
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

НОРМАТИВ
У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕД
СТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ
ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ТРОГОДИШЊЕМ И ЧЕТВО
РОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У СТРУЧНИМШКОЛАМА ЗА

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

А. ЗБИРНИ НОРМАТИВ ПОСЕБНОГШКОЛСКОГ
ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ (СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УЧИОНИЦЕ, ЛАБОРАТОРИЈЕ И РАДИОНИЦЕ)

1) У елек тро тех нич ком обра зо ва њу тре ба да по сто је ми ни
мал но сле де ће специјализоване учионице (за ви сно од сме ра 
и про фи ла ко ји су за сту пље ни), за сле де ће групе заједничких
стручних предмета:

Једна специјализована учионица за предмете:
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
ЕЛЕКТРИЧНАМЕРЕЊА
МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИМАТЕРИЈАЛИ
ТЕХНИЧКИМАТЕРИЈАЛИ
Једна специјализована учионица за предмете:
EЛЕКТРОНИКА
ЕЛЕКТРОНИКА I
ЕЛЕКТРОНИКА ИМАТЕРИЈАЛИ
ЕЛЕКТРОНИКА II
ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА
ЕЛЕКТРОНИКА У ЕНЕРГЕТИЦИ
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА
МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ
ЕЛЕКТРИЧНАМЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА
ЕЛЕКТРОАКУСТИКА
ФИЗИКА
Једна специјализована учионица за предмете:
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
ТЕХНИЧКОЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ
ОСНОВЕ МАШИНСТВА
МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ
МОТОРНА ВОЗИЛА 1
МОТОРНА ВОЗИЛА 2
НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У АУТОМОБИЛСКОЈ ИНДУ

СТРИЈИ
ОТОМОТОРИ
ДИЗЕЛ МОТОРИ
МОТОРНА ВОЗИЛА
Једна рачунарска учионица за предмете:
РАЧУНАРСКА ГРАФИКА ИМУЛТИМЕДИЈА
ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
КОРИСНИЧКИ ПРОГРАМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА КОЛА
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
ТЕХНИЧКОЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И

ОСВЕТЉЕЊА
Напомена: Ако има ма ње од се дам оде ље ња где се из у ча ва ју 

на ве де ни за јед нич ки струч ни пред ме ти, по треб на је јед на спе ци ја
ли зо ва на учи о ни ца за ове пред ме те.

2) У обра зо ва њу у елек тро тех ни ци тре ба да по сто је ми ни мал
но сле де ће специјализоване учионице (за ви сно од сме ра и про
фи ла ко ји су за сту пље ни) за сле де ће групе стручних предмета:

За електроенергетски смер за профиле:
– електроинсталатер
– електричар
– електромонтер мрежа и постројења
– електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
– електротехничар енергетике
– електротехничар за термичке и расхладне уређаје
– електротехничар процесног управљања
– електротехничар за електронику на возилима



тре ба да по сто ји бар једна специјализована учионица за
предмете:

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА
ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА
ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ, АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И

ОСВЕТЉЕЊА
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН
ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ
МИКРОКОНТРОЛЕРИ
ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ
УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ
ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕРИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЈИ
ДАВАЧИ И ИЗВРШНИ ЕЛЕМЕНТИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ НА ВОЗИЛИМА
СИСТЕМИ ПАЉЕЊА ОТОМОТОРА
СИСТЕМИ УБРИЗГАВАЊА ОТОМОТОРА
СИСТЕМИ УБРИЗГАВАЊА ДИЗЕЛ МОТОРА
СИСТЕМИ СТАБИЛНОСТИ
СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ И КОМФОРА 
За електроенергетски смер за профиле:
– електромеханичар за машине и опрему
– аутоелектричар
– електротехничар електромоторних погона
тре ба да по сто ји бар јед на спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца за пред

ме те:
ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА
ЕЛЕКТРИЧНЕМАШИНЕСА ТЕХНОЛОГИЈОМИЗРАДЕ
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ
ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ НА ВО

ЗИЛИМА
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРИЧНА ВУЧА
ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН ДИЗАЛИЦА И ЛИФТОВА
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ
За електроенергетски смер за профил:
– израђивач каблова и прикључака
тре ба да по сто ји бај јед на спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца за пред

ме те:
ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ КОНЕКТОРА И ПРИ

КЉУЧАКА
ТЕХНОЛОГИЈА КАБЛОВСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
КАБЛОВСКЕ МАШИНЕ
За смер електронике за профил:
– електротехничар аутоматике
тре ба да по сто ји бар јед на спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца за пред

ме те;
ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ
СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
МЕРЕЊА У АУТОМАТИЦИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА РЕГУЛАЦИЈОМ ЕЛЕК

ТРОМОТОРНОГ ПОГОНА
РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА,
РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ

МИКРОПРОЦЕСОРИ СА ЕЛЕМЕНТИМА ПРОГРАМИ
РАЊА

– електротехничар рачунара
тре ба да по сто ји бар јед на спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца за пред

ме те:
ПРОГРАМИРАЊЕ
РАЧУНАРИ
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
За смер електронике за профил:
– електротехничар електронике
тре ба да по сто ји бар јед на спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца за пред

ме те:
РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОЈАЧИВАЧИ
МИКРОПРОЦЕСОРИ СА ЕЛЕМЕНТИМА ПРОГРАМИ

РАЊА
ВИСОКОФРЕКВЕНЦИЈСКА ЕЛЕКТРОНИКА
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕКТРОНСКИМЕДИЦИНСКИ УРЕЂАЈИ
ОСНОВЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
За смер електронике за профил:
– монтер телекомуникационих мрежа
тре ба да по сто ји бар јед на спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца за пред

ме те:
ЕЛЕКТРИЧНАМЕРЕЊА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА
КАБЛОВСКЕ И ВАЗДУШНЕ ТК ЛИНИЈЕ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ
За смер електронике за профил:
– електротехничар телекомуникација
тре ба да по сто ји бар јед на спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца за пред

ме те:
ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ВОДОВИ
ТЕОРИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
ТЕХНИКА ДИГИТАЛНОГ ПРЕНОСА
КОМУТАЦИОНА ТЕХНИКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНАМЕРЕЊА
ПРИСТУПНЕ МРЕЖЕ И УРЕЂАЈИ
СИСТЕМИ ПРЕНОСА
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
СИГНАЛНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ
БЕЖИЧНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За смер електронике за профил:
– електротехничар СС постројења
тре ба да по сто ји бар јед на спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца за пред

ме те:
СТАБИЛНА ПОСТРОЈЕЊА ЕЛЕКТРОВУЧЕ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ВОДОВИ И ПРЕНОС
СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА У СС ТЕХ

НИЦИ
СТАНИЧНИ СС УРЕЂАЈИ
ПРУЖНИ СС УРЕЂАЈИ
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ ЗАЖЕЛЕЗНИЦЕ
ДРУМСКИ СС УРЕЂАЈИ
За смер електронике за профил:
– електротехничар радио и видео технике
тре ба да по сто ји бар јед на спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца за пред

ме те:
РАДИО ПРИЈЕМНИЦИ
РАДИО ПРЕДАЈНИЦИ
ВИДЕО УРЕЂАЈИ
ДИГИТАЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
ОСНОВЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ТЕХНИКЕ
АУДИОТЕХНИКА



 

ОСНОВЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
За смер електронике за профил:
администратор рачунарских мрежа
тре ба да по сто ји бар јед на спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца за пред

ме те:
ОБРАДА И ПРЕНОС СИГНАЛА
МРЕЖНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
СЕРВЕРИ
АДМИНИСТРИРАЊЕ РАЧУНАРСКИХМРЕЖА
ОСНОВЕ РАЧУНАРСТВА У ОБЛАКУ
Напомена: У спе ци ја ли зо ва ним учи о ни ца ма се сме шта ју на

став на сред ства пред ви ђе на за од го ва ра ју ћи пред мет пре ма нор ма
ти ви ма.

3) У обра зо ва њу у елек тро тех ни ци тре ба да по сто је сле де ће 
лабораторије и радионице за прак тич ну обу ку:

(1) Лабораторије
(тре ба да по сто ји 1 ла бо ра то ри ја за 1–12 оде ље ња)
за пред ме те:
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
ЕЛЕКТРИЧНАМЕРЕЊА
МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ
МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ
ЕЛЕКТРИЧНАМЕРЕЊА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНАМЕРЕЊА
за пред ме те:
ЕЛЕКТРОНИКА
ЕЛЕКТРОНИКА I
ЕЛЕКТРОНИКА ИМАТЕРИЈАЛИ
ЕЛЕКТРИЧНАМЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА
за пред ме те:
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА РЕГУЛАЦИЈОМ ЕЛЕК

ТРОМОТОРНОГ ПОГОНА
ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН ДИЗАЛИЦА И ЛИФТОВА
ЕЛЕКТРИЧНА ВУЧА
ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ
УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ
за пред ме те:
РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ
за пред ме те:
ТЕОРИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
ТЕХНИКА ДИГИТАЛНОГ ПРЕНОСА
КОМУТАЦИОНА ТЕХНИКА
ПРИСТУПНЕ МРЕЖЕ И УРЕЂАЈИ
СИСТЕМИ ПРЕНОСА
СИГНАЛНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ
БЕЖИЧНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
за пред ме те:
ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ
СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
МИКРОПРОЦЕСОРИ СА ЕЛЕМЕНТИМА ПРОГРАМИ

РАЊА
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
МЕРЕЊА У АУТОМАТИЦИ
РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА
МИКРОКОНТРОЛЕРИ
ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИМИКРОКОНТРОЛЕРИ
за пред ме те:
РАЧУНАРИ
ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
ПРОГРАМИРАЊЕ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И
ОСВЕТЉЕЊА

АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ
ВЕБ ДИЗАЈН
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за пред ме те:
ЕЛЕКТРОНИКА II
ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА
ЕЛЕКТРОНИКА У ЕНЕРГЕТИЦИ
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОЈАЧАВАЧИ
ВИСОКОФРЕКВЕНЦИЈСКА ЕЛЕКТРОНИКА
за пред ме те:
ОСНОВЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ТЕХНИКЕ
АУДИОТЕХНИКА
РАДИО ПРИЈЕМНИЦИ
РАДИО ПРЕДАЈНИЦИ
ВИДЕО УРЕЂАЈИ
за пред ме те:
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ВОДОВИ И ПРЕНОС
СТАНИЧНИ СС УРЕЂАЈИ
ПРУЖНИ СС УРЕЂАЈИ
СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА У СС ТЕХ

НИЦИ
ДРУМСКИ СС УРЕЂАЈИ
за пред ме те:
ОТОМОТОРИ
ДИЗЕЛ МОТОРИ
МОТОРНА ВОЗИЛА
за пред ме те:
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЈИ
ДАВАЧИ И ИЗВРШНИ ЕЛЕМЕНТИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ НА ВОЗИЛИМА
СИСТЕМИ ПАЉЕЊА ОТОМОТОРА
СИСТЕМИ УБРИЗГАВАЊА ОТОМОТОРА
СИСТЕМИ УБРИЗГАВАЊА ДИЗЕЛ МОТОРА
СИСТЕМИ СТАБИЛНОСТИ
СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ И КОМФОРА
за пред ме те:
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
МРЕЖНА ОПРЕМА
МРЕЖНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
(2) Радионице
За прак тич ну на ста ву за све про фи ле пр вог раз ре да тре ба да 

по сто је две ра ди о ни це за 1–12 оде ље ња.
За прак тич ну на ста ву у сва ком про фи лу тре ба да по сто ји по 

две ра ди о ни це у дру гом и две у тре ћем раз ре ду за 1–12 оде ље ња. 

ПРОСТОРИЈЕ И ОПРЕМА

Просторије и опрема за специјализоване учионице

Про сто ри је за спе ци ја ли зо ва не учи о ни це тре ба да су од 40 до 
60 m².

Опре ма тре ба да се са сто ји од ор ма на пре ма по тре би, у ко ји
ма се сме шта ју на став на сред ства, по ред по треб ног бро ја сто ло ва 
и сто ли ца као за сва ку обич ну учи о ни цу.

У за ви сно сти од за сту пље них обра зов них про фи ла, тре ба да 
по сто је ра чу нар ске учи о ни це (ка би не ти), ла бо ра то ри је и ра ди о ни
це за прак тич ну на ста ву.

Просторије и опрема за рачунарске учионице (кабинете)

Про сто ри је за све ра чу нар ске учи о ни це (ка би не те) тре ба да 
има ју од 54 до 60 m². Опре му у сва кој ра чу нар ској ра ди о ни ци (ка
би не ту) се са сто ји од:
Рб На зив опре ме Јед  

ме ре
Ко ли
чи на

1 Сто за ра чу нар ком 15
2 Уче нич ка сто ли ца ком 15



3 Ка те дра ком 1
4 На став нич ка сто ли ца ком 1
5 Та бла ком 1
6 Ор ман ком 1
7 Ра чу нар за на став ни ка ком 1
8 Ра чу нар за уче ни ка ком 15

9 Софт вер у скла ду с на став ним пла ном и про гра мом пред
ме та

10 Ске нер ком 1
11 Штам пач ком 1
12 Ви део про јек тор ком 1
13 Про јек ци о но плат но ком 1

14 Струч на ли те ра ту ра (одо бре ни уџ бе ник, ли те ра ту ра за на
став ни ке, ка та ло зи, итд )

ком
плет** 1

* Оба ве зна ин тер нет ве за за на став нич ки ра чу нар
** За сва ки Пред мет ко ји се ре а ли зу је у ра чу нар ској учи о ни ци обез бе ди ти нео п ход

ну струч ну ли те ра ту ру

Просторије и опрема за лабораторије

Про сто ри је за све ла бо ра то ри је тре ба да има ју 30–60 m² ко ри
сне по вр ши не. 

Опре ма у сва кој ла бо ра то ри ји се са сто ји од:

Рб На зив опре ме Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

1 Ла бо ра то риј ских сто ло ва ком 8
2 Ор ма на за сме штај ла бо ра то риј ских на став них сред ста ва ком 3
3 Ла бо ра то риј ских сто ли ца ком 16
4 Ма њег сто ла за сит ни је по прав ке ком 1
5 Сто ла за на став ни ке ком 1
6 Сто ли це за на став ни ке ком 1
7 Ра чу нар за на став ни ка ком 1
8 Школ ске та бле ком 1
9 Чи ви лу ка ком 1

10 Струч на ли те ра ту ра (одо бре ни уџ бе ник, ли те ра ту ра за на
став ни ке, ка та ло зи, итд )

ком
плет** 1

** За сва ки Пред мет ко ји се ре а ли зу је у ла бо ра то ри ји обез бе ди ти нео п ход ну струч
ну ли те ра ту ру

Ла бо ра то риј ски сто тре ба да има:
– при кључ ни це за град ску мре жу,
– угра ђен ста би ли са ни из вор на па ја ња од 0–30 V (са мо ако не 

по сто ји по се бан из вор), 
– оси гу рач и пре ки дач за ис кљу че ње/укљу че ње сто ла.
Опре ма у ла бо ра то ри ји елек трич них ма ши на тре ба да има од

го ва ра ју ће по сто ље за гру пе елек трич них ма ши на.
У ла бо ра то ри ја ма ко је се ко ри сте за ви ше пред ме та опре му 

при ла го ди ти про пи са ном на став ном пла ну и про гра му.

Просторије и опрема за радионице

1) Про сто ри ја за ра ди о ни це прак тич не на ста ве тре ба да има 
по вр ши ну од 72 m².

Рб На зив опре ме Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

1 Школ ска та бла ком 1
2 Сто за на став ни ка ком 1
3 Сто ли ца за на став ни ка ком 1
4 Бра вар ски сто ло ви са сте га ма ком 4
5 Елек три чар ски сто ло ви ком 4
6 Ма шин ски сто ком 2
7 Ор ман за бра вар ске ала те ком 1

8 Елек три чар ски алат ком
плет 1

9 Ор ман за уче нич ке ра до ве ком 1
10 Гар де роб ни ор ма ни ком 1
11 Сто ли ца за уче ни ке ком 16
12 Пло ча за рав на ње ком 1

13 Струч на ли те ра ту ра (одо бре ни уџ бе ник, ли те ра ту ра за на
став ни ке, ка та ло зи, итд )

ком
плет** 1

** За прак тич ну на ста ву ко ја се ре а ли зу је у ра ди о ни ца ма обез бе ди ти нео п ход ну 
струч ну ли те ра ту ру

2) Про сто ри је за ра ди о ни це за тро го ди шње обра зов не про фи
ле тре ба да има ју 54–60 m².

Опре ма ра ди о ни ца за прак тич ну на ста ву за на ве де не обра зов
не про фи ле енер гет ског сме ра:

– елек тро ин ста ла тер,
– елек тро мон тер мре жа и по стро је ња,
– елек тро ме ха ни чар за ма ши не и опре му,
– елек тро ме ха ни чар за тер мич ке и рас хлад не уре ђа је,
– из ра ђи вач ка бло ва и при кљу ча ка
– ауто е лек три чар,
– елек три чар,
– елек тро тех ни чар за рас хлад не и тер мич ке уре ђа је,
– елек тро тех ни чар за тер мич ке и рас хлад не уре ђа је,
– елек тро тех ни чар енер ге ти ке, 
– елек тро тех ни чар елек тро мо тор них по го на
– елек тро тех ни чар про це сног упра вља ња 
тре ба да са др жи сле де ће еле мен те:

Рб На зив опре ме Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

1 Школ ска та бла ком 1
2 Сто за на став ни ка ком 1
3 Сто ли ца за на став ни ка ком 1
4 Ор ман за алат ком 3
5 Рад ни сто ло ви ком 6
6 Ор ман гар де роб ни ком 1
7 Сто ли ца за уче ни ка ком 12
8 Бра вар ски сто ком 3
9 Ор ман за уче нич ке ра до ве ком 1

За обра зов ни про фил елек тро ин ста ла тер по треб на елек трич
на ин ста ла ци ја за уград њу у ра ди о ни цу на зна че на је по себ но, за
јед но са на став ним сред стви ма по треб ним за ову ра ди о ни цу.

Опре ма ра ди о ни це за прак тич ну на ста ву за све оста ле обра
зов не про фи ле (из у зев оних у енер гет ском сме ру) са сто ји се од ис
тих еле ме на та као она за ла бо ра то ри је. Сто га, уко ли ко има ма ње 
оде ље ња од на пред на ве де ног бро ја про пи са них по нор ма ти ви ма, 
про сто ри ја и опре ма, на ме ње на ла бо ра то риј ским ве жба ма, мо же се 
ко ри сти ти и за прак тич ну на ста ву истог про фи ла за ни ма ња.

