумеричке 
симулације и статистичку обраду података, писање и/или саопштавање рада на конференцији из уже научно 
наставне области којој припада тема мастер рада. 
Број часова активне наставе Студијски истраживачки рад: 16 
Методе извођења наставе 
Ментор мастер рада саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да рад изради у оквиру 
задате теме која је дефинисана задатком мастер рада, користећи литературу предложену од ментора. Током 
израде мастер рада, ментор може давати додатна упутства студенту, упућивати на одређену литературу и 
додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног мастер рада. У оквиру студијског истраживачког рада 
студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком 
из области теме самог рада. У оквиру задате теме, студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, 
бројања, анкете и друга истраживања, статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком мастер рада. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Студијски истраживачки рад се не оцењује бројчано, већ само описно: савладао/ није савладао 

 



Студијски програм: МАС ИТ 
Назив предмета: Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 
Наставник/наставници: ментор за израду мастер рада 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положени сви испити и обављена стручна пракса ИТ 
Циљ предмета 
Оспособити студента да у склопу израде дипломског рада примени научно-истраживачку методологију 
проучавања релевантних стручних, научних и практичних проблема у подручјима професионалног деловања.  
Исход предмета  
Студент успешно препознаје релевантне истраживачке проблеме, дефинише предмет истраживања и 
систематски планира истраживачку процедуру; креира инструменте истраживања; приказује резултате 
истраживања, припрема извештаје и научне и стручне чланке, методолошки коректно их тумачи и планира 
имплементацију, припрема, приказује и дискутује пројекат мастер рада.  
Садржај предмета 
Методологија научних истраживања. Избор извора научно релевантних информација за израду мастер рада. 
Опште методе научног истраживања и посебне методе у појединим областима ИТ. Дефинисање проблема и 
предмета истраживања. Планирање истраживања, израда нацрта и израда идејног пројекта мастер рада. Избор и 
припрема техника прикупљања података, инструмената, техника обраде података, примена статистичких 
процедура. 
Технике представљања резултата истраживања. Структурирање извештаја о истраживању, стручних и научних 
радова и развој академског стила писања. 
Компаративна анализа извора, научних чланака и других публикација релевантних за проблем мастер рада. 
Израда идејне скице и нацрта истраживања/ пројекта мастер рада. 
Израда чланка (извода) из мастер рада. 
Број часова, ако је специфицирано  Теоријска настава: Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Студијски истраживачки рад је састани део израде мастер рада. 
Менторска настава. Преглед литературе, истраживачки рад, обрада резултата, консултације и дискусије са 
ментором и са другим наставницима по потреби, е-консултације, методе рада са текстом и методе анализе 
садржаја, методе експерименталног рада, јавне презентације на научним и стручним скуповима. Израда чланка 
(извода из мастер рада). 
Оцена 
Студијски истраживачки рад се не оцењује бројчано већ само описно: савладао/ није савладао 
 



Студијски програм: МАС ИМ 
Назив предмета: Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: положени сви испити на мастер академским студијама, реализоване стручне праксе 
Циљ предмета 
Циљ је упознати студенте са организацијом и методологијом научно истраживачког рада, односно оспособити 
студенте да при изради мастер 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. 
Уз помоћ ментора, студент се припрема за креативну примену теоријско-методолошких, научно-стручних и 
стручно-апликативних знања усвојених током студија, на решавању практичних проблема у оквиру подручја 
изабране теме мастер рада.  
Оспособљавање студената да на основу проучавања стручне литературе која се бави сличном тематиком, врши 
анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка. 
Исход предмета  
Студент треба да овлада методологијом потребном за израду мастер рада и стекне компетенције за 
учествовање у раду истраживачких тимова и самостално спровођење једноставнијих научних и примењених 
истраживања, самостално писање научних  и стручних радова и излагање истих на научним скуповима те 
објављивање радова у научној и стручној периодици. 
Кроз предмет код студента се развоја способност да идентификује релевантне истраживачке проблеме; 
дефинише предмет истраживање; анализира његову сложеност и структуру; планира истраживачки процедуру; 
креира и имплементира инструменте истраживања; интерпретира резултате истраживања, методолошки их 
тумачи и препознаје могућности њихове практичне примене. Практичном применом стечених знања из 
различитих области код студената се развија способност да сагледају место и улогу инжењера менаџмента у 
подручју изабране теме мастер рада. 
Садржај предмета 
Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног мастер рада, његовом сложеношћу и 
структуром.  
Рад на студијском истраживачком раду на теоријским основама мастер рада 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 из теме 
рада; Компаративну анализу извора, научних чланака и других публикација релевантних за проблематику 
обухваћену темом мастер 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. Израда извештаја о истраживању у форми Стручног рада – 
приказ мастер рада (Апстракт, Кључне речи, Увод, Методологија, Резултати, Дискусија (специфична, општа) 
и Закључак). 
Литература  
Научни чланци и друге публикације релевантне за проблематику обухваћену темом мастер рада. 
Број часова активне наставе:15 Теоријска настава: 0 Студијски истраживачки рад: 15 
Методе извођења наставе 
• Студент у сарадњи са ментором мастер рада 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 мастер рада. 
Током реализације студијског истраживачког рада, ментор може пружати додатна упутства студенту, 
упућивати га на релевантну литературу и додатно га усмеравати у циљу успешне реализације истраживања.  

