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Потребна предзнања  
 
Студенти треба да имају основна инжењерска знања из електротехнике, технике мерења и 
испитивања као и техничких и погонских материјала. Неопходно је познавање основних 
мера о безбедности и здрављу на раду, о заштити радне и животне средине. 
 
 
Метод рада и облици наставе  
 
Наставни програм остварује се предавањима, вежбама и консултацијама. На предавањима 
се теоријски обрађује градиво. На вежбама се раде рачунски задаци уз учешће студената. У 
оквиру вежби студенти раде и самосталне задатке који се вреднују - оцењују. 
 
Реализација програма до испита и вредновање предиспитних обавеза 
 
Студенти су обавезни да присуствују предавањима и вежбама на мин. 80% часова наставе и 
да при томе испоље одређене активности током часова. 
 
Предиспитне обавезе студената и њихово вредновање:  
- активност у току предавања (вреднује се од 0 до 5 поена) 
- стручне посете и друго (вреднује се од 0 до 5 поена) 
- израда и одбрана два самостална задатка (вреднује се од 30 до 40 поена)  
 
Успешно реализовани самостални задаци вреднују се у следећем распону поена: 
 
1. Први самостални задатак од 15 до 20 поена  
2. Други самостални задатак од 15 до 20 поена 
 
Колоквијуми нису предвиђени. 
 
Испит, начин полагања и формирање коначне оцене 
 
Услов за излазак на испит је уредно похађање наставе и успешно завршене све предиспитне 
обавезе.  
Испит се полаже писмено и усмено.  
Писмени део испита се ради 90 мин и вреднује се са највише 30 поена.  
Студент је положио писмени део испита ако је освојио најмање 10 поена.  
Усмени део испита се вреднује са максимално 20 поена. 
Студент је положио усмени део испита ако је освојио најмање 11 поена. 
Коначна оцена се формира у складу са Правилником о студијама, на основу збира поена 
остварених на предиспитним обавезама и испиту на следећи начин: 
оцена 10 (91-100 поена); 9 (81-90); 8 (71-80); 7 (61-70); 6 (51-60) и 5 (<51). 

 

Шифра и назив предмета: 2305.18 Електричне и громобранске 
заштитне инсталације  

Обим наставе у бодовима:  8 ЕСПБ  
Семестар:  III 

Фонд часова за предавање, вежбе и ДОН:  
- недељно : 3 + 3 + 0 

 - укупно   : 45 + 45 + 0 = 90 
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Корисне информације за студенте које се односе на организацију и спровођење вежби 

Врсте вежби: 
- аудиторне           20 часова 
- израда и одбрана самосталног задатка                15 часова 
- практичне вежбе у оквиру стручних посета предузећима   10 часова 
 
Аудиторне вежбе су рачунског карактера и обављају се у групама. У оквиру аудиторних 
вежби студенти се упознају са методама решавања практичних задатака и активно 
учествују у анализи и решавању. Израда рачунских задатака је усаглашена са динамиком 
предавања. Задацима се обухвата већина области предвиђених програмом предавања. 
 
Самостални задатак се задаје студентима на посебном формулару. Предвиђена су два 
самостална задатка. Самостални задатак обухвата прорачуне: прорачун електричних 
инсталација објекта, прорачун громобранске инсталације и прорачун уземљења. 
Изради самосталног задатка претходе аудиторне вежбе на којима се дају одговарајућа 
упутства.  
Одбрана самосталног задатка се обавља усмено и подразумева подношење штампане 
верзије рада након чега кандидат приступа презентацији рада и одговара на постављена 
питања. 
Наставник поред контроле тачности урађеног задатка процењује у којој мери студент влада 
материјом и кoлико је оспособљен за самостални рад. Сматра се да је студент урадио 
самостални задатак уколико је исти оцењен позитивном оценом.  
 
У оквиру програма предмета предвиђене су стручне посете предузећима и установама које 
се баве теоријом и праксом електричних и громобранских инсталација: пројектовање и 
извођење електричних и громобранских инсталација, преглед, испитивања, мерења и 
надзор електричних и громобранских инсталација.  
Обавеза наставника је да након обављених стручних посета направи кратак извештај о 
реализованој стручној посети на прописаном обрасцу, а саставни део извештаја је списак 
студената који су присуствовали стручној посети. 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Консултације са студентима 
 
Консултације се спроводе појединачно или са мањим бројем студената. На консултацијама 
наставник је на располагању студентима, зависно од њихових потреба и интересовања за: 
давање упустава о приступу учењу, давање додатних објашњења у вези израде самосталног 
задатка, упућивање на правилно коришћење литературе, додатна објашњења по питању 
предиспитних обавеза, начину полагања испита и томе сл. 
Консултације се обављају по правилу у кабинету за наставу према распореду консултација 
који се објављује на сајту Школе. 
 
 
 
Датум ажурирања                                                            Предметни наставници: 
23.03.2020.год      Др Станко Остојић дипл.инж.ел. 
        Миливоје Филиповић дипл.инж.ел. 
 