Б. НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗАЈЕДНИЧКИХ
СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА

Предмет:
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
(1 до 10 одељења)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине и уређаји
1 Елек тро маг нет са раз ли чи тим маг нет ним ма те ри ја ли ма ком 1
2 Ис пра вљач с мо гућ но шћу ре гу ла ци је ком 1
3  Ге не ра тор јед но смер не стру је ком 1
4 Апа ра ту ра за про ве ру Ку ло но вог за ко на ком 1
5 Осци ло скоп ком 1
6 Ауто тран сфор ма тор ком 1
7 Ка лем са мо гућ но шћу про ме не бро ја на во ја ком 1
8 Мо но фа зни тран сфор ма тор ком 1

 Модели, макете, слике, шеме 
9 Гал ва но ме тар ком 1
10 Елек тро мо тор јед но смер не стру је ком 1
11 Елек тро мо тор на из ме нич не стру је ком 1
12 Ве за по тро ша ча у зве зду, тро у гао ком 1
13 Ма ке та за про ве ру за ко на јед но смер не стру је ком 6
Комплети, гарнитуре 
14 Ре гу ла ци о ни от по ри ком 6



15 От пор на де ка да ком 6

16 Сет от пор ни ка раз ли чи тих сна га (10Ω–10MΩ) ком
плет 6

17 Сет ке ра мич ких и елек тро лит ских кон ден за то ра ком
плет 6

18 Фо то е ле ме нат ком 1
19 Тер мо е ле ме нат ком 1
20 Јед но пол не и тро пол не склоп ке ком 2

21 Спој ни при бор гар ни
ту ра 1

Инструменти
22 Aналогни уни вер зал ни ин стру мен ти ком 6

23 Ди ги тал ни уни вер зал ни ин стру мен ти са мо гућ но шћу ме ре
ња тем пе ра ту ре ком 6

Предмети:
ЕЛЕКТРИЧНАМЕРЕЊА
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (за други разред образов

ног профила електротехничар телекомуникација),
МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ
(за 1–12 одељења)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Модели и узорци

1 Ма ке та са от пор ни ци ма за ме ре ње јед но смер не и на из ме нич
не стру је и на по на ком 2

2 Ма ке та за про ве ру Омо вог за ко на ком 2
3 Ма ке та за про ве ру I Кир хо фо вог за ко на ком 2
4 Ма ке та за про ве ру II Кир хо фо вог за ко на ком 2

5 Ма ке та ред них и па ра лел них ве за еле ме на та за про ве ру I и II 
Кир хо фо вог за ко на у ко лу на из ме нич не стру је ком 2

6 Ма ке та за ме ре ње от пор но сти код ред них и па ра лел них ве за ком 2

7 Ма ке та за ме ре ње уну тра шње от пор но сти код ге не ра то ра 
јед но смер не стру је ком 2

8 Ма ке та за ме ре ње уну тра шње от пор но сти
код генератора наизменичне струје ком 2

9 Ма ке та за ме ре ње от пор но сти PТC и NTC от пор ни ка ком 2
10 Ма ке та за ме ре ње при вид не и ак тив не сна ге ком 1
11 Ма ке та за од ре ђи ва ње ре до сле да фа за ком 1

12 Ма ке та за про ве ру од но са ме ђу фа зних и фа зних на по на и 
стру ја ком 1

13 Ма ке та за од ре ђи ва ње ме ста и вр сте ква ра у во ду ком 1
14 Ма ке та ће лиј ског и члан ка стог осла бљи ва ча ком 2
15 Ма ке та ком плек сне гра не Вин сто но вог мо ста ком 2
16 Ма ке та по ја ча ва ча са пре ки да чи ма за си му ла ци ју ква ро ва ком 2
17 Ма ке та за сни ма ње ка рак те ри сти ка по лу про вод ни ка ком 2
18 Ма ке та спрег ну тих осци ла тор них ко ла ком 2
19 Ма ке та ди од ног огра ни ча ва ча ком 2
20 Ма ке та по лу про вод ни ка ком 2
Прибор и инструменти
21 Ауто тран сфор ма тор ком 1
22 От пор на де ка да ком 2
23 Ана лог ни уни вер зал ни ин стру мент ком 6
24 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 6
25 Ват ме тар ком 2
26 Осци ло скоп ком 2
27 RC ге не ра тор ком 2
28 Ге не ра тор функ ци ја ком 2
29 К ме тар ком 1
30 Во блер ком 2
31 АМ сиг нал ге не ра тор ком 2
32 Ди ги тал ни фре квен ци ме тар ком 2
33 Q ме тар ком 1
34 RLC ме тар ком 1
Алати
35 Ле ми ли ца ком 1
36 Пин це та ком 1
37 Ком би но ва на кле шта ком 1

38 Кле шта за ски да ње изо ла ци је ком 1

39 Од ви јач (ком плет рав них и кр ста стих) ком
плет 1

40 Се чи це ком 1

Предмет:
МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

 Апарати, машине и уређаји

1 Глав на раз вод на та бла за снаб де ва ње на из ме нич ном стру јом 
са 3 оси гу ра ча од 100 А са узе мље њем и волт ме тром 450 V ком 1

2
Мер не раз вод не та бле на зи ду или на сто лу са 3 ауто мат ска 
оси гу ра ча 15 А и тро пол ни пре ки дач 25 А, 5 изо ло ва них при
кључ них за вр та ња (за 3 фа зе, ну лу и узе мље ње)

ком 3

3 Ис пра вљач с мо гућ но шћу ре гу ла ци је ком 3
4 Ауто тран сфор ма тор ком 6
5 Мо но фа зни мо торвен ти ла тор сна ге 25W ком 3
6 Тро фа зни асин хро ни мо тор сна ге 3 kW ком 3
7 То рус од фе ро маг нет них ма те ри ја ла са по бу дом ком 3
8 Тран сфор ма тор 220/6 V ком 3
9 Гре ја ли ца са три гре ја ча ве за них у зве зду ком 3

10 Сет жи ча них от пор ни ка ве ће сна ге ком 20

11 Ка лем са мо ин дук ци је раз ли чи тих вред но сти по ко
ма ду 6

12 Ка лем са мо гућ но шћу про ме не бро ја на во ја по ко
ма ду 8

 Модели, макете

13 Ма ке те ка бло ва са изо ло ва ним при кључ ци ма ко ји пред ста
вља ју ме ста узе мље ња  ком 3

14 Ма ке та за ме ре ње фа зне раз ли ке осци ло ско пом ком 4
15 Ма ке та или ин стру мент за ме ре ње от пор но сти узе мље ња ком 2

16 Ма ке та или ин стру мент за ме ре ње вр ло ве ли ких от пор но сти 
и от пор но сти изо ла ци је ком 2

17 Ма ке та ве ли ких от пор но сти ком 2
18 Ма ке та за ме ре ње от пор но сти изо ла ци је ком 2
19 Ма ке та за ме ре ње стру ја по мо ћу струј них тран сфор ма то ра ком 2

20 Ма ке та за ме ре ње на по на по мо ћу на пон ских тран сфор ма то
ра ком 2

21 Ма ке та за ме ре ње ак тив не сна ге у тро фа зном си сте му ком 2
22 Ма ке та за ме ре ње фак то ра сна ге ком 2
23 Ма ке та за ме ре ње енер ги је ни ско на пон ском мер ном гру пом ком 1
24 Ма ке та за ме ре ње бр зи не обр та ња ком 1
Комплети, гарнитуре
25 Де кад не ку ти је от по ра ком 6
26 Де кад не ку ти је от по ра са че по ви ма од 9999 ома ком 1
27 Ку ти ја кон ден за то ра про мен љи вог ка па ци те та ком 4
28 Ку ти ја про мен љи вих ак тив них и ре ак тив них от по ра ком 4
29 Си ја ли це ма ње сна ге ком 4
30 Дво пол ни пре ки дач ком 4
31 Јед но пол ни пре ки дач ком 4
32 Та стер ком 3

33 Ве зни ка бло ви јед но стру ки са опре мље ним кра је ви ма раз ли
чи тих ду жи на

34 Алат (од врт ке, кљу че ви, ис пи ти вач на по на) по по
тре би

35 По тро шни ма те ри јал (си ја ли це, оси гу ра чи)
Инструменти
36 Уни вер зал ни ин стру мент ком 12

37 Гал ва но ме тар са ска лом са све тло сном мр љом осе тљи во сти 
10А/m/mm ком 3

38 Гал ва но ме тар са обрт ним на во јем и угра ђе ном ска лом као 
нул ти ком 3

39 Бе рен дов апа рат за ме ре ње от по ра узе мље ња са од го ва ра ју
ћим ка бло ви ма и сон да ма ком 1

40 Елек тро ди на мич ки волт ме тар ком 4

41 По гон ски ам пер ме тар са ме ким гво жђем за раз ли чи те до ма
ша је ком 3



42 По гон ски волт ме тар са ме ким гво жђем  за раз ли чи те до ма
ша је ком 3

43 Ба ли стич ки гал ва но ме тар комп  ре да 10 ми кро C ком 1
44 Струј ни тран сфор ма тор ком 2
45 На пон ски тран сфор ма тор ком 2

46 „АV” ин стру мент као волт ме тар до ма ша ја 3, 12, 50, 600 и 
1200 V ком 3

47 Ко си нус фи ме тар са за штит ним от по ром до ма ша ја 5 А, 110, 
220, 380 V ком 3

48 Осци ло скоп ком 3
49 Се лек тор ски  RLC мост ком 3
50 Фа брич ки мо сто ви за ме ре ње ре ак тив них от по ра (L и C) ком 4
51 Ге не ра тор функ ци ја ком 2
52 Ват ме тар ком 3
53 Ме рач от по ра изо ла ци је ком 1

Предмети:
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ С НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови
1 Ра зни при ме ри сни мље них елек тро тех нич ких де ло ва ком 5
Модели, макете 

2 При ме ри фор ма та и пре ви ја ње цр те жа (нај ма ње 5 ком ) ком
плет 1

3 При ме ри пра вил ног ко ти ра ња цр те жа (нај ма ње 4 ком ) ком
плет 1

Алати
4 Ше стар школ ски, ве ли ки др ве ни ком 1
5 Тро у гао школ ски, ве ли ки 45/45º ком 1
6 Тро у гао, ве ли ки 60/30º ком 1
7 Гар ни ту ра ше ста ра, ве ћа пре ци зни ја ком 2
8 Раз мер ни ци пре ци зни ду жи не 30 ком 2
9 Угло ме ри, пре ци зни про вид ни ком 2

10 Пе ра за пи са ње и цр та ње ти па ра пи до граф гар ни ту ра од 0,1 
mm до 2 mm и туш

гар ни
ту ра 2

11 По мич но ме ри ло, ве ће ком 2
12 Ми кро ме тар ком 1

13 Тех нич ко пи смо (ћи ри ли ца, ла ти ни ца) углед ни цр теж фор ма
та А/1 ком 2

14 Елек тро тех нич ке озна ке ком
плет 1

Софтвер
15 Про гра ми за тех нич ко цр та ње ком 1

Предмет:
ОСНОВЕ МАШИНСТВА

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови 
1 Ше ма ра да ко тлов ског по стро је ња ком 1
2 Цр те жи ра зних ко тлов ских ло жи шта ком 3
3 Ше ме пар них тур би на ком 4
4 Ше ма ре гу ла то ра бр зи не пар них тур би на ком 2
5 Ше ма га сне тур би не ком 1
6 Ше ма че тво ро такт них мо то ра СУС ком 1
7 Цр те жи хи дра у лич них тур би на ком 3
8 Цр те жи ра зних вр ста пум пи ком 1
9 Цр теж ком пре со ра ком 1
10 Цр теж пне у мат ских ве зних и раз вод них еле ме на та ком 1
11 Цр теж хи дра у лич ког раз вод ни ка и вен ти ла ком 1
12 Еле мен ти за ве зу (раз дво ји ву и не раз дво ји ву) ком 5

13 Еле мен ти за обрт на кре та ња (осо ви не, вра ти ла, ле жи шта, 
спој ни це) ком 5

14 Еле мен ти за пре нос сна ге (зуп ча сти, лан ча ни и ре ме ни) ком 5
Модели, макете 
15 Мо де ли ра зних вр ста спој ни ца ком 3

16 Мо де ли ра зних вр ста ко тр ља ју ћих ле жи шта ком 5
18 Мо де ли кли зних ле жи шта ком 2
19 Мо дел пра вог вра ти ла ком 2
20 Мо дел ва гон ске осо ви не ком 1
21 Мо дел ци лин дрич ног или ко нич ног зуп ча ни ка ком 2
22 Мо дел ре ме ни це ком 2
23 Мо дел лан ча ни ка ком 3

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмети:
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИМАТЕРИЈАЛИ
ТЕХНИЧКИМАТЕРИЈАЛИ
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, макете 
1 Ше ма про це са про из вод ње ком 1
2 Ше ма струк ту ре пред у зе ћа ком 1
3 Ше ма кон тро ле ква ли те та ком 1
4 Ше ма по де ле елек тро тех нич ких ма те ри ја ла ком 1
5 Узор ци про вод ни ка ком 5
6 Узор ци по лу про вод ни ка ком 5
7 Узор ци изо ла то ра ком 5
8 Узор ци маг нет них ма те ри ја ла ком 5
9 Ше ма струк ту ре ма те ри је ком 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА у I разреду (за све четворогоди

шње образовне профиле)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Алати
1 Бу ши ли ца сто на од 13 mm са при бо ром ком 1
2 Бра вар ски че кић 600 g ком 4
3 Ше стар за ру пе ком 4
4 Оже ле зи вач – гар ни ту ра ком 4
5 Тур пи је пљо сна те – гру бе ком 16
6 Тур пи је пљо сна те – фи не ком 16
7 Тур пи је тро у гле – фи не ком 16
8 Тур пи је окру гле – фи не ком 16
9 Тур пи је по лу о кру гле – фи не ком 16
10 Ну ме ра тор бро је ва ком 1
11 Ну ме ра тор сло ва ком 1
12 Те сте ра за ме тал ком 16
13 Од ви јач ма њи ком 16
14 Од ви ја чи у гар ни ту ри ком 4
15 Кле шта сто лар ска ком 4
16 Кле шта ком би но ва на ком 4
17 Кле шта пљо сна та ком 8
18 Кле шта се чи це ком 8
19 Кле шта ока ста ком 8
20 Кле шта за ски да ње изо ла ци је ком 8
21 Бур ги је Ø 1 до Ø 13 mm гар ни ту ра ком 1
22 Ел  ле ми ли ца 220 V, 100 W ком 8
23 Ел  ле ми ли ца 220 V, 200 W ком 8
24 Уга о ник 80 х 120 са на сло ном 90º ком 4
25 Кон трол ник ра ди ју са ком 1
26 Ме тар 2 m ком 4
27 Ле њир 50 cm ком 4
28 По моћ но ме ри ло ком 4



29 Ми кро ме тар ком 4
30 Ви си но мер ком 1
31 Ис пи ти вач на по на ком 4
32 Уни вер зал ни ин стру ме нат ком 4
33 Руч не ма ка зе за лим ко се ком 2

Предмети:
ЕЛЕКТРОНИКА I
ЕЛЕКТРИЧНАМЕРЕЊА И ЕЛЕКТРОНИКА
ЕЛЕКТРОНИКА

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме, слике, филмови 

1 Зид на ше ма струк ту ре PN, NPN и PNP спо ја, са сим бо ли ма и 
ка рак те ри сти ка ма ком 1

2 Зид на ше ма струк ту ре фе та и мос фе та, са сим бо ли ма и ка
рак те ри сти ка ма ком 1

3 Зид на ше ма струк ту ре ти ри сто ра, са сим бо ли ма и ка рак те ри
сти ка ма ком 1

4 Зид на ше ма струк ту ре оп то е лек трич ног еле мен та, сим бо ли и 
ка рак те ри сти ке ком 1

5 Зид на ше ма тех но ло шког про це са до би ја ња тран зи сто ра ком 1

6 Зид на ше ма по ја чи ва ча са за јед нич ким еми те ром, са за јед
нич ким ко лек то ром и са за јед нич ком ба зом ком 1

7 Зид на ше ма по ја чи ва ча са фе том, са за јед нич ким сор сом ком 1
8 Зид на ше ма по ја чи ва ча са ком пле мен тар ним тран зи сто ром ком 1

9 Зид на ше ма пре ки да ча са би по лар ним и уни по лар ним тран
зи сто ром ком 1

10 Зид на ше ма три а ка у при ме ни фа зне ре гу ла ци је сна ге по тро
ша ча ком 1

Модели, макете
11 Ма ке та са Si и Ge ди о дом ком 4
12 Ма ке та са Зе не ро вом ди о дом ком 4
13 Ма ке та јед но став ног ста би ли за то ра на по на са Z ди о дом ком 4
14 Ма ке та са ва ри капди о дом ком 4
15 Ма ке та јед но стра ног и дво стра ног усме ра ча ком 4
16 Ма ке та са би по лар ним тран зи сто ром ком 4

17 Ма ке та јед но сте пе ног и тер мич ки ста би ли са ног по ја чи ва ча 
RC ти па ком 4

18 Ма ке та дво сте пе ног RC по ја чи ва ча са за јед нич ким E ком 4
19 Ма ке та еми тер ског по ја чи ва ча ком 4
20 Ма ке та по ја чи ва ча са Дар линг то но вим спо јем тран зи сто ра ком 4
21 Ме ке та по ја чи ва ча са ком пле мен тар ним тран зи сто ри ма ком 4
22 Ма ке та са уни по лар ним тран зи сто ром – Фе том и мос фе том ком 4
23 Ма ке та по ја чи ва ча са фе том и ауто мат ским пред на по ном GS ком 4
24 Ма ке та ин вер то ра са би по лар ним тран зи сто ром ком 4
25 Ма ке та ин вер то ра са мос фе том ком 4
26 Ма ке та са ди од ним и три од ним ти ри сто ром ком 4
27 Ма ке та са ди а ком и три а ком као ре гу ла то ром сна ге по тро ша ча ком 4

28 Ма ке та са оп то е лек трон ским еле мен ти ма (фо то от по ром, фо
то ди о дом, фо то тран зи сто ром и LED ди о дом) ком 4

29 Ма ке та са ра зним при мер ци ма са вре ме них ин те гри са них ко ла ком 4
Инструменти 
30 Ана лог ни мул ти ме тар ком 4
31 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 4
32 Елек трон ски мул ти ме тар ком 4
33 Дво ка нал ни осци ло скоп ком 4
34 RC ге не ра тор 10 Hz–100 kHz ком 2
35 Ге не ра тор функ ци је (са DC из ла зом и оп се гом 0,1 Hz–2 MHz) ком 4

36 Пулс ни ге не ра тор (од 0,1 Hz до 10 MHz,  са ам пли туд ним оп
се гом од 1 V до 15 V,  вре ме ном успо на – па да око 10 ns) ком 2

37 Ли не ар ни по тен ци о ме тар ком 16
Напомена: Уко ли ко ла бо ра то риј ски сто ло ви не ма ју угра ђе не ста бил не из во ре 
на па ја ња, тре ба пред ви де ти 8 х 2 = 16 ста бил них из во ра про мен љи вих на по на 
од 0 V до 30 V

Алати 

38 Ма ли, сред њи и ве ли ки од ви јач, од ви јач – ис пи ти вач фа зе гар ни
ту ра 1

39 Кле шта – ком би но ва на, шпи ца ста и се чи це гар ни
ту ра 1

40 Алат за ски да ње изо ла ци је са во до ва ком 1
41 Ма ла сте га ком 1
42 Ле ми ли ца са тер мо ста том од 50 W, с фи ним и обич ним вр хом ком 1
43 Пин це та ком 1
44 Ма ка зе ком 1

Предмет:
ЕЛЕКТРОНИКА II

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме, слике, филмови, проспекти
1 При каз тех но ло шког про це са у из град њи ин те гри са них ко ла ком 1
2 Ше ма са озна ка ма ин те гри са них ко ла ком 1
3 При каз уну тра шње струк ту ре опе ра ци о ног по ја чи ва ча ком 1
4 При каз раз ли чи тих осци ла то ра ком 1
5 При каз аста бил ног и мо но ста бил ног мул ти ви бра то ра ком 1
6 При каз Шми то вог окид ног ко ла ком 1
7 При каз A/D и D/Aконвертора ком 1
8 Про спек ти ло гич ких ко ла ком 1
Модели, макете

9 Ма ке та ди фе рен ци јал ног по ја ча ва ча са дис крет ним еле мен
ти ма ком 4

10

Ма ке та са опе ра ци о ним по ја ча ва чем:
– ин вер ту ју ћи спој,
– не ин вер ту ју ћи спој 
– са би рач
– ди фе рен ци јал ни по ја ча вач
– огра ни ча вач
– компаратор напона