• Као резултат спроведеног студијског истраживачког рада, студент припрема Стручни рад - приказ мастер 
рада према обавезујућим упутством о форми писања приказа мастер рада. 

Оцена знања  
Студијски истраживачки рад на теоријским оценама мастер рада се не оцењује бројчаном оценом, већ само 
описно: савладао/није савладао. 

 



Студијски програм: МАС ПН 
Назив предмета: Студијски истраживачки рад на теоријским основама израде мастер рада 
Наставник/наставници: Наставници – ментори за израду мастер рада 
Статус предмета: обавезни, подручје изборно 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Положени сви испити и обављене стручне праксе  
Циљ СИР-а: 
Оспособити студента да у склопу израде дипломског рада примени научно-истраживачку методологију 
проучавања релевантних стручних, научних и практичних проблема у подручјима професионалног деловања. 
Исходи  
Студент успешно препознаје релевантне истраживачке проблеме, дефинише предмет истраживања и 
систематски планира истраживачку процедуру; креира инструменте истраживања; приказује резултате 
истраживања, припрема извештаје и научне и стручне чланке, методолошки коректно их тумачи и планира 
имплементацију, припрема, приказује и дискутује пројекат завршног (дипломског) рада 
Општи садржај  
Методологија научних истраживања. Избор извора научно релевантних информација за израду дипломског 
рада. Опште методе научног истраживања и посебне методе у појединим областима. Дефинисање проблема и 
предмета, варијабли, хипотеза и узорка истраживања. Планирање истраживања, израда нацрта и израда идејног 
пројекта дипломског рада. Избор и припрема техника прикупљања података, инструмената, техника обраде 
података и примена статистичких процедура. Технике представљања резултата истраживања. Структурирање 
извештаја о истраживању, стручних и научних радова и развој академског стила писања. 
Компаративна анализа извора, научних чланака и других публикација релевантних за проблем дипломског 
рада. Израда идејне скице и нацрта истраживања / пројекта мастер. 
Израда чланка (извода) из мастер рада. 

Број часова активне наставе: 1 (СИР) 
Методе извођења наставе 
Студијски истраживачки рад је састани део израде мастер рада. 
Менторска настава. Преглед литературе, истраживачки рад, обрада резултата, консултације и дискусије са 
ментором и са другим наставницима по потреби, е-консултације, методе рада са текстом и методе анализе 
садржаја, методе експерименталног рада, јавне презентације на научним и стручним скуповима. Израда чланка 
(извода из мастер рада). 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Студијски истраживачки рад се не оцењује бројчано, већ само описно: савладао/није савладао. 

 
 



Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Студијски истраживачки рад на теријским основама мастер рада 
Наставници:  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ студијско истраживачког рада је да студент осмисли, припреми и спроведе истраживање неопходно за свој 
мастер рад. Такође, циљ је да студент буде оспособљен за даљи самосталан научно - истраживачки рад и 
презентацију резултата до којих је дошао. Уз помоћ ментора, студент се припрема да, уз овладање потребних 
теоријско методолошких метода и уз примену током студија стечених основних, научно-стручних и стручно-
апликативних знања, реши конкретан проблем у оквиру изабраног подручја мастер рада. 
Исход предмета  
Студент је осмислио и припремио истраживање за свој мастер рад. Студент је оспособљен за самостално писање 
стручног и научног рада у складу са захтевима методологије, као и за презентацију добијених резултата. Студент 
оквирно дефинише односно прилагођава садржај мастер рада постојећој мустри: уводне напомене, теоријско-
методолошки део, изношење и тумачење резултата истраживања, закључна разматрања, предлоге за даља 
истраживања и преглед коришћене литературе. 
Садржај предмета 
Садржај зависи од конкретног мастер рада и усклађен је са постављеним циљевима предмета. 
Појам и дефиниција научног истраживања, концепт, методологија, спровођење, пројекат. Хипотеза, постављање 
хипотезе. Избор извора научно релевантних информација за израду дипломског рада. Симулација, 
експериментално моделирање. Планирање и извођење истраживања. Статистичка обрада резултата, избор 
статистичких значајних, референтних резултата, приказ резултата истраживања. Методологија анализе студије 
случаја. Компаративна анализа извора, научних чланака и других публикација релевантних за проблем 
дипломског рада. Писање мастер рада. Презентација мастер рада, публикација, научно саопштење, плакат, 
презентација радова на научним скуповима. Цитираност. 
Литература  
[1] Група аутора: Часописи са КОБСОН листе и други часописи 
[2] Група аутора: Mастер радови у којима је обрађивана слична проблематика 
Број часова активне наставе: 15 Теоријска настава: 0 Студијски истраживачки рад: 15 
Методе извођења наставе 
Методе реализације студијског истраживачког рада зависе од проблематике која се истражује. Преовлађују 
следеће методе: методе анализе садржаја и методе рада са текстом, методе експерименталног рада, преглед 
литературе, истраживачки рад, обрада резултата, консултације и дискусије са ментором и са другим наставницима 
по потреби, е-консултације, јавне презентације на научним и стручним скуповима. 
Провера знања, оцењивање и начин полагања испита: израда сажетка мастер рада. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Студијски истраживачки рад се не оцењује бројчано, већ само описно: савладао/није савладао. 

