
 

Шифра и назив предмета: 1005.16 Основе технике мерења 
Обим наставе у бодовима: 7 ЕСПБ 
Семестар: II 
Фонд часова за предавање, вежбе и ДОН: 

- недељно: 3 + 2 + 1 
- укупно: 45 + 30 + 15 = 90 

 

Потребна предзнања 
 
За слушање наставе неопходно је да студент поседује основна знања из математике и физике на 
нивоу основних студија.  
 
Метод рада и облици наставе 
 
Настава се реализује на предавањима, аудиторним и лабораторијским вежбама. Предавањима су 
обухваћене теоријске подлоге потребне за примену различитих врста мерила и спровођење 
техничких мерења. Аудиторне вежбе имају карактер практичне наставе у оквиру којих се раде 
рачунски задаци. У лабораторији се изводе вежбе мерења на расположивој опреми. На свим 
облицима вежби предвиђено је активно учешће студената уз надзор и упутства наставника.  

Реализација програма до испита и вредновање предиспитиних обавеза 
 
Студенти су обавезни да присуствују предавањима и вежбама. О присуству вежбама води се 
евиденција на одговарајућем обрасцу. Студент је обавезан да присуствује вежбама на мин. 80% 
часова и да има позитивно оцењене предиспитне обавезе у складу са Правилником о студијама. 
У евиденциони образац уписују се присуство студента на вежбама и остварени поени 
предиспитних обавеза. Успешно реализоване предиспитне обавезе се вреднују у следећем распону 
поена: 

- Aктивност у току предавања од 0 до 5 поена 
- Лабораторијске вежбе 

1. Прва лабораторијска вежба од 10 до 20 поена 
2. Друга лабораторијска вежба од 10 до 20 поена 
3. Трећа лабораторијска вежба од 10 до 15 поена 

 
Број поена зависи од нивоа показаног знања (ниво А – одличан, B – врло добар и C – добар).  
 
Колоквијуми 
 
Предвиђена су два колоквијума као парцијални делови писменог дела испита. Први колоквијум се 
полаже у деветој недељи семестра, а други у последњој наставној недељи семестра. Студенту стоје 



на располагању два часа да уради колоквијум. Један колоквијум може да се полаже највише два 
пута. 

Студенту се оставља могућност да полаже писмени део испита као целину. 

Поени колоквијума: 

1. Први колоквијум  од 0 до 15 поена 
2. Други колоквијум  од 0 до 15 поена 

Оба положена колоквијума замењују писмени део испита. Студенту се оставља могућност да 
полаже писмени део испита уместо колоквијума.  
 
Испит, начин полагања и формирање коначне оцене 
 
Услови за излазак на испит су уредно похађање наставе и успешно завршене предиспитне обавезе. 
Испит се састоји из писменог и усменог дела. Писмени део испита се може полагати парцијално, 
преко колоквијума или као целина. Студент који на оба колоквијума освоји по најмање 50% 
бодова ослобађа се писменог дела испита.  

Писмени део испита се ради 180 минута са правом коришћења литературе и вреднује се са највише 
30 поена.  
 
Студент је положио писмени део испита ако је освојио најмање 15 поена.  
 
Усмени део испита се полаже највише један час и вреднује се са највише 10 поена.  
 
Студент је положио усмени део испита ако је освојио најмање 6 поена.  
 
Коначна оцена се формира, у складу са Правилником о студијама, на основу збира поена 
остварених на предиспитим обавезама и испиту на следећи начин: 
 
 оцена 6 (51-60 поена), оцена 7 (61-70 поена), оцена 8 (71-80 поена), оцена 9 (81-90 поена) и 
оцена 10 (91-100 поена). 
 
Литература 
 
Основна: 

1. Драган Комаров, Писани изводи са предавања 
2. Бенишек М., Недељковић М., Килибарда Р., Герасимовић Д., Техника мерења. Збирка 

задатака из струјно-техничких мерења. Машински факултет Универзитета у Београду, 2000. 
3. Драган Станковић, Физичко-техничка мерења. Сензори. Универзитетски уџбеници: 58, 

Универзитет у Београду, 1997 



Допунска: 
 

1. Чантрак С., Бенишек М., Павловић М., Марјановић П., Црнојевић Ц, Механика флуида – 
теорија и пракса, Машински факултет, Београд, 2005. 

2. Вушковић И, Основе технике мерења, Машински факултет, Београд, 1977. 
 

Корисне информације за студенте које се односе на организацију и спровођење вежби 
 
Врсте вежби: 
- аудиторне            18 часова 
- лабораторијске          12 часова 
 
Аудиторне вежбе прате садржај предавања. На вежбама се решавају рачунски задаци у циљу 
упознавања студената са практичним проблемима у области технике мерења.  
 
Лабораторијске вежбе се обављају се у групама. Студенти се упознају са различитим методама 
мерења физичких величина, аквизицијом података и приказивањем резултата мерења. У оквиру 
лабораторијских вежби врше се мерења на расположивој опреми у Лабораторији за процесну 
технику и термотехнику. Након урађене лабораторијске вежбе студент пише извештај о 
извршеним мерењима који брани код наставника.   
 
Додатни облици наставе у првом делу семестра подразумевају рад на рачунарима у Центру за 
рачунарство и информатику и оспособљавање студената за коришћење софтверских алата за 
обраду и приказ резултата мерења. У другом делу семестра додатни облици наставе се  одвијају у 
Лабораторији за процесну технику и термотехнику кроз самостални рад студената на мерењима за 
која испоље посебна интересовања, а у складу са могућностима и опремљеношћу лабораторије.  

 
 
Консултације са студентима 
 
Консултације се спроводе појединачно или са мањим бројем студената. На консултацијама  
наставник је на располагању судентима, зависно од њихових потреба и интересовања за:  
давање  упутстaва  о  приступу  учењу,  давање  додатних  објашњења  у  вези  израде 
самосталних,  пројектних и практичних задатака, уз упућивање на правилно коришћење 
литературе, додатна објашњења по питању предиспитних обавеза, начину полагања испита и томе 
сл. 
 
Консултације се обављају по правилу у кабинету према распореду консултација који се објављује 
на огласној табли Школе. 
 
 
25.03.2020.       др Драган Комаров, дипл. инж. маш.  