ком 4

11 Ма ке та са опе ра ци о ним по ја ча ва чем и тран зи сто ри ма сна ге ком 4
12 Ма ке та са ин те гри са ним ста би ли за то ром на по на ком 4
13 Ма ке та осци ла то ра с фа зним по ме ра њем – RC осци ла то ри ком 4
14 Ма ке та осци ла то ра у три тач ке без и са квар цом ком 4
15 Ма ке та аста бил ног мул ти ви бра то ра ком 4
16 Ма ке та мо но ста бил ног мул ти ви бра то ра ком 4
17 Ма ке та са Шми то вим окид ним ко лом ком 4
18 Ма ке та са CMOS, основ на ло гич ка ко ла и ин вер тор ком 4
19 Ма ке та са ви ше раз ли чи тих фа ми ли ја ло гич ких ко ла ком 4
20 Ма ке та Д/A кон вер то ра ком 4
21 Ма ке та A/Д кон вер то ра са угра ђе ним при ка зи ва чем ком 4
Алати
22 Сред њи од ви јач ком 1
23 Ве ли ки од ви јач ком 1
24 Од ви јач – ис пи ти вач фа зе ком 1 

5 Кле шта – ком би но ва на, се чи це, шпи ца ста и окру гла ста за 
уви ја ње во да

гар ни
ту ра 1

26 Ала ти за ски да ње изо ла ци је са во до ва ком 1
27 Ма ла сте га ком 1

28 Ле ми ли ца са тер мо ста том од 50 W са фи ним и обич ним вр
хом ком 1

29 Ва ку ум ска пум па за уси са ва ње ка ла ја ком 1
30 Ма ла пин це та ком 1
31 Ве ли ка пин це та ком 1
32 Ма ка зе ком 1

33 Ку ти ја за сме штај ра зно вр сних елек трон ских еле ме на та (па
сив них и ак тив них) за по прав ке и екс пе ри мен ти са ње ком 1

34 Ге не ра тор функ ци ја са DC из ла зом ком 4
35 Елек трон ски ана лог ни мул ти ме тар ком 4
36 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 4
37 Ми ли волт ме тар ком 4
38 Дво ка нал ни осци ло скоп ком 4
39 Им пулс ни ге не ра тор ком 4

Напомена: уко ли ко ла бо ра то риј ски сто ло ви не ма ју угра ђе не ста бил не из во ре 
на па ја ња тре ба пред ви де ти 6 х 2 ста бил них из во ра про мен љи вог на по на од 0 
V до + 30 V



Предмет:
ЕЛЕКТРОНИКА (обра зов ни про фи ли: електротехничар те

лекомуникација и електротехничар за електронику на возилима)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме, слике или презентације

1 Ше ма струк ту ре PN, NPN и PNP спо ја, са сим бо ли ма и ка
рак те ри сти ка ма ком 1

2 Ше ма струк ту ре фе та и мос фе та, са сим бо ли ма и ка рак те ри
сти ка ма ком 1

3 Ше ма струк ту ре ти ри сто ра, са сим бо ли ма и ка рак те ри сти ка
ма ком 1

4 Ше ма струк ту ре оп то е лек трон ског еле мен та, сим бо ли и ка
рак те ри сти ке ком 1

5 При каз тех но ло шког про це са до би ја ња тран зи сто ра ком 1
6 Ше ма појачaвача са за јед нич ким еми те ром ком 1
7 Ше ма појачaвача са фе том, са за јед нич ким сор сом ком 1
8 При каз ви ше сте пе ног по ја ча ва ча ком 1
9 Блок ше ма ин те гри са ног опе ра ци о ног по ја ча ва ча ком 1
10 Ше ма еле мен тар них ло гич ких ко ла ком 1
11 При каз тех но ло шког про це са у из град њи ин те гри са них ко ла ком 1
12 При каз раз ли чи тих осци ла то ра ком 1
13 При каз аста бил ног и мо но ста бил ног мул ти ви бра то ра ком 1
14 При каз Шми то вог окид ног ко ла ком 1
15 При каз A/D и D/A кон вер то ра ком 1

16 Ше ма де ко де ра, ко де ра, кон вер то ра ко да, мул ти плек се ра и де
мул ти плек се ра ком 1

17 Ше мат ски при каз са би ра ча, ком па ра то ра ком 1
18 Ше мат ски при каз раз ли чи тих ре ги ста ра ком 1
19 Ше ма ор га ни за ци је RОM, PROM и FPROM ком 1
20 Ше ма ор га ни за ци је RAM ста тич ке и ди на мич ке ме мо ри је ком 1
21 Про спек ти раз ли чи тих ло гич ких ко ла ком 1
Модели, макете

22

Ма ке та са раз ли чи тим вр ста ма ди о да:
– Si и Ge ди о дом
– Зе не ро вом ди о дом
– варикапдиодом

ком 4

23 Ма ке та јед но став ног ста би ли за то ра на по на са Z ди о дом ком 4
24 Ма ке та јед но стра ног и дво стра ног усме ра ча ком 4
25 Ма ке та са би по лар ним тран зи сто ри ма ком 4

26 Ма ке та јед но сте пе ног и дво сте пе ног (тер мич ки ста би ли са
ног) RC по ја ча ва ча са за јед нич ким E ком 4

27 Ма ке та по ја чи ва ча са Дар линг то но вим спо јем тран зи сто ра ком 4
28 Ме ке та по ја чи ва ча са ком пле мен тар ним тран зи сто ри ма ком 4
29 Ма ке та са уни по лар ним тран зи сто ром – фе том и мос фе том ком 4
30 Ма ке та по ја ча ва ча са фе том и ауто мат ским пред на по ном GS ком 4

31
Ма ке та ин вер то ра:
– са би по лар ним тран зи сто ром
– са мосфетом

ком 4

32

Ма ке та са елек трон ским ко ли ма са ви ше слој ним си ли ци јум
ским ком по нен та ма:
– ди од ним и три од ним ти ри сто ром
– диаком и триаком

ком 4

33 Ма ке та са оп то е лек трон ским еле мен ти ма (фо то от по ром, фо
то ди о дом, фо то тран зи сто ром и LED ди о дом) ком 4

34 Ма ке та ди фе рен ци јал ног по ја ча ва ча са дис крет ним еле мен
ти ма ком 4

35

Ма ке та са опе ра ци о ним по ја ча ва чем:
– ин вер ту ју ћи спој,
– не ин вер ту ју ћи спој 
– са би рач
– ди фе рен ци јал ни по ја ча вач
– огра ни ча вач
– компаратор напона

ком 4

36 Ма ке та са ак тив ним фил три ма ком 4
37 Ма ке та са пре ки дач ким из во ри ма за на па ја ње ком 4
38 Ма ке та са опе ра ци о ним по ја ча ва чем и тран зи сто ри ма сна ге ком 4
39 Ма ке та са ин те гри са ним ста би ли за то ром на по на ком 4
40 Ма ке та осци ла то ра с фа зним по ме ра њем – RC осци ла то ри ком 4
41 Ма ке та осци ла то ра у три тач ке без и са квар цом ком 4
42 Ма ке та аста бил ног мул ти ви бра то ра ком 4

43 Ма ке та мо но ста бил ног мул ти ви бра то ра ком 4
44 Ма ке та са Шми то вим окид ним ко лом ком 4
45 Ма ке та с еле мен тар ним и уни вер зал ним ло гич ким ко ли ма ком 4

46 Ма ке та са основ ним ло гич ким ко ли ма у CMOS тех но ло ги ји 
и ин вер то ром ком 4

47 Ма ке та са ви ше раз ли чи тих фа ми ли ја ло гич ких ко ла ком 4
48 Ма ке та A/Д кон вер то ра са угра ђе ним при ка зи ва чем ком 4
49 Ма ке та Д/A кон вер то ра ком 4
50 Ма ке та са флипфло по ви ма ком 4
51 Ма ке та би нар ног и де кад ног бро ја ча ком 4
52 Ма ке та са мул ти плек се ром и де мул ти плек се ром ком 4
53 Ма ке та са ко де ром и де ко де ром ком 4
Инструменти 
 54 Ана лог ни мул ти ме тар ком 4
 55 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 4
 56 Елек трон ски мул ти ме тар ком 4
57 Дво ка нал ни осци ло скоп ком 4
58 RC ге не ра тор 10 Hz–100 kHz ком 2
59 Ге не ра тор функ ци је (са DC из ла зом и оп се гом 0,1 Hz–2 MHz) ком 4

60 Им пулс ни ге не ра тор (од 0,1 Hz до 10 MHz,  са ам пли туд ним 
оп се гом од 1 V до 15 V,  вре ме ном успо на – па да око 10 ns) ком 2

61 Ли не ар ни по тен ци о ме тар ком 16
Напомена: Уко ли ко ла бо ра то риј ски сто ло ви не ма ју угра ђе не ста бил не из во ре 
на па ја ња, тре ба пред ви де ти 8 х 2 = 16 ста бил них из во ра про мен љи вих на по на од  
0 V до 30 V

Алати 

62 Ма ли, сред њи и ве ли ки од ви јач, од ви јач – ис пи ти вач фа зе гар ни
ту ра 1

63 Кле шта – ком би но ва на, шпи ца ста и се чи це гар ни
ту ра 1

64 Алат за ски да ње изо ла ци је са во до ва ком 1
65 Ма ла сте га ком 1
66 Ле ми ли ца са тер мо ста том од 50 W, с фи ним и обич ним вр хом ком 1
67 Ва ку ум ска пум па за уси са ва ње ка ла ја ком 1
68 Пин це та ком 1
69 Ма ка зе ком 1

Предмети:
ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА
ЕЛЕКТРОНИКА У ЕНЕРГЕТИЦИ

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Макете, модели
1 Ма ке те ло гич ких ко ла ком 4
2 Ма ке та аста бил ног мул ти ви бра то ра ком 4
3 Мре жни ис пра вља чи (јед но фа зни, тро фа зни) ком 4
4 Ма ке та ре гу ла ци о ног ко ла са ти ри сто ри ма и три ја ци ма ком 4
5 Ма ке та би ста бил ног мул ти ви бра то ра ком 4
6 Ма ке та ин вер то ра (јед но у сме рач ки, дво у сме рач ки) ком 4
7 Ма ке та А/Д и Д/А кон вер то ра ком 4
8 Ма ке та осла бљи ва ча ком 4
9 Ма ке та RC по ја ча ва ча ком 4
10 Ма ке та по ме ра ча фа зе ком 4
11 Ма ке та са опе ра ци о ним по ја чи ва чем ком 4

12 Ма ке та за сни ма ње ка рак те ри сти ка по лу про вод ни ка осци ло
ско пом ком 4

13 Ма ке та чо пе ра ком 4
Инструменти, опрема 
14 Елек трон ски ми ли волт ме тар ком 1
15 Ге не ра тор функ ци ја ком 4
16 Осци ло скоп ком 4
17 Ди ги тал ни фре квен цме тар ком 1
18 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 4
19 Сон де за осци ло скоп ком 8
20 RLC ме тар ком 1
21 Из вор јед но смер ног на по на ком 1
22 Де кад не ку ти је R, L, C, ком 3



Предмет:
ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме, слике, филмови
1 Ше ма еле мен тар них ло гич ких ко ла ком 1

2 Ше ма де ко де ра, ко де ра, кон вер то ра ко да, мул ти плек се ра и де
мул ти плек се ра ком 1

3 Ше ма ви ше бит ног са би ра ча ком 1
5 Ше ма ви ше бит ног ком па ра то ра ком 1
6 Ше ма ста ци о нар ног ре ги стра ком 1
7 Ше ма по ме рач ког ре ги стра ком 1
8 Ше ма ор га ни за ци је RОM, PROM и FPROM ком 1
9 Ше ма ор га ни за ци је RAM ста тич ке ме мо ри је ком 1

10 Ше ма ор га ни за ци је RAM ди на мич ке ме мо ри је ком 1
Модели, макете
11 Ма ке та с еле мен тар ним ло гич ким ко ли ма ком 4
12 Ма ке та с уни вер зал ним ло гич ким ко ли ма ком 4
13 Ма ке та са флипфло по ви ма ком 4
14 Ма ке та би нар ног бро ја ча ком 4
15 Ма ке та де кад ног бро ја ча ком 4
16 Ма ке та са мул ти плек се ром и де мул ти плек се ром ком 4

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмети:
ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
РАЧУНАРСКА ГРАФИКА ИМУЛТИМЕДИЈА
АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ
КОРИСНИЧКИ ПРОГРАМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА КОЛА
ВЕБ ДИЗАЈН

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Софтвер
1 Про грам за из ра ду фон та ком 1
2 Про грам за об ра ду тек ста ком 1
3 Про грам за цр та ње (век тор ска гра фи ка) ком 1
4 Про грам за об ра ду сли ка ком 1
5 Про грам за об ра ду зву ка ком 1
6 Про грам за об ра ду ви део за пи са ком 1
7 Про грам за из ра ду ани ма ци ја ком 1
8 Про грам за из ра ду мул ти ме ди јал них пре зен та ци ја ком 1

9 Про грам за цр та ње елек трич них ше ма и си му ла ци ју ра да 
елек трон ских ко ла ком 1

10 Про грам за из ра ду Веб пре зен та ци је ком 1

В. НОРМАТИВИ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА СТРУЧНИХ
ПРЕДМЕТА ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА

1) СМЕР ЕНЕР ГЕТ СКИ

Предмети:
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ
(обра зов ни про фи ли: електротехничар енергетике, елек

тротехничар електромоторних погона, електроинсталатер,
електромонтер мреже и постројења, електромеханичар за тер
мичке и расхладне уређаје, електротехничар за термичке и
расхладне уређаје, електротехничар процесног управљања,
електричар)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине, уређаји 
1 Узор ци склоп ки 10, 16, 25 А ком 3

2 Узор ци склоп ни ка (елек тро маг нет ни на вој и кон так ти) 10, 16, 
25 А ком 3

3 Узор ци за штит не склоп ке – FID 25 A ком 1

4 Узо рак мо тор не за штит не склоп ке 25 А ком 1
5 Узо рак пре ки да ча сна ге 25 и 63 А ком 2
6 Узор ци ре ле ја 12, 24, 220 V ком 3
7 Узо рак ка тод ног од вод ни ка ком 1
8 Оси гу ра чи EZ 25/10, 16 A ком 3
9 Оси гу ра чи UZ 25/10, 16 A ком 3
10 Оси гу ра чи TZ 25/10, 16 A ком 3
Шеме, слике
11 Ше ма ве за све тиљ ке и ин ста ла ци о них пре ки да ча ком 1
12 Ше ма сте пе нич ног ауто ма та ком 1
13 Ше ма ве за бро ји ла ком 1
14 Ше ма ве за мер не гру пе ком 1
15 Ше ма ве за спољ ног осве тље ња са фо то ће ли јом ком 1
16 Цр теж глав ног раз вод ног ор ма на са бро ји ли ма ком 1
17 Цр теж раз вод не та бле у ста ну ком 1
18 Цр теж кућ ног ка блов ског при кључ ка ком 1
19 Сли ка ште дљи ве и лед си ја ли це ком 1
20 Сли ка све тиљ ки за спо ља шње осве тље ње ком 1

21 Цр те жи гра фич ких сим бо ли за елек трич не ин ста ла ци је ја ке 
и сла бе стру је ком 1

22 Цр теж кућ ног над зем ног при кључ ка ком 1
Модели, макете

23 Узор ци про вод ни ка и ка бло ва ја ке стру је (нај ма ње 20 ком ) гар ни
ту ра 1

24 Узор ци про вод ни ка и ка бло ва сла бе стру је (нај ма ње 10 ком ) гар ни
ту ра 1

25 Узор ци ин ста ла ци о них це ви (нај ма ње 5 ком ) гар ни
ту ра 1

26 Узор ци при бо ра за ка бло ве (нај ма ње 5 ком ) гар ни
ту ра 1

27 Узор ци при кључ ни ца, утич ни ца и  на ти ка ча (нај ма ње 10 
ком )

гар ни
ту ра 1

Комплети, гарнитуре 

28 Узор ци ин ста ла ци о них пре ки да ча за су ве про сто ри је (нај ма
ње 5 ком )

гар ни
ту ра 1

29 Узор ци ин ста ла ци о них пре ки да ча за вла жне про сто ри је (нај
ма ње 5 ком )

гар ни
ту ра 1

30 Узор ци ин ста ла ци о них пре ки да ча за гру би по гон (нај ма ње 2 
ком )

гар ни
ту ра 1

31 Узор ци ин ста ла ци о них пре ки да ча и утич ни ца (нај ма ње 5 
ком )

гар ни
ту ра 1

32 Узор ци то пљи вих оси гу ра ча B, D, NV (нај ма ње по 3 ком ) гар ни
ту ра 1

33 Узор ци ауто мат ских оси гу ра ча 10, 16 А ком 2
34 Узор ци пла стич них ка на ла ком 4

35 Узор ци под них ин ста ла ци ја гар ни
ту ра 1

36 Узор ци кон ден за то ра за ком пен за ци ју ком 3
37 Си ја ли це са ме тал ним влак ном ком 4
38 Флу о ре сцент не си ја ли це (це ви) са при бо ром ком 3
39 Жи ви не си ја ли це са при бо ром ком 2
40 На три ју мо ве си ја ли це са при бо ром ком 1
41 Узор ци си ја лич них гр ла E и B (нај ма ње по 2 ком ) ком 1
42 Све тиљ ке (ре флек тор ска и ди фу зор) ком 2
Инструменти 
43 Лук сме тар ком 1
44 Ла сер ски ме тар ком 1
45 Со лар ни пу њач ба те ри ја ком 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмет:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И

ОСВЕТЉЕЊА
(обра зов ни про фил: електротехничар енергетике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Софтвер 
1 Про грам за про јек то ва ње елек трич них ин ста ла ци ја ком 1



2 Про грам за унос тек ста и цр та ње та бе ла ком 1

3 Про грам за про јек то ва ње спо ља шњег и уну тра шњег осве
тље ња ком 1

4 Про грам за про јек то ва ње улич ног осве тље ња ком 1
Каталози и литература

5 Ка та та ло зи елек тро опре ме (утич ни це, пре ки да чи, раз вод не 
та бле, раз вод ни ор ма ни, ка блов ске при кључ не ку ти је ) 

ком
плет 1

6 Ка та ло зи гро мо бран ске опре ме ком
плет 1

7 Тех нич ке пре по ру ке Електродистрибуције Србије ком
плет 1

Предмет:
ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ
(обра зов ни про фил: електроинсталатер)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови
1 Елек трич не ше ме елек трич них шпо ре та ком 1
2 Елек трич не ше ме ми кро та ла сне пећ ни це ком 1
3 Елек трич не ше ме тер мо а ку му ла ци о не пе ћи ком 1
4 Елек трич не ше ме ма ши на за пра ње по су ђа ком 1
5 Елек трич не ше ме ма ши на за пра ње ве ша ком 1
6 Елек трич не ше ме ра зних вр ста бој ле ра ком 1
7 Елек трич не ше ме са ди рект ним и ин ди рект ним за гре ва њем ком 1
8 Елек трич на ше ма ни ско фре квент не пе ћи ком 1
9 Елек трич на ше ма ви со ко фре квент не пе ћи ком 1
10 Елек трич на ше ма елек тро луч не пе ћи ком 1
11 Сли ка ма ши не за јед но смер ну стру ју у из гле ду и пре се ку ком 1

12 Сли ка – ше ма ге не ра то ра јед но смер не стру је са не за ви сном 
по бу дом ком 1

13 Сли ка – ше ма ге не ра то ра јед но смер не стру је са па ра лел ном 
по бу дом ком 1