 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Управљање електроенергетским системима 
Наставник/наставници: Александар М. Ранковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Основни циљ предмета је да студенти сагледају главне аспекте регулације два најважнија експлоатациона 
показатеља рада ЕЕС-а: напона и учестаности. Пошто се ради о врло сложеним процесима, описаним 
системима диференцијално-алгебарских једначина високог реда, предмет је прилагођен нивоу студија, 
односно тежи се да студенти разумеју поједине физичке законитости, без детаљног разматрања различитих 
аспеката динамичког понашања на нивоу сложених ЕЕС-а. Дакле, основни аспект је анализа стабилности у 
стационарним стањима. 
Исход предмета  
На крају курса студенти су у могућности да:  
• Разумеју основне проблеме при регулације напона и реактивних снага и регулације учестаности и активних 
снага.  
• Моделују најважније елементе који одређују регулацију напона: регулационе трансформаторе у различитим 
применама, синхроне генераторе, регулаторе побуде, побуднице и статичке компензационе уређаје.  
• Моделују најважније елементе који одређују регулацију учестаности: турбинске регулаторе, турбине и 
друге.  
• Испитају стабилност једноставних конфигурација упрошћених (једномашинских) ЕЕС-а.  
• Припреме динамичке моделе за коришћење готових програмских пакета за транзијентну анализу ЕЕС-а. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Општи проблеми управљања електроенергетским системима. Аутоматизација управљања. Врсте и опремање 
центара управљања. Регулација напона и реактивних снага. Регулација напона помоћу трансформатора са 
променом односа трансформације под оптерећењем. Системи за регулацију побуде синхроних машина. 
Статички уређаји за регулацију напона и реактивних снага. Регулација учестаности и активних снага. Врсте, 
опис и начин моделовања турбинских регулатора. Моделовање производних агрегата. Моделовање 
потрошача и инерције обртних маса. Моделовање електрана у изолованом раду, мешовитих и повезаних 
електроенергетских система. Аутоматска секундарна регулација учестаности и активних снага. 
Практична настава  
Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских пакета. 
Литература  
[1] М. С. Ћаловић, Регулација електроенергетских система; Том 1: Регулација учестаности и активних снага 

и Том 2: Регулација напона и реактивних снага, Електротехнички факултет, Београд, 1997. 
[2] М. С. Ћаловић и П. Ч. Стефанов, Збирка решених задатака из регулације електроенергетских система, 

Беопрес, Београд, 2000. 
[3] Д. Поповић, З. Горечан, Ј. Дујић, В. Васић и В. Перић, Моделовање у електроенергетици, ДМС група, 

Нови Сад, 2011. 
[4] Д. П. Поповић, Динамичка сигурност електроенергетских интерконекција, ЕТИ „Никола Тесла“, 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) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 25 
Практична настава  Усмени испит 25 
Колоквијум-и 40   
Семинар-и    

 



Студијски програм: MAС ИТ 
Назив предмета: Управљање ИТ пројектима 
Наставник/наставници: Ненад Д. Стефановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: уписан одговарајући семестар 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основним концептима, методима, техникама и алатима за успешно управљање ИТ 
пројектима. 
Исход предмета  
Студенти ће стећи сва потребна теоријска и практична знања за управљање пројектима, са нагласком на 
специфичне методе и технике управљања ИТ пројектима. 
Након завршеног курса, студенти поседују потребна знања и вештине за успешно вођење пројеката, учешће 
у тимовима, управљање ИТ услугама, као и практичну примену метода и софтверских алата. 
Стечена знања, могу се применити на широк спектар пројеката, као и за полагање званичних међународних 
испита из неведених области. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основе управљања пројектима; Методе управљања пројектима (PMBOK, Prince и сл.); Животни циклус 
пројекта (иницијација, планирање, извршавање, мониторинг и контрола и затварање); Управљање обимом 
пројекта; Интеграција пројекта; Временско планирање пројекта; Управљање трошковима пројекта; 
Управљање квалитетом пројекта; Управљање људским ресурсима пројекта; Управљање ризицима; 
Управљање комуникацијом на пројекту; Управљање набавком; Управљање квалитетом; Управљање 
стејкхолдерима; Управљање софтверским пројектима (RUP, MSF, агилне методе); Scrum метода за 
управљање ИТ пројектима; Управљање ИТ услугама у скалду са ITIL оквиром (стратегија, дизајн, 
транзиција, операције и унапређење); технике и методе за обједињавање развоја софтвера и ИТ операција и 
континуалну испоруку софтвера (DevOps). 
Практична настава  
Рад у софтверском пакету MS Project и Project Server-ом у клауду: креирање и рад са датотекама; рад са 
задацима; рад са ресурсима; додељивање задатака ресурсима; рад са погледима; тјунинг временског плана, 
праћење и управљање пројектима; извештавање и дељење информација. Администрација Project Server-а и 
управљање протфолиом пројеката. Канбан системи за управљање пројектима (Planer, Trello, itd.). 
Групни рад - израда комплетног плана ИТ пројекта у програмском пакету MS Project и пратеће 
документације. 
Посете партнерским компанијама из ИТ сектора. 
Литература  
[1] Н. Стефановић, Управљање ИТ пројектима, интерна скрипта. 
[2] Laufer, Alexander: Mastering the Leadership Role in project Management : practices that deliver remarkable 

