
Студијски програм: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив предмета: ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 

Наставник: др Милан М. Добричић, професор 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Није потребан 

Циљ предмета 
Стицање основих знања из области Електростатика и Сталне једносмерне струје као почетни 

услов за савладавање градива из осталих стручних предмета из електроенергетике и електронике 

и рачунарства и информационих технологија. 

Исход предмета 

Савладавањем овог предмета студенти су се упознали са основним законима електричних и 

струјних поља као и методима и теоремама за решавање електричних кола. То им омогућава да 

успешно савладају наредне стручне предмете. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

I. Електростатика: Кулонов закон, Вектор електростатичког поља, Флукс вектора
електростатичког поља, Рад сила електростатичког поља, Проводници у електростатичком пољу,

Диелектрични материјали у електростатичком пољу, Енергија и силе у електростатичком пољу.

II. Једносмерне (временски константне ) струје: Временски константне електричне струје и први

Кирхофов закон, Омов и Џулов закон, електрични рад и снага у пријемнику, Електрични
генератори и други Кирхофов закон, Методе решавања линеарних електричних кола константне

струје, Електрична кола са кондензаторима.

Практична настава
1. Провера Омовог закона (мерење струје, напона, отпора и снаге)

2. Режим рада извора електричне енергије (прилагођавање пријемника на генератор)

3. Провера Кирхофових закона, методе потенцијала чворова и еквивалентности трансфигурације
кола.

4. Провера Тевененове теореме, принципа суперпозиције и теореме узајамности (реципроцитета).

5. Мерење капацитивности кондензатора, испитивање прелазних појава у RC колу

(електростатика).
Обављају се показно (демонстративно) на крају семестра.
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Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава:   3 Практична настава:   3 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе изводе се коришћењем монолошко-дијалошке и 
демонстрационе методе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена (мин.30):50 Завршни испит Поена (макс.70): 50 

Присуство на 
предавањима 

10 
писмени испит 

50 

Присуство на вежбама 10 усмени испит 

колоквијум I 15 

колоквијум II 15 