14 Сли ка асин хро ног мо то ра у из гле ду и пре се ку ком 1
15 Сли ка син хро ног ге не ра то ра са ис так ну тим по ло ви ма ком 1
16 Сли ка син хро ног ге не ра то ра са ваљ ка стим ро то ром ком 1
17 Сли ка син хро ног мо то ра и ше ма ње го вог пу шта ња у рад ком 1
18 Сли ка – ше ма ми кро мо то ра ком 1
19 Сли ке ра зних кон ден за то ра ком 1
20 Сли ке ра зних ис па ри ва ча ком 1
21 Сли ке – ше ме ре гу ла ци о них вен ти ла ком 1
22 Сли ке – ше ме ра зних тер мо ста та ком 1
23 Сли ке ше ме обич ног и ди фе рен ци јал ног пре со ста та ком 1
24 Сли ка – ка скад не ве зе ком пре со ра ком 1
25 Ше ма кућ ног ком пре сор ског хлад ња ка ком 1
26 Елек трич на ше ма кућ ног ком пре сор ског хлад ња ка ком 1
27 Ше ма ап сорп ци о ног хлад ња ка ком 1
28  Сли ка – ше ма ма лог соб ног кли ма уре ђа ја ком 1
Модели, макете
29 Мо дел ма ши не за јед но смер ну стру ју у из гле ду и пре се ку ком 1
30 Мо дел тро фа зног асин хро ног мо то ра са пр сте но ви ма у пре се ку ком 1
31 Мо дел тро фа зног асин хро ног мо то ра са ро то ром у пре се ку ком 1
32 Клип ни ком пре сор – ма ке та ком 1
33 Мо дел клип ног ком пре со ра за ма ле фри жи де ре (кућ не) ком 2
Комплети, гарнитуре 
34 Ба кар, це кас, кар бо рун дум, азбест, ке ра ми ка, пор цу лан узор ци  
35 Греј на пло ча штед ња ка (обич на и екс прес) ком 4
36 Раз не вр сте греј них те ла ком 6
37 Ра зни пре ки да чи за ви ше сте пе но пре ки да ње ком 10
38 Раз не вр сте тер мо ста та ком 10
39 Узо рак ма лог ва зду шног кон ден за то ра ком 2
40 Узо рак ма лог до бо ша стог ис па ри ва ча ком 2
41 Узо рак ре гу ла ци о ног вен ти ла и ка пи лар не це ви ком 4
Инструменти
42 Уни вер зал ни ин стру мент ком 10

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмет:
ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА
(обра зов ни про фил: електроинсталатер)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме 

1 Про сти и елек тро е нер гет ски си стем ком 1

2 Ра зни си сте ми са бир ни ца ком
плет 1

3 Тер мо е лек тра не ком 1

4 Хи дро е лек тра не ком 1

5 Елек тра на са теч ним го ри вом ком 1

6 Ну кле ар на елек тра на ком 1

7 Ра зни ти по ви зид них, кров них и стуб них кон зо ла ком 1

8 Из глед свих вр ста из ве де них над зем них и под зем них кућ них 
при кљу ча ка ком 1

9 Ка блов ски раз вод ни ор ма ри ком 1

10 Ка блов ске при кључ не ку ти је ком 1

11 Ка блов ска ка на ли за ци ја, цр теж ком 1

12 Дис по зи ци је тран сфор ма тор ских по стро је ња ком 1

13 Ра ста вља чи ком 1

14 Пре ки да чи ком 1

15 Тран сфор ма тор ска ће ли ја ком 1

16 Ка блов ска ће ли ја ком 1

17 Мер носпој на ће ли ја ком 1

18 Раз вод не та бле и ко манд ни пул то ви ком 1

19 Дис по зи ци је узе мљи ва ча ком 1

Модели, макете 

20 Узор ци ра зних ти по ва го лих про вод ни ка и за штит не ужа ди 
за над зем не во до ве ком 1

21 Узор ци ра зних ти по ва ка бло ва за под зем не во до ве ком 1

Узорци, комплети, гарнитуре

22 Изо ла то ри тип N 80 и N 95 ком 4

23 Изо ла то ри тип Z 80 и Z 115 ком 4

24 Пот пор ни изо ла тор тип D 135 ком 1

25 Пот пор ни изо ла тор тип I 165 ком 1

26 Ви се ћи изо ла тор тип K 170/280 ком 1

27 Са ви је ни но са чи изо ла то ра за ни ски и ви со ки на пон ком 2

28 Пра ви но са чи изо ла то ра за ни ски и ви со ки на пон ком 2

29 Спој ни це за раз не пре се ке про вод ни ка (нај ма ње 5 ком ) гар ни
ту ра 1

30 Сте заљ ке за во до ве ни ских и сред њих на по на гар ни
ту ра 1

31 Но се ћа сте заљ ка за са мо но се ћи ка блов ски сноп ком 1

32 За те зна сте заљ ка за са мо но се ћи ка блов ски сноп ком 1

33 Уга о на сте заљ ка за са мо но се ћи ка блов ски сноп ком 1

34 Узор ци ра зних ти по ва ка бло ва са изо ла ци јом од им прег ни са
ног па пи ра и тер мо пла стич них ма са 

ком
плет 1

35
Ка блов ска гла ва за уну тра шњу мон та жу за ка бло ве са изо
ла ци јом од им прег ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег 
PVCа

ком 1

36 Ка блов ска гла ва за спољ ну мон та жу за ка бло ве са изо ла ци
јом од им прег ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа ком 1

37 Ка блов ска рав на спој ни ца за ка бло ве са изо ла ци јом од им
прег ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа ком 1

38 Ка блов ска од вој на спој ни ца за ка бло ве са изо ла ци јом од им
прег ни ра ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа ком 1

39 Ка тод ни од вод ник пре на по на ком 1

40 Про вод ни ци за са бир ни це ра зних про фи ла, ви ше ко ма да ком
плет 1

41 Ра зни ти по ви оки да ча и ре ле ја за за шти ту и ре гу ла ци ју, ви
ше ко ма да

ком
плет 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.



Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(обра зов ни про фил: електроинсталатер (за 1–4 одељења))

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине, уређаји

1 Раз вод ни ор мар са глав ним гре бе на стим пре ки да чем 63 А и 
од го ва ра ју ћим бро јем оси гу ра ча ком 1 

2 Вер ти кал ни зид са уград ним пло ча ма за ин ста ла ци ју на зи ду ком 2

3 Раз вод не та бле са гре бе на стим пре ки да чем 25 А и са по 18 
оси гу ра ча, на по је не за себ но са глав не раз вод не та бле ком 2

4 Елек трич на сто на бу ши ли ца Ø 13 mm ком 1
5 Елек трич на руч на бу ши ли ца Ø 10 mm ком 1
6 Елек трич на бру си ли ца са 2 бру сне пло че ком 1
7 Елек трич на руч на бру си ли ца ком 1
8 Елек трич на руч на ви бра ци о на бру си ли ца ком 1
9 Ма ка зе за лим сто не ком 1
10 Ом ме тар ком 2
11 Волт ме тар 1000 V ком 2
12 Ам пер ме тар 400 А ком 2
13 Уни вер зал ни ин стру мент ком 4
14 Мо но фа зно јед но та риф но бро ји ло 1014 А ком 1
15 Мо но фа зно дво та риф но бро ји ло ком 1
16 Тро фа зно јед но та риф но бро ји ло 1040 А ком 2
17 Тро фа зно дво та риф но бро ји ло ком 2
18 Уклоп ни сат ком 2
19 Уре ђај МКТ ком 2
20 Струј ни тран сфор ма тор 100/5 А ком 3
21 Бро ји ло ре ак тив не сна ге ком 1
22 Ка тод ни од вод ник 0,4 kW ком 2
Комплети, гарнитуре

23 Од ви ја чи гар ни
ту ра 6

24 Кле шта ком би но ва на ком 4
25 Кле шта рав на ком 8
26 Кле шта ока ста ком 8
27 Кле шта се чи це ком 8
28 Кле шта за ски да ње изо ла ци је ком 8
29 Че кић 100 g ком 4
30 Че кић 200 g ком 4
31 Че кић 500 g ком 4
32 Др ве ни че кић ком 4
33 Ка ши ке за гипс ком 4
34 Ло па ти це за гипс ком 4
35 Тур пи је раз не ком 10
36 Сте ге па ра лел не ком 8
37 Кле шта за про би ја ње ру па на ку ти ја ма ком 4
38 Елек трич на ле ми ли ца 220 V, 100 W ком 10
39 Бре нер на плин ком 1
41 Те сте ра за др во ком 1
42 Дво стру ке мер де ви не ком 2
43 Бур ги ја за др во 5, 10, 16 mm ком 3
44 Уга о ник 90º ком 4
46 Уга о ник 135º ком 4
47 Ви сак ком 1
48 По мич но ме ри ло (шу блер) ком 4
49 Ми кро ме тар ком 2
50 Ви си но ме тар ком 1
51 Ду би но ме тар ком 1
52 Ле њир 50 ком 4
53 Ме тар ве ли чи не 2 m ком 4
54 Ли бе ла гра ђе вин ска ком 1
55 Че кић од 1 kg ком 4

56 Се ка чи ши ља сти и пљо сна ти, ви ше ко ма да гар ни
ту ра 4

57 Бур ги ја за ме тал од 1–3 mm, ви ше ко ма да гар ни
ту ра 2

58 Бур ги ја за бе тон од 3–13 mm, ви ше ко ма да гар ни
ту ра 2

59 Бра вар ска кле шта ком 2
60 Ма ка зе за лим – пра ве ком 1
61 Ма ка зе за лим – ко се ком 1
62 Ис пи ти вач на по на ком 8
63 Крамп ком 1
64 Ло па та ком 1
65 Нож за ски да ње изо ла ци је ком 8
66 Пот пор ни изо ла тор 1 kV ком 4
67 Изо ла то ри N 95 ком 4
68 Но са чи изо ла то ра ком 8
69 Стуб не кон зо ле са 4 изо ла то ра ком 1
70 Ка блов ски над зем ни ор ман EDB2 ком 1
71 Ка блов ска при кључ на ку ти ја ком 1
72 Ка блов ска гла ва за спољ ну мон та жу од 1 kV ком 2
73 Ка блов ска гла ва за уну тра шњу мон та жу 1 kV ком 2
74 Ка блов ска спој ни ца ком 2
75 Ка блов ска ра чва ком 2
76 Кон так тор К 10 16 А ком 6
77 Вре мен ски ре леј ком 4
78 Ко манд ни ре леј ком 4
79 Из вр шни ре леј ком 4
80 За штит на струј на склоп ка FID ком 4
81 Гро мо бран – хва таљ ка ком 1

82 Спој ни ца за ис пи ти ва ње ис прав но сти гро мо бра на и узе мље
ња ком 4

83 Ма ња кућ на те ле фон ска цен тра ла по по
тре би 1

84 Ин тер фон са јед ним го вор ним ме стом по по
тре би 1

85 Ин тер фон са 2 го вор на ме ста по по
тре би 1

86 Апа ра ти за до ја ву по жа ра по по
тре би 1

87 Ди зелге не ра тор по по
тре би 1

89 Флу о ре сцент не ар ма ту ре са 2 си јал  це ви ком 5
90 Сте пе ни шни ауто мат ком 4

91 Елек трич но зво но 220 V, 8 V по по
тре би  

92 Тран сфор ма тор 220/3, 5, 6 V по по
тре би  

93 Ра став ни тран сфор ма тор 220/220 V по по
тре би  

94 Жи ви на све тиљ ка са ар ма ту ром по по
тре би 1

95 Про вод ни ци свих вр ста по по
тре би  

96 Раз вод не ку ти је по по
тре би  

97 При кључ не ку ти је по по
тре би  

98 Пре ки да чи свих вр ста по по
тре би  

99 Утич ни це свих вр ста по по
тре би  

100 При кључ не ви љу шке по по
тре би  

101 Рад на оде ла по по
тре би 16

102 За штит не ру ка ви це ко жне па ри 16
103 За штит не ру ка ви це гу ме не па ри 16
104 За штит не на о ча ри са про вид ним ста клом ком 8
105 За штит не на о ча ри за ва ре ње ком 8
106 Пе ња ли це ком 2
107 Опа са чи ком 4
108 Апа рат за га ше ње по жа ра ком 1
109 При руч на апо те ка ком 1



Предмет:
ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ
(обра зов ни про фи ли: електромонтери мрежа и постројења,

електротехничар енергетике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме 
1 Про сти ји елек тро е нер гет ски си стем ком 1
2 Пре но сна мре жа Ср би је 110 kV, 220 kV и 400 kV ком 3

3 Ра зни ти по ви изо ла тор ских ла на ца ком
плет 1

4 Ра зни ти по ви сту бо ва за ни ски на пон ком
плет 1

5 Ра зни ти по ви зид них, кров них и стуб них кон зо ла ком
плет 1

6 Из глед свих вр ста из ве де них над зем них и под зем них кућ них 
при кљу ча ка

ком
плет 1

7 Ка блов ски раз вод ни ор ма ни ком
плет 1

8 Ка блов ске при кључ не ку ти је ком
плет 1

9 Ка блов ска ка на ли за ци ја ком
плет 1

10 Из глед и ди мен зи је ка блов ских ро во ва ком
плет 1

11 Рас по ред ви ше ка бло ва у ро ву ком
плет 1

12 Ме ха ни за ци ја за раз вла че ње ужа ди над зем них во до ва ком
плет 1

13 Ме ха ни за ци ја за ко па ње ја ма за сту бо ве ком
плет 1

14 Ме ха ни за ци ја за по ла га ње ка бло ва ком
плет 1

Узорци, комплети, гарнитуре 

15 Узор ци ра зних ти по ва го лих про вод ни ка и за штит не ужа ди 
за над зем не во до ве, ви ше ко ма да

ком
плет 1

16 Пот пор ни изо ла тор ти па N 95 ком
плет 1

17 За те зни изо ла тор Z 80 ком
плет 1

18 Изо ла тор ти па PS (си ли кон ски) ком
плет 1

19 Изо ла тор LSP (пор цу лан ски) ком
плет 1

20 Штап ни изо ла тор ком
плет 1

21 Пор цу лан ски ви се ћи изо ла тор ком
плет 1

22 Ста кле ни ви се ћи изо ла тор ком
плет 1

23 Зид на кон зо ла ком
плет 1

24 Стуб на кон зо ла ком
плет 1

25 Са ви је ни но сач изо ла то ра за ни ски на пон ком
плет 1

26 Са ви је ни но сач изо ла то ра за сред њи на пон ком
плет 1

27 Пра ви но сач изо ла то ра за ни ски и сред њи на пон ком
плет 2

28 Стре мен за за те зне изо ла то ре (пра ви и ко си) ком
плет 2

29 Ове сна опре ма за јед но стру ки изо ла тор ски ла нац ком
плет 1

30 Ове сна опре ма за дво стру ки изо ла тор ски ла нац ком
плет 1

31 За штит ни ро го ви пар 1
32 За штит ни ре ке ти пар 1
33 За штит ни пр сте но ви пар 1
34 Ште лу ју ће искри ште пар 1
35 При гу ши вач ви бра ци је пар 1
36 Ела стич ни ра стој ник пар 1
37 Од вод ник пре на по на пар 1

38 Ба ли сорсве тиљ ка пар 1
39 Ба лон за озна ча ва ње да ле ко во да пар 1
40 За ста ви ца за озна ча ва ње да ле ко во да пар 2

41 Спој ни це за ни ски и ви со ки на пон (за раз не пре се ке) (најм  
5 ком )

гар ни
ту ра 1

42 Сте заљ ке за ни ски на пон (за раз не пре се ке) (нај ма ње 5 ком ) гар ни
ту ра 1

43 Но се ћа сте заљ ка за ви со ки на пон ком 1
44 За те зна сте заљ ка за ви со ки на пон ком 1

45 Узор ци са мо но се ћег ка блов ског сно па (нај ма ње 5 ком ) ком
плет 1

46 Но се ћа сте заљ ка за СКС ком 1
47 За те зна сте заљ ка за СКС ком 1
48 Уга о на сте заљ ка за СКС ком 1

49 Узор ци ра зних ти по ва ка бло ва са изо ла ци јом од им прег ни са
ног па пи ра и тер мо пла стич них ма са ком 1

50 Ка блов ска гла ва за ка бло ве са изо ла ци јом од им прег ни са ног 
па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа за уну тра шњу мон та жу ком 1

51 Ка блов ска гла ва за ка бло ве са изо ла ци јом од им прег ни са ног 
па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа за спољ ну мон та жу ком 1

52 Рав на ка блов ска спој ни ца за ка бло ве са изо ла ци јом од им
прег ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа ком 1

53 Од вој на ка блов ска спој ни ца за ка бло ве са изо ла ци јом од им
прег ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа ком 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмет:
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
(обра зов ни про фи ли: електротехничар енергетике, елек

тричар)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, макете 
1 Ма ке та со лар не елек тра не ком 1
2 Та бе ле сна ге сун че вог зра че ња ком 1

 3 Ше ма си сте ма за при пре му то пле во де по мо ћу со лар не енер
ги је ком 1

4 Ше ма си сте ма са рав ним ко лек то ри ма за про из вод њу со лар
не енер ги је ком 1

5 Ше ма си сте ма са ва ку ум ским це ви ма за про из вод њу со лар не 
енер ги је ком 1

6 Ше ма ком би но ва ног си сте ма за про из вод њу со лар не енер ги је ком 1
7 Ше ма кон струк ци је фо то на пон ске ће ли је ком 1
8 Ше ма прин ци па ра да ве тро ге не ра то ра ком 1
9 Ше ма прин ци па ра да ми ни хи дро е лек тра не ком 1
10 Ше ма прин ци па ра да ге о тер мал не елек тра не ком 1
11 Ше ма прин ци па ра да елек тра не на би о ма су ком 1
12 Ше ма кон струк ци је и прин ци па ра да то плот не пум пе ком 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмети:
ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(обра зов ни про фи ли: електромонтер мрежа и постројења,

електротехничар енергетике, електротехничар електромотор
них погона)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине, уређаји 

1 Уре ђа ји за за шти ту од ат мос фер ских пра жње ња ви ше ко ма да ком
плет 1

2 Раз вод на та бла ни ског на по на са опре мом ком 1
Слике, шеме 

3 Ра зни си сте ми са бир ни ца ком
плет 1

4 На чи ни спре за ња тран сфор ма то ра ком
плет 1



5 На чи ни при кључ ка елек трич ног бро ји ла и ин стру ме на та на 
ви со ки и ни ски на пон

ком
плет 1

6 Ком плет на за шти та во да ком 1
7 Ком плет на за шти та ге не ра то ра ком 1
8 Ком плет на за шти та тран сфор ма то ра ком 1
9 Сиг на ли за ци ја зе мљо спо ја ком 1
10 Ре гу ли са ње на по на ге не ра то ра ком 1
11 Син хро ни за ци ја ге не ра то ра ком 1
12 Усме ра чи ком 1
13 Уре ђај за по прав ку фак то ра сна ге   

14 Дис по зи ци ја тран сфор ма тор ских по стро је ња ком
плет 1

15 Раз вод не та бле и ко манд ни пул то ви ком
плет 1

16 Дис по зи ци је узе мљи ва ча ком
плет 1

17 Дис по зи ци је усме рач ке ста ни це ком
плет 1

18 Тер мо е лек тра не ком 1
19 Хи дро е лек тра на ком 1
20 Ну кле ар на елек тра на ком 1
21 Елек тра на са теч ним го ри вом ком 1

22 Ди ја гра ми оп те ре ће ња (днев ни и го ди шњи) ком
плет 1

23 Сли ка пре ки да ча сна ге ком 1
24 Сли ка ра ста вља ча ком 1
25 Сли ка струј ног мер ног тран сфор ма то ра ком 1
26 Сли ка на пон ског мер ног тран сфор ма то ра ком 1
27 Сли ка од вод ни ка пре на по на ком 1
28 Сли ка ви со ко на пон ског оси гу ра ча ком 1
Узорци, комплети, гарнитуре 

29 Про вод ни ци за са бир ни це ра зних про фи ла, ви ше ко ма да ком
плет 1

30 Пот пор ни изо ла тор за спољ ну мон та жу ком 1
31 Пот пор ни изо ла тор за уну тра шњу мон та жу ком 1
32 Пот пор ни изо ла тор спо ља – уну тра ком 1
33 Изо ла тор ски чла нак за изо ла тор ске лан це ком 1
34 Тро пол ни ма ло уљ ни пре ки дач ком 1
35 Тро пол ни ра ста вљач ком 1
36 Ви со ко на пон ски оси гу рач ком 1
37 Струј ни мер ни тран сфор ма тор ком 1
38 На пон ски мер ни тран сфор ма тор ком 1
39 ВФ при гу шни ца за спољ ну мон та жу ком 1
40 Ви со ко на пон ски кон ден за тор за спољ ну мон та жу ком 1