results. New Jersey, 2012. 
[3] Летић, Душко: Operacioni i projektni menadžment : kvantitativni moduli korišćenjem menadžment: 

kvantitativni moduli korišćenjem programa: MS Project 2010, Matchad programa: MS Project 2010, Matchad 
Professional, MS Excel, Lingo, Lab, Transp. 1. Professional, MS Excel, Lingo, Lab, Transp. Beograd, 2011. 

[4] Kerzner, Harold: Project management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 12th ed. 
New York, 2017. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе у просторији (рачунарској учионици) опремљеној видео бимом, рачунарима и приступом 
Интернету. Комбинација класичне наставе са е-учењем и уз одговарајућу литературу. Проблемски-
оријентисана настава,  практична настава, самостални рад студената – домаћи задаци и пројектни задаци. 
Употреба најсавременијих веб сервиса (Office 365) у настави, комуникацији, тимском раду, развоју 
апликација и сарадњи. Oдржавање консултација уживо и путем видео конференција. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања  Усмени испит  
Практична настава  Пројектни задатак и одбрана 50 
Пројекти    
Колоквијум-и 50   

 



Студијски програм: MAС ИТ 
Назив предмета: Управљање квалитетом софтвера 
Наставник/наставници: Марија Д. Благојевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Схватање и овладавање процесима управљања квалитетом софтверских производа, кроз мотивисаност за 
коришћење примера актуелних испитних стандарда. У делу практичне наставе и тестирања софтвера, исходи се 
односе на: 1) објашњење различитих компоненти тестирања употребљивости; 2) објашњење о вршењу и 
прихватању теста и оцењивања; 3) избор одговарајућих алата и техника и стварање окружења за тестирање;  
4) дизајнирање "стрес теста" који ће указати на критична питања која би могла утицати на перформансе система;  
5) анализирање резултата прихватања теста да се утврди да ли производ испуњава захтеване критеријуме;  
6) сумирање и анализирање података из тестирања и препоручивање одговарајућих радњи. 
Исход предмета  
Схватање и овладавање процесима управљања квалитетом софтверских производа, кроз мотивисаност за 
коришћење примера актуелних испитних стандарда. У делу практичне наставе и тестирања софтвера, исходи се 
односе на: 1) објашњење различитих компоненти тестирања употребљивости; 2) објашњење о вршењу и 
прихватању теста и оцењивања; 3) избор одговарајућих алата и техника и стварање окружења за тестирање;  
4) дизајнирање "стрес теста" који ће указати на критична питања која би могла утицати на перформансе система;  
5) анализирање резултата прихватања теста да се утврди да ли производ испуњава захтеване критеријуме;  
6) сумирање и анализирање података из тестирања и препоручивање одговарајућих радњи. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1) Стандардизована терминологија развоја софтвера и документације система (контрола квалитета - QC, обезбеђење 
квалитета - QA, тотално управљање - TQM), [1], [2] – појмови и речници. 2) Модел и концепт квалитета софтвера 
(примери актуелних и повучених стандарда, [3]), вредност и трошкови обезбеђења квалитета и управљања 
квалитетом.  3) Етика и култура софтверског инжењерства (СИ), [4]. 4) Обавезе које произилазе из захтева стандарда 
за развој софтвера (на примерима процеса животног циклуса софтвера и система), [5], [6], управљање ризиком [7]. 
5) Модели и особине квалитета производа (КП) - софтверског производа, стандардизованог у области СИ: - Део 1: 
Модел квалитета, [8]; - Део 2: Екстерне метрике, [9]; - Део 3: Интерне метрике, [10]; - Део 4: Квалитет у употреби 
метрика, [11]. 6) Оцењивање процеса за квалитет софтвера, стандардизовано у области ИТ кроз више аспеката, [5]: 
- Део 2: Извођење оцењивања, [12]; - Део 3: Упутство за извођење оцењивања, [13]; - Део 4: Упутство за примену 
побољшања процеса и одређивање способности процеса, [14]; - Део 5: Пример модела оцењивања процеса, [15]; - 
Део 6: Пример модела оцењивања процеса животног циклуса система, [16]; - Део 7: Оцењивање развијености 
организације, [17]. 7) Смернице за документовање апликационих система заснованих на рачунарима, [18]. 8) Процес 
израде софтверске документације за корисника, [19].   
Практична настава  
Теме: Захтеви стандарда за квалитет софтвера (утицајни фактори, међузависност, нивои интегритета софтвера). 
Нивои грешака (error, fault, failure, mistake). Технике управљања квалитетом софтвера (статичне, динамичне, 
оријентисане ка људима, аналитичке, тестирање). Вредновање софтверског производа (статистичке, тренд анализе 
и предикције). Примена CASE алата за тестирање софтвера. 
Литература  
[1] ИСС - Институт за стандардизацију Србије: http://www.iss.rs/standard/advance_search.php  
[2] SRPS ISO 9000-3:1993 Стандарди за управљање квалитетом и обезбеђење квалитета - Део 3: Смернице за 

