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СОФТВЕРСКИ АЛАТИ 
Циљ предмета је да студенте псппспби за активнп кпришћеое спфтверских пакета за пбликпваое текста, 
пбраду слика и припрему презентација. 
Практичан рад у спфтверским пакетима за пбраду текста MS Word и LaTeX. Цртаое и пбрада слика крпз 
Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Припрема презентација у MS Power Point спфтверу. 

 

ПРАКТИКУМ ИЗ ПРОГРАМИРАЊА 3 
Циљ предмета је да се студент уппзна са пспбинама и начинпм примене скриптних језика на примеру 
Пајтпн језика. Студент треба да пвлада упптребпм Пајтпна, кап скрипт језика, за брзи развпј апликација.  
Оснпве језика Пајтпн. Наредбе кпнтрпле тпка. Функције. Листе, речници, мапе. Стрингпви. Регуларни изрази 
у Пајтпну. Израда апликација за екстракцију ппдатака из дпкумената (табеларних, текстуалних), 
прикупљаое ппдатака са Веб страница, пбраду слика, слаое ппрука, ппкретаое и временскп 
расппређиваое прпцеса, кпмуникацију са системским пкружеоем. Израда једнпставник интерактивних 
апликација са једнпставним графичким пкружеоем. 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
Наелектрисаоа (Кулпнпв закпн, врсте електрицитета, јединице; електрпни). Електричнп ппље (ппјам; 
јачина; слагаое; силнице; Гауспва тепрема; диппл и сл). Разлика пптенцијала (рад у ппљу; веза наппна и 
јачине). Енергија електричнпг ппља (капацитет; енергија кпндензатпра; кпмбинације; енергија електричнпг 
ппља и сл). Диелектрици (ппларизација, електрични ппмерај; електрпнска теприја; гранични услпви и сл). 
Кпнстантна струја (карактеристике; дејства; једначина непрекиднпсти; Омпв закпн; птппрнпст и сл). 
Електрпмптпрна сила (извпри струје; емс извпра; Кирхпфпва правила и сл). Магнетскп ппље струја у вакууму 
(интеракција струја; магнетска индукција; јачина; магнетски мпменат струје; флукс; Лпренцпва сила и сл). 
Електрпмагнетска индукција (ппис; Ленцпвп правилп; пснпвни закпн; сампиндукција и сл). Магнетици 
(магнећеое; врсте магнетика; преламаое линија силе; ппјам мплекуларних струја и сл). Прирпда 
електричне струје у металима и пплупрпвпдницима (Миликенпв ппит; Тплманпв ппит). Сппствене 
електричне псцилације (LC кплп; LCR кплп и сл). Наизменичне струје (Омпв закпн за наизменичне струје; 
резпнанција; рад и снага; технике решаваоа слпжених кпла и сл). 

 

ФИЗИКА 
Овладаваое тепријским и практичним знаоима из физике. Увпд. Механика. Кинематика материјалне тачке. 
Динамика материјалне тачке. Динамика крутпг тела. Статика. Еластичне дефпрмације чврстпг тела. 
Механика флуида. Осцилатпрнп кретаое. Таласнп кретаое. Електрпмагнетизам. Електрпстатика. Електричне 
струје у чврстим телима. Електричне струје у гаспвима. Магнетнп ппље у вакууму. Магнетне пспбине 
супстанције. Електрпмагнетна индукција. 
Лабпратпријске вежбе: Одређиваое густине течнпсти и чврстих тела пикнпметрпм. Одређиваое убрзаоа 
земљине теже. Прпвераваое Омпвпг закпна у кплу једнпсмерне струје. Мереое птппра Витстпнпвим 
мпстпм. 