41 Ра зни ти по ви оки да ча и ре ле ја за за шти ту и ре гу ли са ње, ви
ше ко ма да

ком
плет 1

42 За штит ни ауто мат за на из ме нич ну стру ју ком 1
43 Ам пер ме тар за ди рек тан при кљу чак оп се га 6 А ком 3
44 Вар ме тар за 5 А, 100 V ком 3

45 Тро фа зно тро си стем ско бро ји ло за ме ре ње ак тив не енер ги је 
In = 5 A ком 1

46 Си ја ли ца од 60 W са гр лом ком 3

47 На пон ски мер ни тран сфор ма тор пре но сног од но са 220/100 
V ком 3

48 Асин хро ни мо тор са ка ве зним ро то ром сна га до 500 W ком 1
49 По моћ ни ре леј с три пре клоп на кон так та и под нож јем PD 93 ком 6
50 Би ста бир ни ре леј са 2 х по три пре клоп на кон так та ком 3
51 Гре бе на ста склоп ка ком 3
52 Вре мен ски ре леј ком 3

53 Ре леј за пре ко струј ну за шти ту за но ми нал ну стру ју од  In = 5 
А и ор га ном за вре мен ско за те за ње ком 1

54 Ре леј за пре ко струј ну за шти ту без вре мен ског за те за ња за 
стру ју In= 5 А ком 1

55 За штит ни дво пол ни ауто мат за јед но смер ну стру ју ком 2
56 Ди фе рен ци јал ни ре леј за за шти ту тран сфор ма то ра ком 1
57 Струј ни мер ни тран сфор ма тор за зе мљо спој ну за шти ту ком 1

58 Струј ни мер ни тран сфор ма тор за ис пи ти ва ње пре ко струј не 
за шти те ком 1

59 Ме ђу тран сфор ма тор за ди фе рен ци јал ну за шти ту ком 1

60 Та стер за укљу че ње пре ки да ча са ду плим мир ним и рад ним 
кон так том (2а + 2б) ком 3

Инструменти 
61 Ин стру мен ти за ме ре ње у по стро је њи ма ком 3
62 Елек трич на бро ји ла за раз не та ри фе ком 3
63 Еле мен ти за сиг на ли за ци ју и ко ман до ва ње ком 3

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(обра зов ни про фил: електромонтер мрежа и постројења (за

14 одељења))

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Комплети, гарнитуре 

1 Ин ста ла ци о ни оси гу ра чи ти па D ком
плет 6

2 Ауто мат ски јед но пол ни оси гу ра чи, ви ше ко ма да ком
плет 6

3 Оси гу ра чи са изо ла то ром за спољ ну мон та жу, ви ше ко ма да ком
плет 4

4 Ин ста ла ци о ни пре ки да чи (јед но пол ни, ред ни, груп ни, на из
ме нич ни, уна кр сни)

ком
плет

по по
тре би

5 Сте пе ни шни ауто мат ком
плет 2

6 Та сте ри за сте пе ни шно осве тље ње ком
плет 4

7 Елек трич но зво но ком
плет 4

8 Тран сфор ма то ри за елек трич но зво но ком
плет 4

9 Та сте ри за елек трич но зво но ком
плет 4

10 При кључ ни це шу ко дво пол не за у зид ком
плет 6

11 При кључ ни це шу ко дво пол не за на зид ком
плет 6

12 При кључ ни це шу ко тро пол не ком
плет 6

13 Раз вод не ку ти је ком
плет 6

14 Дво пол ни шу ко ути ка чи ком
плет 6

15 Тро пол ни шу ко ути ка чи ком
плет 6

16 Си ја лич на гр ла Е 27 ком
плет 4

17 Флу о ре сцент не ар ма ту ре са две це ви ком
плет 4

18 Све тиљ ке са NG си ја ли цом за улич но осве тље ње ком
плет 2

19 Ка тод ни од вод ник пре на по на ком
плет 2

20 Кон зо ла стуб на за го ле про вод ни ке ком
плет 1

21 Кон зо ла за кров ни но сач (за го ле про вод ни ке) ком
плет 1

22 Кон зо ла зид на за го ле про вод ни ке ком
плет 1

23 Изо ла то ри ти па N ком
плет 16

24 Изо ла то ри ти па Z ком
плет 16

25 Изо ла то ри ти па Ps и LSP ком
плет 8

26 Изо ла то ри ти па K ком
плет 12

27 Изо ла то ри ста кле ни ком
плет 4

28 Но са чи изо ла то ра са ви је ни ком
плет 8



29 Но са чи изо ла то ра пра ви ком
плет 8

30 Стре ме ни пра ви ком
плет 8

31 Стре ме ни ко си ком
плет 8

32 Но са чи (кон зо ле) зид ни за СКС ком
плет 2

33 Но са чи (кон зо ле) стуб ни за СКС ком
плет 2

34 Но са чи (кон зо ле) кров ни за СКС ком
плет 2

35 Спој ни це за го ле Аl про вод ни ке за раз не пре се ке ком
плет 1

36 Спој ни це за го ле Cu про вод ни ке за раз не пре се ке ком
плет 1

37 Аl сте заљ ке за раз не пре се ке го лих про вод ни ка ком
плет 1

38 Cu сте заљ ке за раз не пре се ке го лих про вод ни ка ком
плет 1

39 Ком би но ва не AlCu сте заљ ке за раз не пре се ке ком
плет 1

40 Но се ћа сте заљ ка за СКС ком 4
41 За те зна сте заљ ка за СКС ком 4
42 Уга о на сте заљ ка за СКС ком 4

43 Ове сна опре ма за јед но стру ки изо ла тор ски ла нац ком
плет 1

44 Ове сна опре ма за дво стру ки изо ла тор ски ла нац ком
плет 1

45 Но се ћа сте заљ ка за изо ла тор ски ла нац ком 4
46 За те зна сте заљ ка за изо ла тор ски ла нац ком 4
47 Узе мљи вач (пло ча, тра ка, штап) ком 3
48 Спој ни це за ис пи ти ва ње ис прав но сти узе мље ња ком 4

49
Ка блов ска гла ва 1 kV за ка бло ве са изо ла ци јом од им прег
ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа за уну тра шњу 
мон та жу

ком 2

50
Ка блов ска гла ва 1 kV за ка бло ве са изо ла ци јом од им прег ни
са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа за спољ ну мон
та жу

ком 2

51 Ка блов ска рав на спој ни ца 1 kV за ка бло ве с изо ла ци јом од 
им прег ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа ком 2

52 Ка блов ска од вој на спој ни ца 1 kV за ка бло ве с изо ла ци јом од 
им прег ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа ком 2

53 Ка блов ски раз вод ни ор ман ком 1

54 Ка блов ска при кључ на ку ти ја за ка бло ве с изо ла ци јом од им
прег ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа ком 2

55 Рад на оде ла ком 16
56 Мон тер ске пе ња ли це за др ве ни стуб ком 2
57 Мон тер ске пе ња ли це за бе тон ски стуб ком 2
58 Мон тер ски по јас ком 2
59 За штит ни шлем ком 2
60 За штит не ру ка ви це (ко жне, гу ме не) пар 16
61 За штит не на о ча ри пар 4
62 При руч на апо те ка ком 1
Инструменти 
63 Бро ји ло јед но фа зно јед но та риф но ком 2
64 Бро ји ло јед но фа зно дво та риф но ком 2
65 Бро ји ло тро фа зно дво та риф но ком 2
66 Бро ји ло тро фа зно јед но та риф но ком 2
67 Бро ји ло ре ак тив не сна ге ком 2
68 Уклоп ни сат ком 2
69 МТК при јем ник ком 2
70 Ин ди ка тор на по на ком 8
71 Уни вер зал ни ин стру мент ком 6
Алати 
72 Руч на елек трич на бу ши ли ца и при бор ком 2
73 Елек трич на бру си ли ца с две бру сне пло че ком 1
74 Елек трич на ле ми ли ца 220 V, 1000 W ком 6
75 Елек трич на ле ми ли ца 220 V, 2000 W ком 6
76 Га сна лам па за ле мље ње (бре нер) ком 1

77 Пло че 80 х 60 cm од ме ког др ве та за ма ке те ин ста ла ци ја ком 16
78 Од ви ја чи ра зни ком 32
79 Кле шта ком би но ва на ком 16
80 Кле шта рав на ком 16
81 Кле шта за ски да ње изо ла ци је ком 16
82 Кле шта се чи це ком 16
83 Кле шта ока ста ком 16

* У та бе ли су на ве де не ми ни мал не ко ли чи не ком пле та на став них сред ста ва, ин
стру ме на та и ала та  

Предмети:
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ
(Обра зов ни про фи ли: електротехничар енергетике, елек

тротехничар за термичке и расхладне уређаје, електротехни
чар електромоторних погона, електротехничар електронике,
електротехничар рачунара. електротехничар процесног упра
вљања)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине и уређаји 
1 Ра чу на ри ком 12
2 Про јек тор ком 1
Слике, шеме, филмови 

3 Еле ме на та скло по ва и уре ђа ја ком
плет 1

Модели, макете 

4

Ма ке те мер них пре тва ра ча:
– от пор ни
– ка па ци тив ни
– ин дук тив ни
– фо то е лек трич ни
– та хо ме триј ски
– тем пе ра ту ре
– при ти ска
– протока

 
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

 
1
1
1
1
1
1
1
1

5

Ма ке те дис кри ми на то ра:
– на пон ски са обр та њем фа за
– по тен ци о ме тар ски
– мост ни
– са ди фе рен ци јал ним по ја чи ва чем
– фре квент ни
– струј ни
– временски

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

 
1
1
1
1
1
1
1

6

Ма ке те по ја ча ва ча:
– ни ско фре квент ни
– опе ра ци о ни
– магнетни

  
ком
ком
ком

 
1
1
1

7

Ма ке те ре гу ла то ра:
– дво по зи ци о ни
– тро по зи ци о ни
– им пулс ни
– елек трон ски са P, I, D, PI, PD, PID де ло ва њем
– ре гу ла тор сме ра обр та ња
– ре гу ла тор бр зи не мо то ра
– регулатор светла

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

 
1
1
1
1
1
1
1

8

Ма ке те из вр шних ор га на:
– сер во мо то ри
– пре ки дач
– та стер
– релеј

  
ком
ком
ком
ком

 
1
1
1
1

9

Ма ке та објек та ре гу ла ци је са:
– мо то ри ма јед но смер не стру је
– мо то ри ма на из ме нич не стру је
– P ре гу ла ци јом
– I ре гу ла ци јом
– D регулацијом

ком
ком
ком
ком
ком

3
3
1
1
1

10

Ма ке те и уре ђа ји за ме ре ње и ре гу ла ци ју:
– на по на
– бр зи не
– тем пе ра ту ре
– по ме ра ња
– про то ка
– нивоа

ком
ком
ком
ком
ком
ком

 
1
1
1
1
1
1

Инструменти 
11 Уни вер зал ни ин стру мент ком 6



12 Дво стру ки из вор јед но смер ног на по на ком 1
13 Ге не ра тор функ ци ја ком 3
14 Сиг нал ге не ра тор ком 2
15 Осци ло скоп ком 3
16 Из вор јед но смер ног на по на ком 3
17 Од вој ни ре гу ла ци о ни тра фо ком 3
18 Де кад не ку ти је от по ра ком 2
19 Де кад не ку ти је ка па ци те та ком 2
20 Де кад не ку ти је ин дук тив но сти ком 2
21 PLC кон тро лер ком 3
22 Обр то мер ком 2
23 Ме рач тем пе ра ту ре са тер мо спре гом ком 2
24 Ком пре сор га со ви тог флу и да ком 2
25 Пум па теч ног флу и да ком 2
26 Ме рач про то ка ком 2
27 Ме рач при ти ска ком 2
28 RLC ме тар ком 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(обра зов ни про фил: електротехничар енергетике (за 1–4

одељења))

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Комплети, гарнитуре 

1 Ин ста ла ци о ни оси гу ра чи ти па D ком
плет 8

2 Ауто мат ски јед но пол ни оси гу ра чи ком
плет 8

3 Оси гу ра чи са изо ла то ром за спољ ну мон та жу ком
плет 8

4 Ин ста ла ци о ни пре ки да чи (јед но пол ни, ред ни, груп ни, на из
ме нич ни, уна кр сни)

ком
плет 16

5 Сте пе ни шни ауто мат ком
плет 4

6 Та сте ри за сте пе ни шно осве тље ње ком
плет 4

7 Елек трич но зво но ком
плет 4

8 Тран сфор ма то ри за елек трич но зво но ком
плет 4

9 Та сте ри за елек трич но зво но ком
плет 4

10 При кључ ни це шу ко дво пол не за у зид ком
плет 8

11 При кључ ни це шу ко дво пол не за на зид ком
плет 8

12 При кључ ни це шу ко тро пол не ком
плет 8

13 Раз вод не ку ти је ком
плет 8

14 Дво пол ни шу ко ути ка чи ком
плет 8

15 Тро пол ни шу ко ути ка чи ком
плет 8

16 Си ја лич на гр ла Е 27 ком
плет 8

17 Флу о ре сцент не ар ма ту ре с две це ви ком
плет 4

18 Све тиљ ке са Hg си ја ли цом за улич но осве тље ње ком
плет 4

19 Ка тод ни од вод ник пре на по на ком
плет 2

20 Кон зо ла стуб на за го ле про вод ни ке ком
плет 1

21 Кон зо ла за кров ни но сач (за го ле про вод ни ке) ком
плет 1

22 Кон зо ла зид на за го ле про вод ни ке ком
плет 1

23 Изо ла то ри ти па N ком
плет 8

24 Изо ла то ри ти па Z ком
плет 8

25 Изо ла то ри ти па Ps и LSP ком
плет 4

26 Изо ла то ри ти па K ком
плет 4

27 Изо ла то ри ста кле ни ком
плет 4

28 Но са чи изо ла то ра са ви је ни ком 8
29 Но са чи изо ла то ра пра ви ком 8
30 Стре ме ни пра ви ком 8
31 Стре ме ни ко си ком 8
32 Но са чи (кон зо ле) зид ни за СКС ком 2
33 Но са чи (кон зо ле) стуб ни за СКС ком 2
34 Но са чи (кон зо ле) кров ни за СКС ком 2

35 Спој ни це за го ле Аl про вод ни ке за раз не пре се ке ком
плет 1

36 Спој ни це за го ле Cu про вод ни ке за раз не пре се ке ком
плет 1

37 Аl сте заљ ке за раз не пре се ке го лих про вод ни ка ком
плет 1

38 Cu сте заљ ке за раз не пре се ке го лих про вод ни ка ком
плет 1

39 Ком би но ва не АlCu сте заљ ке за раз не пре се ке ком
плет 1

40 Но се ћа сте заљ ка за СКС ком 4
41 За те зна сте заљ ка за СКС ком 4
42 Уга о на сте заљ ка за СКС ком 4

43 Ове сна опре ма за јед но стру ки изо ла тор ски ла нац ком
плет 1

44 Ове сна опре ма за дво стру ки изо ла тор ски ла нац ком
плет 1

45 Но се ћа сте заљ ка за изо ла тор ски ла нац ком 4
46 За те зна сте заљ ка за изо ла тор ски ла нац ком 4
47 Узе мљи вач (пло ча, тра ка, штап) ком 3
48 Спој ни це за ис пи ти ва ње ис прав но сти узе мље ња ком 4

49
Ка блов ска гла ва 1 kV за ка бло ве са изо ла ци јом од им прег
ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа за уну тра шњу  
мон та жу

ком 2

50
Ка блов ска гла ва 1 kV за ка бло ве са изо ла ци јом од им прег ни
са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа за спољ ну мон
та жу

ком 2

51 Ка блов ска рав на спој ни ца 1 kV за ка бло ве са изо ла ци јом од 
им прег ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа ком  

52 Ка блов ска од вој на спој ни ца 1 kV за ка бло ве са изо ла ци јом од 
им прег ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа ком 2

53 Ка блов ски раз вод ни ор ман ком 1

54 Ка блов ска при кључ на ку ти ја за ка бло ве са изо ла ци јом  од 
им прег ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа ком 2

55 Рад на оде ла ком 16
56 Мон тер ске пе ња ли це за др ве ни стуб ком 2
57 Мон тер ске пе ња ли це за бе тон ски стуб ком 2
58 Мон тер ски по јас ком 4
59 За штит ни шлем ком 4
60 За штит не ру ка ви це (ко жне, гу ме не) пар 4
61 За штит не на о ча ри пар 4
62 При руч на апо те ка ком 1
Инструменти
63 Бро ји ло јед но фа зно јед но та риф но ком 1
64 Бро ји ло јед но фа зно дво та риф но ком 1
65 Бро ји ло тро фа зно дво та риф но ком 1
66 Бро ји ло тро фа зно јед но та риф но ком 1
67 Бро ји ло ре ак тив не сна ге ком 1
68 Уклоп ни сат ком 1
69 МТК при јем ник ком 2
70 Ин дук тор на по на ком 8
71 Уни вер зал ни ин стру мент ком 4
72 Лук сме тар ком 2



73 Уре ђај за ме ре ње от по ра узе мље ња ком 1

74 Уре ђај за од ре ђи ва ње по ло жа ја ка бла у ро ву и ме сто ка блов
ске спој ни це ком 1

75 Уре ђај за од ре ђи ва ње фа за у ка блу ком  1
Алати
76 Руч на елек трич на бу ши ли ца и при бор ком 2
77 Елек трич на бру си ли ца са две бру сне пло че ком 1
78 Елек трич на ле ми ли ца 220 V, 100 W ком 4
79 Елек трич на ле ми ли ца 220 V, 200 W ком 4
80 Га сна лам па за ле мље ње (бре нер) ком 1
81 Пло че 80 х 60 cm од ме ког др ве та за ма ке те ин ста ла ци ја ком 8 
82 Од ви ја чи ра зни ком 32
83 Кле шта ком би но ва на ком 8
84 Кле шта рав на ком 8
85 Кле шта за ски да ње изо ла ци је ком 8
86 Кле шта се чи це ком 8
87 Кле шта ока ста ком 8
88 Кле шта за про би ја ње ру па на ку ти ја ма ком 8
89 Че кић 100 g ком 4
90 Че кић 200 g ком 4
91 Че кић 500 g ком 4
92 Тур пи је раз не ком 16
93 Елек три чар ски нож ком 8

94 Спи рал не бур ги је 0–10 mm ком
плет 2

95 На ре зни це и уре зни це за на вој 0–10 mm ком
плет 2

Предмет:
ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА
(обра зов ни про фил: електромеханичар за машине и опрему)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине и уређаји 
1 Ра ста вљач – јед но пол ни или тро пол ни са зе мљо спој ни ком ком 1
2 Склоп ка – ра став на склоп ка ком 1
3 Кон так то ри – тро пол ни ва ку ум ски ком 1
4 Мо тор не склоп ке ком 1
5 Пре ки дач – тро пол ни ма ло уљ ни ком 1
6 Пре ки дач – тро пол ни ва ку ум ски ком 1

7 По кре та чи за мо то ре ком
плет 1

8 Ре гу ла то ри ком
плет 1

9 Оси гу ра чи ком
плет 1

10 Од вод ни ци пре на по на пар 1

11 Ре ле ји ком
плет 1

12 Оки да чи ком
плет 1

13
При бор (пот пор ни и про вод ни изо ла то ри, ка блов ски увод
ник, при гу шни це, кон ден за то ри, мер ни и сиг нал ни уре ђа ји, 
сте заљ ке, вен ти ли)

ком
плет 1

Слике, шеме, филмови
14 Ис пи ти ва ње удар ним на по ном ком 1
15 Ви ше сте пе ни удар ни ге не ра тор ком 1
16 Ис пит ни спој за апа ра те ви со ког на по на ком 1