примену ISO 9001 у развоју, испоруци и одржавању софтвера (идентичан са ISO 9000-3:1991) - само као 
модел 

[3] 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  

[4] Ж. Мицић и др: Развој знања и стандарда за квалитет софтвера, Научно-стручни часопис “Менаџмент 
тоталним квалитетом”, YU ISSN 0354-9771, No. 2, Vol. 27, стр. 119-122, XXVI конференција ЈУСК-а, Београд, 
12-15. 10. 1999.  5 

[5] Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee, Softversko inženjerstvo, RAF, CET 2006.  
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања и дискусије уз коришћење мултимедијалних садржаја; студије случаја. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 30 Писмени испит 30 
Семинар-и  40 Усмени испт  
Наведене референце се односе на додатну пратећу литературу, са наведене Веб адресе ИСС – СРПС ISO/IEC стандарди (у ознаци 
***): [1]- ***2382-20:1997, [2]- ***15504-1:2011, [3]- SRPS ISO 9000-3:1993, [4]-***15288:2012, [5]***12207:2012, [6]- ***TR 
15271:2007, [7]- ***16085:2010, [8]- ***9126-1:2011, [9]- ***TR 9126-2:2010, [10]- ***TR 91263:2010, [11]- ***TR 9126-4:2010, 
[12]- ***15504-2:2009, [13]- ***15504-3:2009, [14]- ***15504-4:2009, [15]- ***155045:2009, [16]- ***TR 15504-6:2009, [17]- 
***TR 15504-7:2009, [18]- SRPS ISO 6592:1997, [19]- ***15910:2010  

 

http://www.iss.rs/standard/advance_search.php


Студијски програм: МАС ЕРИ, МАС МЕХ 
Назив предмета: Управљање на даљину 
Наставник/наставници: Марина М. Милошевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Oснoвни циљ прeдмeтa je синтeзa стeчeних знaњa усмeрeнa нa пројектовање и израду рачунарски подржаних 
управљачких система намењених за кoмуникaциjу сa физичким oкружeњeм и интeлигeнтним сeнзoрским 
систeмимa. 
Исход предмета 
Зaдaци кoje oвaj прeдмeт трeбa дa oствaри je oвлaдaвaњe тeoриjским, мeтoдoлoшким и прaктичним знaњимa 
рaзвoja сoфтвeрскoг инжeњeрингa, упoзнaвaњe сa хaрдвeрским кoмпoнeнтaмa рeaлнoг прoцeсa, стицaњe 
oснoвних спoзнaja o нaчинимa кoмуникaциje, сeнзoримa и интeгрисaњeм у кoмплeксaн систeм зa рaд у 
рeaлнoм врeмeну крoз тeoриjскe oснoвe пoткрeпљeнe рeaлним примeримa. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Рaчунaри у прoцeсу упрaвљaњa. Aнaлoгно/дигитална и дигитално/аналогна конверзија. Рeaлизaциja система 
дaљинскoг упрaвљaњa. Рaзвoj систeмa зa рaд у рeaлнoм врeмeну. Рeaлизaциja управљачких aпликaциjа у 
oбjeктнo-oрjeнтисaним jeзицима. Fielfbus прoтoкoли упрaвљaњa у индустрији. Осoбинe бeжичних сeнзoрских 
мрeжa  
Практична настава 
Рeaлизaциja aпликaциje зa рaд у рeaлнoм врeмeну, Управљање путем бeжичних прoгрaмaбилних сeнзoрских 
мoдула 
Литература 
[1] А. Пеулић, Ж. Чучеј, Даљинско управљање и комуникације, БиоИРЦ, Крагујевац, 2010 
[2] Р. Крнета, М. Бјекић, Каталог лабораторијских наставних модула са удаљеним експериментима, 

Факултет техничких наука, Чачак, 2016.  
[3] В. Дрндаревић, Персонални рачунари у системима мерења и управљања, Академска мисао, 2003 
[4] С. Вранеш, Програмирање у реалном времену, Електротехнички факултет, Београд, 2000 
[5] W. Stallings, Wireless Communications and Network, Prentice-Hall,Inc, 2005 
[6] T. Rappaport, Wireless Communications, Principles and Practice, Prentice-Hall,Inc, 2003 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Настава се изводи фронтално на табли и помоћу пројектора за приказ презентација. Вежбе се изводе у 
лабораторији, на макетама индустријских процеса базираним на индустријским комуникационим мрежама. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања  Писмени испит  
Практична настава 20 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 20   
Семинар-и 30   