17 Ше ма ис кљу че ња нео п те ре ће ног да ле ко во да и по јед но ста
вље на сли ка пре на по на ком 1

18 Јед но пол на екви ва лент на ше ма за укљу че ње да ле ко во да ком 1
19 Ме та лом окло пље но и га сом SF6 изо ло ва но по стро је ње ком 1

20 Круг за ис пи ти ва ње ра дио смет њи од пре ки да ча и ра ста
вља ча ком 1

21 Ше ма уре ђа ја за ин јек ти ра ње стру је ин ду стриј ске фре квен
ци је ком 1

22 Дис по зи ци ја ме та лом окло пље ног и га сом SF6 изо ло ва ног 
по стро је ња ком 1

23 Раз вод не та бле и ко манд ни пул то ви, цр теж ком
плет 1

24 Пре ла знопо врат ни на пон пред ста вљен са че ти ри и два 
па ра ме тра ком 1

25 Ди ја грам ис кљу че ња – укљу че ња пре ки да ча ком 1
26 Вре ме на код пре ки да ча ком 1
27 Ви со ко на пон ски сло бод но сто је ћи SFG пре ки дач ком 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмет:
ЕЛЕКТРИЧНЕМАШИНЕСА ТЕХНОЛОГИЈОМИЗРАДЕ
(обра зов ни про фил: електромеханичар за машине и опрему)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови
1 Сли ка јед но фа зног тран сфор ма то ра с при бо ром ком 1
2 Сли ка тро фа зног тран сфор ма то ра с при бо ром ком 1
3 Сли ка ра зних об ли ка маг нет ног ко ла ком 1
4 Сли ка ра зних об ли ка на во ја ком 1
5 Сли ка асин хро них мо то ра у из гле ду и пре се ку ком 2
6 Сли ка ма ши не за јед но смер ну стру ју ком 1
7 Сли ка син хро ног ге не ра то ра с ис так ну тим по ло ви ма ком 1
8 Сли ка син хро ног ге не ра то ра с ваљ ка стим ро то ром ком 1

9 Про ве ра ва ње озна ка кра је ва јед но фа зног и тро фа зног тран
сфор ма то ра, ше ма ком 1

10 Оглед за гре ва ња два јед но фа зна тран сфор ма то ра по ме то ди 
ре ку пе ра ци је, ше ма ком 1

11
Ис пи ти ва ње ис прав но сти сте заљ ки U, V, W  и XYZ (код 
тро фа зних син хро них ге не ра то ра и тро фа зних асин хро них 
мо то ра), ше ма

ком 1

12 Ме ре ње от по ра фа зних на мо та ја, ше ма ком 1

13 Ис пи ти ва ње изо ла ци о не спо соб но сти елек трич них ма ши на, 
ше ма ком 1

14 Ис пи ти ва ње мо то ра у пра зном хо ду, крат ком спо ју и у оп те
ре ће ном ста њу, ше ма ком 1

15 Ис пи ти ва ње не у трал не ли ни је ме то дом ин дук ци је, ше ма ком 1

16 Ис пи ти ва ње ро тор ског на мо та ја ко лек тор ске ма ши не ом ме
тром, ше ма ком 1

Модели, макете 

17 Мо дел маг нет ног ко ла тран сфор ма то ра ком
плет 1

18 Мо дел тро фа зног тран сфор ма то ра у из град њи (је дан стуб 
без на во ја, дру ги са јед ним, тре ћи са оба на во ја) ком 1

19 Мо дел на во ја тран сфор ма то ра ком
плет 1

20 Мо дел тро фа зног асин хро ног мо то ра са пр сте но ви ма у 
пре се ку ком 1

21 Мо дел тро фа зног асин хро ног мо то ра са ро то ром у пре се ку ком 1

22 Мо дел на вој них де ло ва (сек ци ја) за на мо те асин хро них 
мо то ра

ком
плет 1

23 Збир ка ли мо ва за ста тор и ро тор асин хро ног мо то ра ком
плет 1

24 Мо дел ма ши не јед но смер не стру је у пре се ку ком 1
25 Мо дел ро то ра ма ши не за јед но смер ну стру ју ком 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(обра зов ни про фил: електромеханичар за машине и опрему)
Опрема
– Раз вод на та бла за на из ме нич ну стру ју на ко јој се на ла зи 

тро пол ни пре ки дач 60 А, из над ње га на ла зе се 3 оси гу ра ча, 3 ам
пер ме тра, 3 волт ме тра за сва ку фа зу по је дан, а ис под 5 изо ло ва
них при кључ них за врт ња. Ова та бла ве за на је пре ко ре гу ла ци о ног 
ауто тран сфор ма то ра.



– Раз вод на та бла, по себ на или у скло пу прет ход не, са из во
ром јед но смер не стру је, на ко јој се на ла зи дво пол ни пре ки дач, по 
је дан ам пер ме тар, волт ме тар оси гу ра чи и изо ло ва ни пре ки да чи за
врт ња.

– Елек трич не ин ста ла ци је 220 V са проб ном лам пом на сва
ком рад ном ме сту уче ни ка.

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства
(за 1–4 одељења)

Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине, уређаји
1 Ре гу ла ци о ни тро фа зни тран сфор ма тор ком 1
2 Ре гу ла ци о ни јед но фа зни тран сфор ма тор ком 1
3 Јед но фа зни тран сфор ма тор за ис пи ти ва ње ве ћих ин дук та ком 1
4 Јед но фа зни тран сфор ма тор за ис пи ти ва ње ма њих ин дук та ком 1
5 Асин хро ни тро фа зни мо то ри од 1,5 kW 1500/мин1 ком 3
6 Асин хро ни тро фа зни мо то ри 11 kW 3000/мин1 без на мо та ја ком 3

7 Асин хро ни јед но фа зни мо то ри 0,8 kW са цен три фу гал ним 
пре ки да чем 1500/мин1 ком 3

8 Ма ли јед но фа зни асин хро ни мо то ри са ка ве зним ро то ром, 
крат ко спо је ним на во јем ком 6

9 Тро фа зни асин хро ни мо то ри са кли зним пр сте но ви ма око 4 
kW 1500/мин1 ком 6

10 Јед но смер не оточ не ма ши не 220 V од 1,5–2 kW  900–1500 
(мин1) ком 3

11 Син хро ни мо тор ком 1
12 Ко манд на та бла са при па да ју ћим при бо ром, опре мом ком 1
13 Пећ за су ше ње 100 х 60 х 60 mm ком 1
Модели, макете

14 Ин дук ти ма ши не јед но смер не стру је без на мо та ја од 1–2 kW 
ра зних ве ли чи на ком 6

Комплети, гарнитуре

15 Ли мо ви за мо но фа зне тран сфор ма то ре ком
плет 6

16 Ли мо ви за тро фа зне тран сфор ма то ре ком
плет 6

17 Пре ки дач тро пол ни 12 kV ком 1
18 Ра ста вљач тро пол ни 12 kV (са но же ви ма за узе мље ње) ком 1
19 Од вод ни ци пре на по на 0,4 kV ком 6
20 Гре бе на сте склоп ке 3 х 25А/380 V ком 6
21 Пре ки да чи – оси гу ра чи 16А/380 V ком 6
22 Кон так то ри VK 10 16А/380 V ком 6
23 Та стер ске гар ни ту ре за мон та жу на пло чи ком 6
24 Сиг нал не лам пе ком 15
Инструменти
25 Ин дук тор за ис пи ти ва ње изо ла ци је ком 1
26 Уни вер зал ни ин стру мент за ме ре ње стру је, на по на, от по ра ком 6
27 Волт ме тар са ме ким гво жђем пре но сни 0–600 V ком 1
28 Ам пер ме тар елек тро ди на мич ки 0–30А пре но сни ком 1
29 Ам пер ме тар елек тро ди на мич ки 0–60А пре но сни ком 1
30 Ми ли ам пер ме тар, ну ла у сре ди ни, 500 mA ком 1
31 Ис пи ти вач на по на, ти ња ли ца 380 V ком 12
32 Ауто ди на ма 6,12 V ком 12
Алати
33 Уни вер зал не мо тор не мо та ли це ком 2
34 Мо та ли це руч не ком 6
35 Сто на бу ши ли ца до 13 mm ком 1
36 Сто на бру си ли ца – то чи ло ком 1
37 Сте ге стол не па ра лел не ком 6
38 Елек трич на руч на бу ши ли ца до 6 mm ком 1
39 Елек трич на руч на бу ши ли ца до 13 mm ком 1
40 Руч на бра вар ска бу ши ли ца 6 mm ком 2
41 Руч на бра вар ска бу ши ли ца до 13 mm ком 1
42 Ми кро ме тар 0–2 mm ком 4
43 По мич но ме ри ло ком 4
44 Ме тар че лич ни ком 12
45 Ма ка зе за лим, ве ли ке стол не ком 1
46 Те сте ра за ме тал ком 6

47 Тур пи је пљо сна те, ра зних ве ли чи на ком 6
48 Тур пи је по лу о кру гле, раз не ве ли чи не ком 6
49 Тур пи је окру гле, раз не ве ли чи не ком 6
50 Тур пи је тро у гла сте, раз не ве ли чи не ком 6
51 Тур пи је ма ле игла сте, раз не ве ли чи не ком 3
52 Тур пи је за др во раз не ве ли чи не ком 4
53 Че лич не чет ке ком 6
54 Се ка чи, раз не ве ли чи не ком 6
55 Про би ја чи ком 12
56 Тач ка ши ком 12
57 Из вла ка чи, ма ли ком 2
58 Из вла ка чи, сред њи ком 2
59 Из вла ка чи, ве ли ки ком 1
60 Ма ка зе за лим, руч не ком 4
61 Ма ка зе за хар ти ју ком 12
62 Кле шта изо ло ва на ком би но ва на ком 12
63 Кле шта изо ло ва на, рав на ком 12
64 Кле шта изо ло ва на, ши ља ста ком 12
65 Кле шта се чи це ком 12
66 Кле шта за ски да ње изо ла ци је ком 6
67 Кљу че ви ви љу шка сти 6–13 mm ком 2
68 Кљу че ви ока сти 6–32 mm ком 2
69 Кљу че ви це ва сти 6–32 mm ком 2
70 Кљу че ви ге до ре 6–32 mm ком 2
71 Ле тлам па ма ла ком 1
72 Ле тлам па ве ли ка ком 1
73 Од ви ја чи изо ло ва ни, ма ли ком 12
74 Од ви ја чи изо ло ва ни, сред њи ком 12
75 Од ви ја чи изо ло ва ни, ве ли ки ком 12
76 Ле ми ли ца елек трич на 80 V ком 12
77 Ле њир уга о ни ма ли, че лич ни ком 6

78 Кључ за све ћи це „Ге до ра” гар ни
ту ра 1

79 Ле ми ло екс прес 100 W ком 1
80 Ле њир 1 m ком 1
81 Гар ни ту ра на ре зни ца од М2 М8 ком 1
82 Бро је ви ком 1
83 Сло ва за обе ле жа ва ње ком 1
84 Пло че за рав на ње ком 1
85 Ли сти ћи за на вој ком 1
86 Че кић др ве ни ком 2
87 Упу штач ко ну сни 60º ком 2
88 Бру сни про фил ком 1
89 Рај бо рер раз вр тач ком 4
90 Уре зни це М18 ком 1
91 Уре зни це М14 ком 1
92 Спој ни це за ва здух ком 3
93 Из ви јач бре зо на 86001 ком 1
94 Че кић ба кар ни ком 2
95 Че кић гу ме ни 800 g ком 2
96 Пре но сна лам па ком 4
97 Ма за ли ца де ко ло нит ком 1
98 По лу га за ски да ње рад кап не ком 1
99 Че кић PVC ком 2
100 Кан ти ца за под ма зи ва ње ком 2
101 Ра дап ци гер тро кра ки ком 1
102 Лам па проб на ком 1
103 Пи штољ за ва здух ком 9
104 Др жа чи лет ко на (по сто ља) ком 2
105 По сто ље за то чи ло ком 1
106 Ли сто ви „шпи ју ни” 701 ком 1
107 Ша бер 200 mm пљо сна ти ком 1
108 Тац не за де ло ве ком 10
109 Бон сек за руч ну те сте ру ком 1
110 Цре во гу ме но 50/6 ком 1
111 На вој ни алат ком 1



Предмети:
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
(обра зов ни про фи ли: електромонтер мрежа и постројења,

електромеханичара за термичке и расхладне уређаје, електро
техничар енергетике, електротехничар за термичке и расхлад
не уређаје, електротехничар електромоторних погона, елек
тротехничар процесног управљања)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови
1 Сли ка јед но фа зног тран сфор ма то ра с при бо ром ком 1
2 Сли ка тро фа зног тран сфор ма то ра с при бо ром ком 1

3 Сли ка спре га на во ја тран сфор ма то ра ком
плет 1

4 Сли ка – ше ма тран сфор ма то ра за на па ја ње ста тич ке усме ра че ком 1
5 Сли ка – ше ма тран сфор ма то ра за за ва ри ва ње ком 1

6 Сли ка – ше ма им пулс ног тран сфор ма то ра и PIK тран сфор
ма то ра ком 1

7 Сли ка ин дук то ра и ин дук та асин хро не ма ши не, ма ши не за 
јед но смер ну стру ју и син хро не ма ши не ком 1

8 Ше ме на мо та ја, цр теж по про гра му ком
плет 1

9 Сли ка тро фа зног асин хро ног мо то ра с пр сте но ви ма ком 1
10 Сли ка тро фа зног асин хро ног мо то ра с ка ве зним ро то ром ком 1
11 Сли ка ме ха нич ке ка рак те ри сти ке асин хро не ма ши не ком 1
12 Ше ма син хро не ка ска де ком 1
13 Сли ка јед но фа зног асин хро ног мо то ра ком 1
14 Сли ка ма ши не за јед но смер ну стру ју ком 1

15 Сли ка: ше ма мо то ра и ге не ра то ра за јед но смер ну стру ју пре
ма вр сти по бу де

ком
плет 1

16 Сли ка: ка рак те ри сти ка мо то ра ЈСС ком
плет 1

17 Сли ка ка рак те ри сти ка ге не ра то ра ЈСС ком
плет 1

18 Ше ма ма ши на јед но смер не стру је са по преч ним флук сом ком
плет 1

19 Сли ка јед но фа зног ко му та тор ног мо то ра ком 1
20 Ше ма ре пул зи о ног мо то ра ком 1
21 Ше ма за штит ног и по буд ног от пор ни ка мо то ра ЈСС ком 1
22 Сли ка син хро ног ге не ра то ра са ис так ну тим по ло ви ма ком 1
23 Сли ка син хро ног ге не ра то ра са ваљ ка стим ро то ром ком 1

24 Сли ка – ком плет на ше ма два син хро на ге не ра то ра у па ра лел
ном па ду ком 1

25 Ше ма пу шта ња у рад син хро ног мо то ра ком
плет 1

26 Сли ка мор де је ве кри ве ком 1

27 Ше ма за оглед крат ког спо ја мо но фа зног и тро фа зног тран
сфор ма то ра ком 1

28 Ше ма за оглед пра зног хо да мо но фа зног и тро фа зног тран
сфор ма то ра ком 1

29 Ше ма за па ра ле лан рад тро фа зних тран сфор ма то ра ком 1
30 Ше ма за оглед сте пе на ис ко ри шће ња ди рект ном ме то дом ком 1
31 Ше ма за оглед крат ког спо ја тро фа зног асин хро ног мо то ра ком 1
32 Ше ма за оглед пра зног хо да тро фа зног асин хро ног мо то ра ком 1
33 Ше ме за спољ не ка рак те ри сти ке ге не ра то ра ЈС ком 1
34 Ше ма за оглед пра зног хо да ЈС ком 1
35 Ше ма мо то ра ЈС за сни ма ње ка рак те ри сти ке оп те ре ће ња ком 1
36 Ше ма за оглед мо то ра ЈС ком 1
37 Ше ма за оглед крат ког спо ја син хро ног ге не ра то ра ком 1
38 Ше ма за оглед пра зног хо да син хро ног ге не ра то ра ком 1

39 Ше ме за сни ма ње спољ не ка рак те ри сти ке син хро ног ге не
ра то ра ком 1

40 Ше ме за сни ма ње ка рак те ри сти ке по бу де син хро ног ге не ра
то ра ком 1

41 Ше ма ве зе ти ри стор ског ис пра вља ча са мо то ром ЈС ком 1

42 Ше ма ве зе тран зи стор ског пре тва ра ча фре квен ци је и на по на 
са асин хро ним мо то ром ком 1

Модели, макете
43 Мо дел Те сли ног тро фа зног ин дук то ра ком 1
44 Мо дел јед но фа зног ин дук то ра ком 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмети:
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ
(обра зов ни про фи ли: електротехничар енергетике, елек

тротехничар за термичке и расхладне уређаје, електротех
ничар електромоторних погона, електротехничар процесног
управљања (Лабораторијске вежбе (за 1–10 одељења))

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине, уређаји 

1
Гру па – тро фа зни асин хро ни мо тор с пр сте но ви ма с ро тор
ским от пор ни ком, 2 ге не ра то ра јед но смер не стру је с оточ ном 
по бу дом са по буд ним от пор ни ци ма

ком 1

2 Глав на раз вод на та бла за на из ме нич ну стру ју ком 1

3 Раз вод на та бла за син хро не ма ши не са 2 ам пер ме тра и са 
дво стру ким волт ме тром и фре квен цме тром ком 1

4 Јед но фа зни тран сфор ма тор ком 2
5 Тро фа зни тран сфор ма тор ком 2
6 Јед но фа зни ре гу ла ци о ни тран сфор ма тор 220/10–240 V ком 2

7 Тро фа зни ре гу ла ци о ни тран сфор ма тор  
3 х 380/3 х (0–600) V ком 1

8 Тро фа зни асин хро ни мо тор с пр сте но ви ма до 4 kW са ро тор
ским от пор ни ком ком 2

9 Тро фа зни асин хро ни мо тор ка ве зни до 4 W ком 2

10
Мо тор ЈСС са сло же ном по бу дом с от пор ни ком за пу шта ње 
у рад и по буд ним от пор ни ком 220 V до  
4 kW

ком 1

11 Ге не ра тор ЈСС са сло же ном по бу дом са по буд ним от пор ни
ком 115 V до 3 W ком 1

12 Мо тор ЈСС с оточ ном по бу дом са за штит ним и по буд ним от
пор ни ком од 3,5 kW  220 V ком 1

13 Мо тор ЈСС с ред ном по бу дом 220 V до 3,5 kW ком 1
14 Уни вер зал ни ко му та тор ни мо тор до 4 kW ком 1
15 Ре пул зи о ни мо тор од 3,5 kW ком 1

16 Син хро ни ге не ра тор тро фа зни са по буд ним от пор ни ком 3 
kVA ком 2

17 Мо тор ЈСС са оточ ном по бу дом са за штит ним и по буд ним 
от пор ни ком 220 V, до 4 kW (за по гон син хро них ге не ра то ра) ком 2

18 Син хро ни мо тор са по буд ним от пор ни ком до 4 kW ком 1
19 Јед но фа зни при јем ни от пор ник 220 V, до 30 А ком 1
20 Тро фа зни при јем ни от пор ник 3 х 380 V, до 20 А ком 1
21 Ис пра вљач 10 А, 6–12 V ком 2
22 Пре ба ци вач зве зда тро у гао 25 А, 500 V ком 2
23 Апа рат за га ше ње по жа ра ком 1
24 При руч на апо те ка ком 1
Слике, шеме, филмови 

25 Про ве ра ва ње озна ка кра је ва и спре жне гру пе на мо та тро фа
зних тран сфор ма то ра ком 1

26
Оглед ра зног хо да јед но фа зног тран сфор ма то ра  Ме ре ње 
стру је пра зног хо да, од но сно пре о бра жа ја са чи ни о ца сна ге и 
гу бит ка сна ге у гво жђу  Оглед по лар но сти

ком 1

27
Оглед крат ког спо ја тро фа зног тран сфор ма то ра  До би ја ње 
гу би та ка у ба кру, по да так за упро шће ни ди ја грам на по на и 
из во ђе ње спољ не ка рак те ри сти ке

ком 1

28 Про ве ра ва ње озна ка кра је ва и ре до сле да фа за тро фа зног 
асин хро ног мо то ра ком 1

29
Пу шта ње у рад асин хро ног мо то ра са пр сте но ви ма и ка ве
зним ро то ром  Про ме на сме ра обр та ња  Ме ре ње кли за ња по
мо ћу ам пер ме тра или волт ме тра и стро бо скоп ском ме то дом

ком 1

30
Од ре ђи ва ње ка рак те ри сти ка про ме не на по на ин ду ко ва ног у 
на во ји ма отво ре ног ро то ра асин хро ног мо то ра у за ви сно сти 
од бр зи не обр та ја ро то ра го ње ног по себ ним мо то ром

ком 1

31
Оглед пра зног хо да тро фа зног асин хро ног мо то ра са пр сте
но ви ма  Тач ка пред став ни ца пра зног хо да на кру жном ди ја
гра му

ком 1

32
Оглед крат ког спо ја тро фа зног асин хро ног мо то ра са пр сте
но ви ма  Тач ка пред став ни ца крат ког спо ја на кру жном ди ја
гра му

ком 1

33 Од ре ђи ва ње рад них ка рак те ри сти ка асин хро ног мо то ра по
мо ћу елек трич не коч ни це ком 1

34
Од ре ђи ва ње рад них и ме ха нич ких ка рак те ри сти ка уни вер
зал ног асин хро ног мо то ра са крат ко спо је ним ро то ром ка да 
ра ди као: а) тро фа зни б) јед но фа зни в) кон ден за тор ски мо тор

ком 1



35 До би ја ње ка рак те ри сти ке пра зног хо да и ка рак те ри сти ке оп
те ре ће ња оточ ног ге не ра то ра ЈСС ком 1

36 До би ја ње спољ не ка рак те ри сти ке и ка рак те ри сти ке по бу де 
ге не ра то ра ЈСС са оточ ном по бу дом ком 1

37 До би ја ње спољ не ка рак те ри сти ке рад ног ге не ра то ра ЈСС и 
ге не ра то ра ЈСС са сло же ном по бу дом ком 1

38
Од ре ђи ва ње рад них и ме ха нич ке ка рак те ри сти ке мо то ра ЈСС 
са оточ ном по бу дом по ди рект ној ме то ди по мо ћу фрик ци о не 
или елек трич не коч ни це

ком 1

39
Од ре ђи ва ње рад них и ме ха нич ке ка рак те ри сти ке уни вер зал
ног ко му та тор ног мо то ра ка да се на па ја: а) јед но смер ним на
по ном б) на из ме нич ним на по ном

ком 1

40 Про ве ра ва ње озна ка кра је ва и ре до сле да фа за тро фа зног 
син хро ног ге не ра то ра ком 1

41 До би ја ње Мор две је вих кри вих син хро ног мо то ра ком 1
Комплети, гарнитуре
42 Фа зни пре ба ци вач дво пол ни 750 V, 100 А ком 2
43 Дво пол ни пре ки дач 500 V, 50 А пре но сни ком 2
44 Тро пол ни пре ки дач 500 V, 50 А пре но сни ком

45 Про вод ни ци за ве зу раз ли чи тих ду жи на за струј на и на пон
ска ко ла, стан дард них пре се ка

ком
плет 1

Инструменти
46 Та хо ме тар с при бо ром за ви ше до ма ша ја ме ре ња ком 2
47 Тер мо ме тар ком 1
48 Стро бо скоп ком 1
49 Хро но ме тар ком 2
50 Уни вер зал ни ин стру мент ком 2
51 Ват ме тар 125250500 V 0,51 А ком 2
52 Ват ме тар 125250500 V 0,255 А ком 1
53 Ват ме тар 125250500 V 1020 А ком 1
54 Ват ме тар 150300450600 V 0,51 А ком 1
55 Ват ме тар 150300450600 V 2,55 А ком 1
56 Ват ме тар 150300450600 V 120 А ком 1
57 Ват ме тар 48120240480 V 5 А ком 1
58 Ам пер ме тар 0,51,56 А ком 3
59 Ам пер ме тар 62060 А ком 3
60 Волт ме тар 153060 V ком 3
61 Волт ме тар 150250500 V ком 3
62 Ам пер ме тар 31560 А ком 3
63 Ми ли ам пер ме тарам пер ме тар до 6 А ком 2
64 Волт ме тар 6123060120300600 А ком 3
65 По тен ци о ме тар од 100 ком 3
66 Фре кве но ме тар ком 2
67 Ко си нус фи ме тар ком 2

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмет:
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН
(обра зов ни про фи ли: електромеханичар за машине и опре

му, електротехничар за термичке и расхладне уређаје, електро
техничар електромоторних погона)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине, уређаји
1 Су ви за штит ни мо тор ни пре ки дач ком 1
2 Руч ни пре ба ци вач ком 1
3 Да љин ски пре ба ци вач ком 1
4 Кран ски од у зи ма чи стру је ком 1
5 Др жа чи трол ног во да ком 1
6 За те зач трол ног во да ком 1
7 Трол ни вод ком 1
8 Пре ки дач кра ја хо да за кран ком 1
9 Ко пир ни уре ђа ји лиф та ком 1
Слике, шеме, филмови 
10 При мер елек трич не блок ше ме ком 1
11 При мер мон та жне ше ме ком 1
12 При мер ше ме де ло ва ња ком 1

Модели, макете 
13 Мо дел пу шта ча за мо тор ЈСС ком 1
14 Мо дел от пор ни ка за ре гу ла ци ју бр зи на мо то ра за ЈСС ком 1
15 Мо дел тер мо е ле мен та ком 1
16 Мо дел тер мо ре гу ла то ра ком 1
17 Мо дел пре тва ра ча при ти ска ком 1
18 Мо дел та хо ге не ра то ра ком 1
19 Мо дел кон такт ног пре ки да ча при ти ска ком 1
20 Мо дел елек тро маг нет ног вен ти ла ком 1
Комплети, гарнитуре 
21 Су ви да љин ски пре ки дач са 2 ду пла по моћ на кон так та ком 1
22 Би ме тал на за шти та ком 1

23 Да љин ски тро пол ни су ви пре ки дач са 2 ду пла по моћ на кон
так та ком 1

24 Кон тро лер кран ски ком 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмети:
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА РЕГУЛАЦИЈОМ ЕЛЕК

ТРОМОТОРНОГ ПОГОНА
УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ
(обра зов ни про фи ли: елек тро тех ни чар ауто ма ти ке, елек тро

тех ни чар про це сног упра вља ња (за 1–10 оде ље ња))

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине, уређаји

1 Тро фа зни асин хро ни мо тор са крат ко спо је ним ро то ром сна
ге до 1kW ком 2

2 Тро фа зни кли зно ко лут ни мо тор снаге до 4kW ком 2
3 Мо но фа зни асин хро ни мо тор сна ге до 1kW ком 2
4 Јед но смер ни мо тор са не за ви сном по бу дом сна ге до 1kW ком 2
5 Јед но смер ни мо тор са ред ном по бу дом сна ге до 4kW ком 2

6 Дво бр зин ски тро фа зни асин хро ни мо тор Y/YY или D/YY 
сна ге до 1kW ком 1

7 Син хро ни мо тор сна ге до 1kW ком 1
8 Син хро ни ге не ра тор сна ге до 1kW ком 1
9 Уни вер зал ни ко му та тор ски мо тор снаге до 1kW ком 1

10 Ко рач ни мо тор ком 1
11 Сел син ски пар сна ге до 1кW ком 1
12 Фре квен ци је ски ре гу ла тор сна ге до 1kW ком 2
13 „Софтстар тер” сна ге до 1kW ком 2
14 Про гра ма бил ни ло гич ки кон тро лер ком 2
15 Ро тор ски упу штач за ма ши не јед но смер не стру је ком 2
16 Ро тор ски упу штач за асин хро не кли зно ко лут не мо то ре ком 2
17 Тро фа зни ре гу ла ци о ни ауто тран сфор ма тор ком 2
18 Тро фа зни енер гет ски тран сфор ма тор сна ге до 1kW ком 2
19 Мо но фа зни ре гу ла ци о ни ауто тран сфор ма тор ком 2
20 Мо но фа зни енер гет ски тран сфор ма тор сна ге до 1kW ком 2
21 Кон так тор са NO и NC по моћ ним ком так ти ма ком 6
22 Елек тро ме ха нич ки ре ле ком 6
23 Вре мен ски ре ле ком 2
24 Ам пер ме тар 0,6–6А ком 3
25 Волт ме тар 60–600V ком 3
26 Ват ме тар 2,5–5A, 30–480V ком 3
27 Струј ни мер ни тран сфор ма тор ком 3
28 Струј на кле шта ком 1
29 За штит ни мо тор ни пре ки дач ком 3
30 Стро бо скоп ска лам па ком 1
31 Ме ха нич ки та хо ме тар ком 2
32 Оп тич ки та хо ме тар ком 2
33 Та хо ге не ра тор ком 1
34 Ен ко дер ком 1
35 Мо но фа зни оси гу ра чи – то пљи ви ком 10
36 Мо но фа зни оси гу ра чи – ауто мат ски ком 10
37 Тро пол ни ауто мат ски оси гу ра чи ком 3



38 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 6
39 Ре гу ли са ни ис пра вљач ком 2
40 Сто ни ра чу нар ком 2
Комплети и гарнитуре
41 ВардЛе о нар до ва гру па ком 1

42 Мо торге не ра тор гру па
(група асинхрони мотор – електрична кочница) ком 1

43 Гру па син хро ни ге не ра тор – по гон ски елек тро мо тор ком 1
44 Рад ни (NO) та сте ри ком 6
45 Мир ни (NC) та сте ри ком 6
46 Гре бен сти пре ки дач – јед но пол ни ком 3
47 Гре бе на сти пре ки дач – тро пол ни ком 3
48 Сет ти ри сто ра ком 1
49 Сет сна жних ди о да ком 1
50 Би ме тал ни ре ле ком 3
51 Сет сиг нал них лам пи ца ком 1
52 Ком плет ала та ком 2
Слике, шеме, филмови
53 Сли ка па кетпре ки да ча ком 1
54 Ше ма па кетпре ки да ча ком 1
55 Мо дел па кетпре ки да ча ком 1
56 Сли ка ауто мат ског пре ки да ча ком 1
57 Ше ма ауто мат ског пре ки да ча ком 1
58 Сли ка та сте ра ком 1
59 Сли ка кон так та ком 1
60 Ше ма кон так та ком 1
61 Сли ка гра нич ног пре ки да ча ком 1
62 Ше ма гра нич ног пре ки да ча ком 1
63 Сли ка пу шта ча за мо тор ЈСС ком 1
64 Ше ма пу шта ча за мо тор ЈСС ком 1
65 Сли ка от пор ни ка  за ре гу ла ци ју бр зи на мо то ра за ЈСС ком 1
66 Ше ма от пор ни ка за ре гу ла ци ју бр зи на мо то ра за ЈСС ком 1
67 Сли ка тер мо е ле мен та ком 1
68 Сли ка тер мо ре гу ла то ра ком 1
69 Ше ма тер мо ре гу ла то ра ком 1
70 Сли ка пре тва ра ча при ти ска ком 1
71 Ше ма пре тва ра ча при ти ска ком 1
72 Ше ма та хо ге не ра то ра ком 1
73 Ше ма елек трич ног кон такт ног пре ки да ча ком 1
74 Ше ма сел си на ком 1
75 Елек тро тех нич ке озна ке ком 1
76 Ди ја грам за гре ва ња и хла ђе ња мо то ра ком 1
77 Ше ма ре гу ла ци је бр зи не асин хро ног мо то ра от по ром ком 1

78 Ше ма ре гу ла ци је бр зи не про ме ном бро ја по ло ва асин хро ног 
мо то ра ком 1

79 Ше ма ре гу ла ци је бр зи не асин хро ног мо то ра пре ве зи ва њем 
на мо та ја ком 1

80 Ше ма про ме не сме ра обр та ња мо то ра ком 1
81 Ше ма одр жа ва ња стал но сти бр зи на два мо то ра ком 1
82 Сли ка ти по ва мо то ра с об зи ром на за шти ту ком 1
83 Ше ма упра вља ња асин хро ног мо то ра са пр сте но ви ма ком 1

84 Ше ма упра вља ња асин хро ним мо то ром са ро то ром у крат
кој ве зи ком 1

85 Ше ма упра вља ња мо то ром за ЈСС ком 1
86 При мер елек трич не блок ше ме ком 1
87 При мер мон та жне ше ме ком 1
88 При мер ше ме де ло ва ња ком 1

89
Сли ке прак тич них ре а ли за ци ја ре ал них елек тро мо тор них 
по го на и пра те ће опре ме у фор ми мул ти ме ди јал не пре зен
та ци је

Модели, макете
90 Мо дел ауто мат ског пре ки да ча ком 1
91 Мо дел та сте ра ком 1
92 Мо дел кон та ка та ком 1
93 Мо дел гра нич ног пре ки да ча ком 1
94 Мо дел пу шта ча за мо тор ЈСС ком 1
95 Мо дел от пор ни ка за ре гу ла ци ју бр зи на мо то ра за ЈСС ком 1

96 Мо дел тер мо е ле мен та ком 1
97 Мо дел тер мо ре гу ла то ра ком 1
98 Мо дел пре тва ра ча при ти ска ком 1
99 Мо дел та хо ге не ра то ра ком 1

100 Мо дел елек трич ног пре ки да ча ком 1
101 Мо дел кон такт ног пре ки да ча при ти ска ком 1
102 Мо дел елек тро маг нет ног вен ти ла ком 1
103 Мо дел елек тро маг нет не спој ни це ком 1
104 Мо дел сер во мо то ра ком 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару

Предмет:
ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ
(обра зов ни про фил: електротехничар процесног управља

ња (за 14 одељења))

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Макете
1 Ма ке та кон трол не мре же ком 1
2 Ма ке та са кру том ве зом мо то ра и ге не ра то ра ком 1
Опрема
3 Ком пре сор ма ле сна ге са ма но ме тром ком 1
4 Јед но фа зни асин хро ни мо тор (ма ле сна ге) ком 2
5 Асин хро ни мо тор са пр сте но ви ма (ма ле сна ге) ком 2
6 Кон так то ри од го ва ра ју ће сна ге (у од но су на мо то ре) ком 10
7 Ми кро кон тро лер ком 2
8 Та хо ге не ра тор ком 3
9 Да вач бро ја обр та ја елек тро мо то ра ком 1
10 Про мен љи ви от пор ни ци ком 3
11 От пор ни ци ти па шан та (са ин дук тив ним ка рак те ром) ком 3
12 Ин дук тив ни пре тва ра чи ти па со ле но и да ком 1
13 Ис пра вљач 220V, 50Hz на 16V, 60W ком 1
14 Осци ло скоп ком 2
15 Пу но та ла сни ти ри стор ски мост ком 2
Алат
16 Ле ми ли ца (са то плим ва зду хом) ком 1
17 Пин це та (са ко сим за вр шет ком) ком 1
18 Ком плет од врт ки ком 1
19 Се чи це ком 1
20 Гра нич ни пре ки да чи ком 4
21 Та сте ри ком 4
22 Да љин ски пре дај ни ци са при јем ни ком 433 МHz ком 2

Предмети:
МИКРОКОНТРОЛЕРИ
ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕРИ
(обра зов ни про фил: електротехничар процесног управљања)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Опрема
1 Пер со нал ни ра чу на ри ком 10
2 Раз вој ни си стем за ми кро кон тро ле ре ком 10
3 Про грам ски па ке ти за про гра ми ра ње ми кро кон тро ле ра ком 10

4 Ла бо ра то риј ски из во ри на па ја ња (+5V, 1А; +12V, 0,1А; 1,2V 
до 30V, 1,5А; 5V, 0,1А; 12V, 0,1А; 0V до 30V, 3А) ком 10

5
Софт вер за про гра ми ра ње про гра ма бил них ло гич ких кон
тро ле ра и софт вер за про гра ми ра ње про гра ма бил них тер ми
на ла

ком 1

6
Про гра ма бил ни ло гич ки кон тро лер кон фи гу ра ци ја:PS, CPU, 
DI(16 ула за)x2, DO (16 из ла за)x2, AI(4 ула за)x1, A0(2 ула за)
x1

ком 1

7 Про гра ма бил ни тер ми нал за ло гич ки кон тро лер ком 1
8 Фре квен циј ски ре гу ла тор бр зи не елек тро мо то ра ком 1
9 Тро фа зни асин хро ни елек тро мо тор ком 1
10 Из вор стан дард ног сиг на ла ком 1
11 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 5



12 Обрт ни ен ко дер ком 1
13 Бли зин ски сен зор ком 1
14 Гра нич ни пре ки дач ком 1
15 Зу ја ли ца ком 1

16 Из вор на па ја ња за ула зне и из ла зне уре ђа је ПЛЦа (24v DC, 
1Ax1) ком 1

Макете

17  Ма ке та за без кон такт но ме ре ње бро ја обр та ја елек тро мо то ра 
по мо ћу ин дук тив ног и ре флек ту ју ћег да ва ча ком 1

18  Ма ке та за ме ре ње ма лог бро ја обр та ја (ис под 4 обр та ја у ми
ну ти) по мо ћу ин кре мен тал ног да ва ча ком 1

19  Ма ке та за ре а ли за ци ју та ста ту ре 4 пу та 4 ком 1

20  Ма ке та за по ве зи ва ње ми кро кон тро ле ра и ре ле ја за укљу чи
ва ње по тро ша ча ком 1

21  Ма ке та за по бу ду спо ља шњег Д/А кон вер то ра ком 1
22  Ма ке та за ме ре ње тем пе ра ту ре од 0º до 100ºС ком 1

23  Ма ке та за ме ре ње ре ла тив не вла жно сти и тем пе ра ту ре јед
ним сен зо ром ком 1

24  Ма ке та за упра вља ње мо то ром јед но смер не стру је ком 1
25  Ма ке та дво по ло жај ног тер мо ста та ком 1
26  Ма ке та за упра вља ње ко рач ним мо то ром ком 1
27  Ма ке та PID ре гу ла то ра тем пе ра ту ре ком 1
28  Ма ке та за ге не ри са ње зву ка ком 1

29  Ма ке та ин ду стриј ског бро ја ча за упра вља ње тра ком (старт
стоп) ком 1

30  Ма ке та кућ не аларм не цен тра ле ком 1
31  Ма ке та тер мо ме тра са јед но жич ним сен зо ром ком 1
32  Ма ке та са 12бит ним се риј ским А/Д кон вер то ром ком 1
33  Ма ке та А/Д кон вер то ра са мул ти плек си ра ним ула зом ком 1

34  Ма ке та за бе жич ну ин фра цр ве ну ко му ни ка ци ју из ме ђу два 
ми кро кон тро лер ска си сте ма ком 1

35  Ма ке та за ме ре ње ра сто ја ња по мо ћу сен зо ра да љи не и обрт
ног да ва ча са Гре јо вим ко дом ком 1

36  Ма ке та за ме ре ње при ти ска ком 1
37  Ма ке та за ме ре ње те жи не ком 1
38  Си му ла тор ула зних и из ла зних уре ђа ја ком 5

39  Упра вљач ки пулт (са та сте ри ма, пре ки да чи ма, ре ле ји ма, кон
так то ри ма и сиг нал ним лам пи ца ма) ком 1

Алат
40  Ле ми ли ца са ре гу ла ци јом тем пе ра ту ра 50W ком 1
41  Ва ку ум пум па ком 1
42  Ком плет пин це та ком 1
43  Ком плет кле шта ком 1
44  Ком плет од врт ки ком 1