 



Студијски програм: MAС ИТ 

Назив предмета: Веб мајнинг 
Наставник/наставници: Марија Д. Благојевић 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема  
Циљ предмета 
У оквиру овог предмета студенти треба да упознају специфичности анализе Web документа и 
неструктуираних података. Такође, студенти треба да се упознају са конкретним могућностима примене 
технологија Web mining-а. 
Исход предмета  
Студенти треба да стекну теоријска и практична знања из области абнализе садржаја докумената, 
класификације и кластeризације Web докумената. Такође, треба да упознају основне технике и алате за 
анализу структуре Web-а и анализу приступа Web-у. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у Web mining. Специфичности Web докумената. Технике за анализу садржаја Web докумената. 
Идентификација теме документа и рангирање појмова у документу. Класификација и кластeризација 
докумената. Анализа структуре Web-а, рангирање докумената по значају. Технике за побољшање 
рејтинга Web сајта. Анализа приступа Web-у. Откривање образаца понашања корисника Web сајтова. 
Web визуелизација. Статистика социјалних мрежа. 
Практична настава  
Упознавање са основним алатима за Web mining-а и њихова примена. Алати за класификацију 
докумената, Структура лог фајлова и алати за анализу логова. 
Литература  
[1.] Bing Liu: Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data, Springer, Heidelberg; 

New York, 2011.   
[2.] Jiawei Han, Micheline Kamber Jian Pei, Data Mining Concepts and Techniques, Elsevier, Waltham, 

2012.   
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Предавања: предавања и дискусије уз коришћење мултимедијалних садржаја; студије случаја. 
Вежбе: практични рад са алатима за е-учење, рад на пројектима; асистент пружа сву потребну помоћ 
студентима. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања  Писмени испит  
Практична настава  Усмени испит 30 
Колоквијум-и 30   

Семинар-и 40   

 



Студијски програм: МАС ИТ 
Назив предмета: Веб програмирање 
Наставник/наставници: Владимир М. Младеновић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Објектно оријентисано програмирање, Интернет програмирање, Веб технологије 
Циљ предмета 
Стицање теоријског знања и практичних програмерских вештина потребних за пројектовање, кодирање и 
имплементацију интегрисаних Веб апликација са мобилним системима 
Исход предмета  
Познавање основних концепата и принципа интегративног Веб програмирања за израду мобилних апликација. 
Способност анализе, пројектовања, кодирања, тестирања и реализације софтвера за интегрисање система. 
Познавање програмских језика и алата за пројектовање/програмирање интегришућих система 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у напредно интегративно програмирање на различитим платформама оперативних система (као пример: 
Android, iOS, Symbian, Windows Mobile). Нити, сервиси, пријемници и аларми, укључујући међусистемске 
комуникације. Кориснички интерфејс апликације. Директоријуми за ресурсе и општи атрибути. Догађаји 
корисничког интерфејса. Функције за обраду догађаја и ослушкивачи. Мултимедијске технике. Употреба у 
умреженом окружењу. СМС поруке. Рад са Веб садржајем. Израда читача Веба. Употреба HTTP методе GET. 
Употреба HTTP методе POST. Друштвене мреже. Методе за складиштење података. Сервиси засновани на 
географском положају уређаја. Напредније технике. Тестирање и отклањање грешака. 
Практична настава 
RT Java. ROOM. RT UML. Одабрани RT оперативни системи. Индивидуални пројекат: програмирање и 
имплементација наменског софтверског система. 
Литература  
[1] Python – razvoj mikroservisa Ziadé, Tarek: Python : razvoj mikroservisa. 1. izd.. Beograd, 2017. 
[2] Chun, Wesley J., Python : programiranje aplikacija. Beograd, 2014. 
[3] Ian F. Darwin, Android kuvar, Mikro knjiga 
[4] Bruce Lawson, Remy Sharp, Uvod u HTML5 za programere, Mikro knjiga 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, пројекти - самостални 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања  Писмени испит 70 
Практична настава 30 Усмени испит  
Колоквијум-и    
Семинар-и    

 



Студијски програм: МАС ЕРИ, МАС ИТ 
Назив предмета: Вештачка интелигенција са применама 
Наставник/наставници: Данијела М. Милошевић, Вања В. Луковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Изучавање различитих актуелних области вештачке интелигенције. Изучавање математичких модела и 
алгоритама на којима одабране области почивају. Упознавање са областима примене научених техника и 
метода вештачке интелигенције. Стицање практичних вештина у примени разматраних метода и техника. 
Исход предмета  
Студент поседује теоријско и практично знање из актуелних области вештачке интелигенције. Разуме 
алгоритме и моделе које изучава и успешно препознаје практичне проблеме на које их може применити у 
различитим доменима кроз развој интелигентних софтверских апликација. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у вештачку интелигенцију. Soft computing и области вештачке интелигенције. Статистичке методе у 
вештачкој интелигенцији. Машинско учење. Неуронске мреже. Дубоке неуронске мреже. Конволуционе 
неуронске мреже. Интелигентни агенти. Интелигентно претраживање. Експертни системи са 
применама. Рачунарска визија. Примене метода и техника вештачке интелигенције (анализа и разумевање 
текста, моделовање корисника, системи препоруке, кластеровање, предикција, и др.). Примена вештачке 
интелигенције у одабраној области.  
Практична настава  
Знање стечено на предавањима се на вежбама утврђије и проширује кроз практичан рад са софтверским 
библиотекама и сервисима за развој ситема заснованих на вештачкој интелигенцији, као и израду пројекта 
који укључује примену разматраних метода и техника вештачке интелигенције. 
Литература  
[1] S. Russell, P. Norvig. Veštačka inteligencija - savremeni pristup, prevod trećeg izdanja, ISBN 978-86-7991-

297-8, CET, Beograd, 2011. 
[2] James G, Witten D, Hastie T, Tibshirani R. An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. isbn 

978-1-4614-7137-0, New York: Springer-Verlag; 2013.  
[3] Aurélien Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and 

Techniques to Build Intelligent Systems, 2nd Edition, ISBN 978-14-9203-264-9, O'Reilly, 2019. 
[4] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, Deep Learning (Adaptive Computation and Machine 

Learning series), ISBN 978-02-6203-561-3, The MIT Press, 2016. 
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 пројекта коришћењем наведених алата. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава 30 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 30   
Семинар-и    

 



Студијски програм: MАС МЕХ, MАС ИМ 
Назив предмета: Вештачка интелигенција у производним системима 
Наставник/наставници: Недељко Г. Дучић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Интелигентно моделирање и управљање 
Циљ предмета 
Упознавање студената са применама вештачке интелигенције у производним технологијама различите 
класе. Моделирање, оптимизација и управљање производним процесима и системима. 
Исход предмета  
Студент функционално наводи и објашњава врсте техника рачунарске интелигенције и могућности 
примене у решавању разноврсних производних изазова. Студент користи могућности различитих техника 
вештачке интелигенције у моделирању, оптимизацији и управљању производним процесима и системима 
различите природе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теоријска настава заснована је на анализама студија случаја које се односе на примену техника вештачке 
интелигенције у различитим производним процесима, на конкретним индустријским проблемима. 
Примене неуронских мрежа у моделирању процеса резања конвенционалним и неконвенционалним 
технологијама. Примена неуронских мрежа у моделирању процеса у ливачкој индустрији. Примене 
генетског алгоритма и интелигенције роја у оптимизацији процесних параметара конвенционалних, 
неконвенционалних, РП технологија. Примена генетског алгоритма и интелигенције роја у оптимизацији 
геометрије запреминских CAD модела производа. Примена фази и неуро фази система у управљању 
производним процесима и системима из различитих категорија производних технологија. 
Практична настава  
Практична настава је рад на пројекту који подразумева реализацију примене техника вештачке 
интелигенције на унапређењу специфицираног производног процеса. 
Литература  
[1] В. Ранковић, Интелигентно управљање, Машински факултет Универзитета у Крагујевцу, 2008. 
[2] Р. Ј. Davim, Artificial Intelligence in Manufacturing Research, Nova Science Publishers, 2013. 
[3] Р. М. Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems, JOHN WILEY 

& SONS, INC., 2010. 
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) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Аактивност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава  Усмени испит 50 
Колоквијум-и    
Пројекат 40   

 



Студијски програм: МАС ЕРИ 
Назив предмета: Виртуелна инструментација 
Наставник/наставници: Бранко М. Копривица 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са концептом виртуелне инструментације, хардвером и софтвером за њено 
реализовање и њено функционално коришћење постојећик и креирањем нових лабораторијских вежби, уз 
могућност даљинског надгледања и управљања. 
Исход предмета  
После успешно завршеног и положеног курса, студенти ће бити оспособљени да: 
− Познају и користе компоненте система за виртуелну инструментацију у системима заснованим на 

персоналном рачунару 
− Користе LabVIEW програмски пакет за аквизицију података и њихову обраду, мерење електричних и 

неелектричних величина и контролу процеса мерења 
− Омогуће приказивање VI предњег панела на WEB, врше даљински преглед и контролу програма 

коришћењем LabVIEW програма или WEB претраживача без додатног програмирања 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упознавање са концептом виртуелне инструментације. Сензори и претварачи. Мерења заснована на 
коришћење PC-а. Упознавање са програмом LabVIEW. Организација LabVIEW програма. Елементи 
програмирања у LabVIEW. Аквизиција података и слике и њихове обрада. Креирање и коришћење 
лабораторије на даљину за експерименте из области електротехнике. 
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: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализациjа предавања и вежби по моделу интерактивне наставе, као и коришћење Moodle LCMS система за 
електронско учење. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит  
Практична настава 25 Усмени испит 50 
Колоквијум-и    
Семинар-и 20   

 



Студијски програм: МАС ИМ 

Назив предмета: Вишекритеријумско одлучивање 

Наставник/наставници: Јасмина Ј. Весић Васовић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ је да се студенти упознају са фундаменталним теоријским поставкама и методама вишекритеријумског 

одлучивања која чини основу модерних концепата у теорији доношења рационалних одлука. 

Исход предмета 

Након положеног испита студент је оспособљен да математички и формално моделира проблеме 

вишекритеријумског одлучивања и да их решава коришћењем релевантних методолошких приступа и 

софтверске подршке. Познаје основне теоријске концепте и суштину вишекритеријумског одлучивања, 

ефикасно примењује методе вишекритеријумског одлучивања у решавању бројних проблема одлучивања на 

различитим нивоима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Концепт вишекритеријумског одлучивања. Математичко моделирање реалних проблема. Аспекти решавања 

проблема вишекритеријумске анализе. Методе вишекритеријумског одлучивања и њихова примена у 

решавању проблема одлучивања. Основни модели вишекритеријумског одлучивања. Структурирање 

проблема одлучивања. Проблем формулисања модела вишекритеријумског одлучивања. Проблем 

одређивања тежинских коефицијената критеријума одлучивања. Приступи у евалуацији алтернатива. 

Моделирање и процена преференција. Вишекритеријумско линеарно програмирање. Комбинаторни проблеми 

вишекритеријумске оптимизације. Примена Fuzzy логике у решавању проблема вишекритеријумског 

одлучивања. Приступи групном одлучивању. Информациона подршка решавању проблема 

вишекритеријумског одлучивања 

Практична настава 

Обухвата примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема. Примену метода 

вишекритеријумског одлучивања обрађених на часовима предавања у решавању реалних проблема 

одлучивања из праксе, симулацију разних случаја и израду пројектног рада на дефинисану тему из предметне 

области. 

Литература 

[1] Radojičić M., Vesić Vasović J., Nešić Z. (2013). Application of optimization methods in the function of 

improving performance of organizational systems, Faculty of Technical Sciences Čačak. 

[2] Радојичић, М., Жижовић М. (1998) Примена метода вишекритеријумске анализе у пословном 

одлучивању, Технички факултет, Чачак 

[3] Боровић С. Николић И. (1998) Вишекритеријумска оптимизација, Београд 

[4] Чупић М., Туммала, Р., Сукновић, М. (2001) Одлучивање - формални приступ, Факултет 

организационих наука, Београд. 

[5] Triantaphyllou E. (2000) Multi-criteria decision making methods: a comparative study. Kluwer Academic, 

Dordrecht, Netherlands. ISBN 978-0-7923-6607-7. 

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) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 

Практична настава 5 Усмени испит 20 

Колоквијум-и 35   

Семинар-и 15   

 



Студијски програм: МАС ИТ, МАС ЕРИ 
Назив предмета: Заштита рачунарских система 
Наставник/ наставници: Марјан Д. Милошевић  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са савременим концептима безбедности рачунарских система, развојем напредних метода 
заштите, значајем синергије инфраструктурних и правно-организационих аспеката заштите,  облицима 
напада у модерним информационо-комуникационим окружењима и методологијама анализе ризика и 
моделовања претњи. 
Исход предмета  
По савладаном градиву предмета студенти ће бити оспособљени да: 
• самостално моделују претње у модерним информационо-комуникационим системима 
• изаберу и примене одговарајуће методе заштите: криптографске, софтверске, организационе 
• изврше одређене поступке форензичке анализе рачунара и рачунарске мреже 
• дефинишу безбедносну политику задатог информационо-комуникационог система у складу са 

европским регулативама и препорукама и међународним стандардима из области безбедности 
инфомација 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у заштиту рачунарских система. Методологије моделовања претњи. Периметарске методе заштите. 
Криптографске методе заштите. Заштита оперативних система. Анализа малициозног софтвера. 
Безбедност мрежних протокола. Безбедност Web-a и тестирање рањивости. Безбедност и заштита код 
Internet of Things и рачунарства у облаку. Организациони и правни аспекти заштите. Основе дигиталне 
форензике.   
Практична настава  
Лабораторијске вежбе у рачунарској учионици. Имплементација мера заштите код различитих 
оперативних система. Примена различитих алата за тестирање рањивости система и апликација и анализу 
мрежног саобраћаја.   
Литература  
[1] D. Pleskonjić, N. Maček, B. Đorđević, M. Carić, Sigurnost računarskih sistema i mreža, Mikroknjiga, 

Beograd, 2007 
[2] Ј. Forshaw, Napadi na mrežne protokole, Hakerski vodič za hvatanje mrežnog saobraćaja, analizu i 

iskorišćavanje ranjivosti mreže, Mikroknjiga, Beograd, 2018 
[3] G. Najera-Gutierez, J. Ahmed Ansari, Kali Linux, testiranje neprobojnosti veba, Kompjuter biblioteka, 

Beograd, 2018 
[4] W. Stallings, Osnove bezbednosti mreža: aplikacije i standardi, CET, Beograd, 2014 
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Популарно предавање, дијалошка метода, студије случаја, демонстративна метода, практичан рад.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања  Писмени испит 30 
Практична настава  Усмени испит 20 
Колоквијум-и 20   
Семинар-и    
Пројектни рад са презентацијом 30   
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