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(обра зов ни про фил: електротехничар процесног управљања)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Опрема
1  Школ ска та бла ком 1
2  Све тиљ ка из над та бле ком 2
3  Кон зо ла за ви део и те ле ви зор ком 1
4  Сто за ра чу нар ком 1
5  Рад ни сто ком 6
6  Ис пит ни сто за елек тро мо то ре ком 1
7  Ра чу нар ком 1
Наставна средства
8  Аку му ла тор че лич ни ком 1
9  Аку му ла тор олов ни 55 Ah и пу њач за аку му ла тор ком 2
10  Аре о ме тар ком 1
11  Ар ма ту ра за жи ви ну си ја ли цу 125 W ком 6
12  Ауто тран сфор ма тор јед но фа зни 250 V, 6 А ком 1
13  Ауто тран сфор ма тор тро фа зни 500 V; 10 А ком 1
14  Би ме тал ни ре ле ји (ра зни) ком 2
15  Вре мен ски ре ле ји (ра зни) ком 15
16  Бру си ли ца 1000 V ком 1

17  Ви бра ци о на бу ши ли ца ве ће сна ге ком 1
18  Гре бе на сте склоп ке тро фа зне 25А ком 10
19  Кон так то ри тро фа зни 25А ком 30
20  Ре гу ла тор ја чи не осве тље ња ти ри стор ски 800 W ком 10
21  Елек тро маг нет ни сте пе ни шни ауто мат ком 6
22  Елек трон ски сте пе ни шни ауто мат ком 6
23  За штит ни мо тор ни пре ки дач 500В, 3 kW ком 6
24  Зе мљо спој ни ре леј са при бо ром ком 6
25  Ин стру мент за ис пи ти ва ње ме ђу фа зног на по на ком 2
26  Ин стру мент за ме ре ње осве тља ја са при бо ром ком 1
27  Ин стру мент за ме ре ње от по ра узе мље ња са при бо ром ком 1

28 Ин тер фон са 4 по зив на ме ста (гар ни ту ра са елек трич ном 
бра вом) ком 1

29 Ин вер тор (12 V/220 V) ком 1
30 Ко лек тор ски мо тор ком 6
31 Ко манд нораз вод ни ор ман са оси гу ра чи ма ком 6
32  Крај њи пре ки да чи и та сте ри ком 30
33  Ле ми ли ца ком 10
34  Ле ми ли ца ин дук ци о на ком 1
35  Ли бе ла ком 1
36  Ма ке та тра фо ста ни це 10 kV/0,4 kV ком 1
37  Ме га ом ме тар за ме ре ње от по ра изо ла ци је ком 1
38  Ме рач ка па ци те та аку му ла то ра ком 1
39  Мер на кле шта за ме ре ње на по на аку му ла то ра ком 1
40  Струј на мер на кле шта ком 1
41  Тро фа зно ин дук ци о но бро ји ло ком 6
42  Елек трон ско бро ји ло ком 6
43  МТК при јем ник ком 1
44  На пон ски мер ни тран сфор ма тор 10kV/100 V ком 1
45  Струј ни мер ни тран сфор ма тор ком 3
46  Мо но фа зни асин хро ни мо тор ком 6
47  Тро фа зни асин хро ни мо тор ком 3
48  Тро фа зни асин хро ни мо тор – на мо та ни ро тор са пу шта њем ком 1
49  Син хро но скоп ком 1
50  Та хо ге не ра тор са при бо ром ком 3
51  Сто на бу ши ли ца ком 1
52  Ре леј бр зи не са при бо ром ком 1
53  Ре леј пре ко струј не за шти те и пре оп те ре ће ња са при бо ром ком 6
54  Тер мо ре гу ла тор са при бо ром ком 3
55 Под на пон ски ре леј са при бо ром ком 3
56 Пре тва рач ни воа теч но сти са при бо ром ком 3
57 Гор њи мо тор ни раз вод ком 3
58 По чет на на пој на ку ти ја за GMR ком 1

Предмети:
ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН ДИЗАЛИЦА И ЛИФТОВА
ЕЛЕКТРИЧНА ВУЧА
(обра зов ни про фил: електротехничар електромоторних по

гона)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине, уређаји
1 Гра фо скоп ком 1
Слике, шеме, филмови
2 Елек трич на ше ма за за шти ту вуч ног елек тро мо то ра ком 1

3 Тех нич ка до ку мен та ци ја за је ди нач ну ко ман ду лиф то ва – 
прин цип ске ше ме ве зе ком 1

4 Тех нич ка до ку мен та ци ја за са бир ну ко ман ду лиф то ва ре а ли
зо ва них у ди од норе леј ној тех ни ци ком 1

5 Тех нич ка до ку мен та ци ја за са бир ну ко ман ду у оба сме ра ком 1
6 Елек трич на ше ма ве зе ти ри стор ске ре гу ла ци је ком 1
7 Гра фич ки при каз ло гич ких ко ла ком 1

8 Тех нич ка до ку мен та ци ја (елек трич не ше ме ми кро про це сор
ског упра вља ња лиф то ва) ком 1

9 Цр теж уре ђа ја за кон тро лу оп те ре ће ња ком 1
10 Ком плет елек трич них ше ма ве зе у ауто мат ском упра вља њу ком 1
11 Елек трич не ше ме ве зе по крет них сте пе ни ца ком 1



12 Елек трич не ше ме ве зе ма лог те рет ног лиф та ком 1
Комплети, гарнитуре

13 Збир ка ло гич ких ко ла ре а ли зо ва них раз ли чи тим тех но ло ги
ја ма ком 1

14 Ком плет опре ме за ауто мат ско упра вља ње на лиф ту ком 1

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(за 1–4 одељења)
(обра зов ни про фил: електротехничар електромоторних по

гона (за 1–4 одељења))

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине, уређаји
1 Енер гет ски тран сфор ма тор 10/0,4 kV ком 1
2 Тро фа зни асин хро ни мо тор са крат ко спо је ним ро то ром ком 4

3
Глав на раз вод на та бла за на из ме нич ну стру ју са 2 стру ја ко ла 
на ко јој се на ла зи је дан тро фа зни пре ки дач 60 А, три глав на 
оси гу ра ча 60 А, 3 ам пер ме тра 30 А

ком 1

4 От пор ни ци за пу шта ње у рад и ре гу ли са ње бр зи не тро фа
зног асин хро ног мо то ра ком 3

Слике, шеме, филмови

5 За све елек трич не ин ста ла ци је и елек трич не уре ђа је, као 
елек тро мо то ре од го ва ра ју ће ше ме и пла но ви ком 1

Комплети, гарнитуре
6 Пре ки да чи за (у) зид, обич ни ком 12
7 Пре ки да чи за (у) зид, се риј ски ком 12
8 Пре ки да чи за (у) зид, на из ме нич ни ком 12
9 Пре ки да чи за (у) зид, уна кр сни ком 12
10 Пре ки да чи за (у) зид, обич ни са PGP ком 12
11 Пре ки да чи за (на) зид, ред ни са PGP ком 12
12 Раз вод не ку ти је 55 mm ком 24
13 Раз вод не ку ти је 78 mm ком 24
14 Раз вод не ку ти је зап тив не за PGP ком 12
15 Гр ла обич на Е27 ком 12
16 Гр ла зид на Е27 ком 12
17 Ар ма ту ра зид на зап тив на за гр ло E27 ком 12
18 Об уј ми це за PGP ком 150
19 Сте пе ни шни ауто мат за осве тље ње ком 6
20 При ти сно дуг ме за сте пе ни шно осве тље ње ком 12
21 Груп ни пре ки дач ком 12
22 При кључ не ви љу шке обич не ком 12
23 При кључ не ви љу шке шу ко ком 12
24 Ути кач шу ко за пе глу ком 12
25 Ути кач оби чан за пе глу ком 12
26 Др жа чи за флу о ре сцент не це ви ком 50
27 Стар те ри за флу о ре сцент но осве тље ње ком 25
28 Др жа чи стар те ра ком 25
29 Флу о ре сцент не це ви 20 W ком 25
30 Флу о ре сцент не це ви 40 W ком 12
31 При гу шни це за Фце ви 40 W ком 12
32 Пре но сни тран сфор ма тор 220/24 V ком 3
33 Пло че др ве не за ма ке те ин ста ла ци ја 100 х 60 од ме ког др ве та ком 12
34 Кабл PGP 3 х 1,5 mm² ме тар 300
35 Кабл 4 х 1,5 mm² ме тар 100
36 Про вод ник изо ло ва ни 1,5 mm² ме тар 200
37 Про вод ник изо ло ва ни 2,5 mm² ме тар 100
38 Кру те пла стич не це ви 13,5 mm ме тар 50
39 Об уј ми це за це ви 13,5 mm ком 200
40 При кључ ни це за (у) зид обич не ком 12
41 При кључ ни це за (у) зид шу ко ком 12
42 При кључ ни це за (на) зид зап тив не за PGP ком 12
43 Ба кар на или по ни кло ва на – по цин ко ва на пло ча 2 mm ком 3
44 По цин ко ва на тра ка гво зде на за узе мље ње ком 20
45 Гор њи мо тор ни раз вод за фа брич ке ха ле 150 А ком 20
46 При кључ на ку ти ја са оси гу ра чи ма 25/16 за GMR ком 6
47 По чет на на пој на ку ти ја за GMR ком 2

48 Осно ве оси гу ра ча за 25 А ком плет ком 20
49 Тро фа зни по лу жни пре ки дач 3 х 10 А ком 6
50 Тро фа зни пре ки дач за ле ви и де сни ход ком 6
51 Тро фа зни ауто мат ски су ви пре ки дач 3 х 10 А ком 6

52 Тро фа зни ауто мат ски пре ки дач са дуг ма ди ма за да љин ско 
укљу чи ва ње ком 6

53 Тро фа зни гре бе на сти пре ки дач 3 х 10 А ком 12
54 Тро фа зна ауто мат ска склоп ка с вре мен ским ре ле јом ком 6
55 Тро фа зни пре ки дач 3 х 10 А ком 6
56 Тро фа зни па кет пре ки дач 3 х 10 А ком 6
57 Тро фа зни асин хро ни мо тор с кли зним пр сте но ви ма ком 6
58 Зе мљо спој ни ре леј с при бо ром ком плет ком 6
59 Раз вод ни ор мар с оси гу ра чи ма ком 6

60 Мон та жа ре ле ја пре ко струј не за шти те и за шти те пре оп те
ре ће ња, ком плет ком 3

61 Ре леј бр зи не с при бо ром ком 3
62 Елек трон ски вре мен ски ре леј ком 12
63 Упра вљач ка ди о да с при бо ром ком 3
64 Под на пон ски ре леј с при бо ром ком 3
65 Тер мо ре гу ла тор с при бо ром ком 3
66 Пре тва рач при ти ска с при бо ром ком 3
67 Елек тро маг нет ни вен тил с при бо ром ком 3
68 Зид не та бле с гво зде ним окви ром ком 6
69 При кључ ни ца 3 х 380 ком 6
70 Ка тод ни од вод ни ци пре на по на 0,4 kV ком 12
71 Ти ри стор с при бо ром ком 1
72 Ар ма ту ра са жи ви ном си ја ли цом ком 12
73 Па ста, ка лај и жи ца за ле мље ње ком 2
Инструменти
74 Уни вер зал ни ин стру мент ком 2
75 Ис пи ти вач фа за ком 12
76 Та хо ге не ра тор с при бо ром ком 3
77 Струј ни мер ни тран сфор ма тор ком 3
78 На пон ски мер ни тран сфор ма тор ком 3
Алати 
79 Сто на бу ши ли ца с елек тро мо то ром и при бо ром ком 1
80 Руч на елек трич на бу ши ли ца и при бор ком 1
81 Бру си ли ца елек трич на са два ка ме на ком 1
82 Сте ге па ра лел не 100 mm ком 6
83 Руч на свр дла за др во 6 mm ком 3
84 Руч на свр дла за др во 20 mm ком 3
85 Др ве ни че кић ком 3
86 Ли бе ла ком 1
87 Се ка чи, про бој ци за ци глу и бе тон ду жи не 30 cm ком 6
88 Ло па ти це – шпан га за гипс ком 6
89 Ка ши ка – фан гла ком 6
90 Дво крил не мер де ви не ком 1
91 Ком би но ва на изо ло ва на кле шта ком 6
92 Ши ља ста кле шта изо ло ва на ком 6
93 Ко са кле шта – се чи це ком 6
94 Ма ка зе за се че ње ли ма ком 6
95 Че лич ни ме тар – тра ка сти 2 m ком 6
96 Нож за ски да ње изо ла ци је ком 6
97 Од ви ја чи изо ло ва ни од 6 mm ком 6
98 Од ви ја чи изо ло ва ни од 4 mm ком 6
99 Од ви ја чи изо ло ва ни од 8 mm ком 6
100 Те сте ра за ме тал ком 6
101 Тур пи је за ме тал, си тан рез рав не ком 6
102 Тур пи је за ме тал, кру пан рез рав не ком 6
103 Тур пи је за др во, по лу о кру гле ком 6
104 Тур пи ја за др во, окру гла ком 6
105 Ви љу шка сти кљу че ви, гар ни ту ра до 32 mm ком 2
106 Це ва сти кљу че ви, гар ни ту ра до 32 mm ком 1
107 Ока сти кљу че ви, гар ни ту ра 32 mm ком 2
108 Про бој ци обе ле жи ва чи за лим, ра зни – гар ни ту ра ком 3
109 Елек трич на ле ми ли ца ком 6



110 Ом ме тар за ме ре ње от по ра изо ла ци је елек трич них ин ста ла
ци ја ком 3

111 Уга о ник са на сло ном ком 1
112 По мич но ме ри ло ком 1
113 Ми кро ме тар ком 1
114 Че лич ни ле њир ком 1
115 Спи рал не бур ги је – гар ни ту ра 0–10 mm ком 1
116 На ре зни це и уре зни це за ми ли ме тар ски на вој 0–10 mm ком 1

Предмет:
РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ
(обра зов ни про фи ли: електротехничар за термичке и рас

хладне уређаје, електромеханичар за термичке и расхладне
уређаје (110 одељења))

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине, уређаји
1 Клип ни ком пре сор ком 1
2 Клип ни ком пре сор кућ ног хлад ња ка ком 1
Слике, шеме, филмови
3 Сли ка – ше ма дво сте пе ног ком пре со ра ком 1

4 Сли ке – ше ме мем бран ског, ро та ци о ног и ви јач ног ком пре
со ра ком 1

5 Сли ке и ше ме ва зду шног, ева по ра тив ног и во дом хла ђе ног 
кон ден за то ра ком 1

6 Сли ке и ше ме пре со ста та, ху ми до ста та, овла жи ва ча ва зду ха ком 1
7 Сли ке и ше ме ин стру ме на та за ме ре ње тем пе ра ту ре ком 1
8 Сли ке и ше ме ин стру ме на та за ме ре ње при ти ска ком 1
9 Сли ке изо ла ци о них ма те ри ја ла ком 1
10 Сли ке и ше ме ра зних ис па ри ва ча ком 1

11 Ше ма и сли ка тер мо стат ског екс пар зи о ног вен ти ла (по мо
гућ но сти мо дел) ком 1

12 Елек трич на ше ма кућ ног ком пре сор ског хлад ња ка ком 1
13 Прин цип ска ше ма кућ ног ком пре сор ског хлад ња ка ком 1
14 Прин цип ска ше ма ап сорп ци о ног хлад ња ка ком 1
15 Елек трич на ше ма ап сорп ци о ног хлад ња ка ком 1
16 Ше ма ејек тор ске рас хлад не ин ста ла ци је ком 1
17 Ше ма кли ма уре ђа ја сплит си стем ком 1
Комплети, гарнитуре
18 Тер мо ста ти – ра зни ком 6
19 Тер мо ме три – ра зни ком 4
20 Нај ма њи узо рак ева по ра тив ног кон ден за то ра ком 1
21 До бо ша сти ис па ри ва чи – ма ли узо рак ком 1
22 Одва јач уља, теч но сти и ва зду ха ком 3

23
При мер ци то пљи вих оси гу ра ча, струч них пре ки да ча, би ме
та ла, маг нет ских и уљ них оки да ча, ре ле ја и ко манд них та
сте ра, сиг нал них и мер них уре ђа ја

по 1 
при

ме рак
 

Инструменти
24 Ма но ме три ра зни ком 4
25 Пи ро ме тар ком 2
26 Де тек тор фре о на ком 1
27 Уни вер зал ни ин стру мент ком 4

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмет:
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ
(обра зов ни про фи ли: електротехничар за термичке и рас

хладне уређаје, електромеханичар за термичке и расхладне
уређаје)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови 

1 Елек трич на ше ма ре гу ла ци ја и тер мо ре гу ла ци је елек трич ног 
шпо ре та и шпо ре та са ста клоке ра мич ком пло чом ком 2

2 Елек трич на ше ма ре гу ла ци је и тер мо ре гу ла ци је ми кро та ла
сне пећ ни це ком 2

3 Елек трич на ше ма ре гу ла ци је и тер мо ре гу ла ци је тер мо а ку му
ла ци о не пе ћи ком 2

4 Елек трич на ше ма ре гу ла ци је и тер мо ре гу ла ци је ма ши не за 
пра ње ве ша ком 2

5 Елек трич на ше ма ре гу ла ци је и тер мо ре гу ла ци је ма ши не за 
пра ње по су ђа ком 2

6 Елек трич на ше ма ре гу ла ци је и тер мо ре гу ла ци је елек трич них 
бој ле ра ком 2

7 Елек трич на ше ма ре гу ла ци је и тер мо ре гу ла ци је елек трич ног 
гре ја ња то плом во дом ком 2

8 Елек трич на ше ма тем пе ра тур них ска ла ком 1

9
Елек трич на ше ма уре ђа ја за ме ре ње тем пе ра ту ре: би ме тал
на тра ка, бур до но ва цев, от пор ни тер мо ме тар, ра ди а ци о ни и 
оп тич ки пи ро ме тра

ком 1

10 Елек трич на ше ма ма ши не за су ше ње ве ша ком 1
11 Елек трич на ше ма под ног и зид ног гре ја ња ком 1

12 Елек трич на ше ма пе ћи са ди рект ним и ин ди рект ним за гре
ва њем ком 1

13 Елек трич на ше ма ни ско фре квент них и ви со ко фре квент них 
ин дук ци о них пе ћи ком 1

14 Елек трич на ше ма елек трич не пе ћи, ње на ре гу ла ци ја и тер
мо ре гу ла ци ја ком 1

15 Елек трич на ше ма и сли ке ко тло ва за про из вод њу то пле во де 
са елек трич ним гре ја чем ком 1

16
Елек трич на ше ма и сли ке пе ћи за то пље ње ме та ла: елек
трич не ко мор не пе ћи, елек трич не ту нел ске пе ћи, елек трич не 
лон ча не пе ћи, елек трич не со не пе ћи

ком 1

17 Елек трич на ше ма и сли ке елек тро луч них пе ћи за елек трич но 
за гре ва ње ком 1

18 Елек трич на ше ма и сли ке елек тро пла зме не пе ћи за то пље ње 
и син те зу ком 1

19 Елек трич на ше ма апа ра та за за ва ри ва ње ком 1
Комплети, гарнитуре
20 Узор ци ме та ла, ле гу ра и не ме та ла ком 10

21 Узор ци то плот ноизо ла ци о них и то плот ноаку му ла ци о них 
ма те ри ја ла ком 10

22 Раз не вр сте греј них те ла ком 10
23 Раз не вр сте елек трич них пре ки да ча ком 6
Инструменти 
24 Пи ро ме три, тер мо ста ти и тер мо ме три ком 8
25 Уни вер зал ни ин стру мент ком 4
26  Ин фра цр ве ни ме рач тем пе ра ту ре ком 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(обра зов ни про фи ли: електромеханичар за термичке и рас

хладне уређаје, електротехничар за термичке и расхладне уре
ђаје (за 14 одељења))

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине, уређаји 
1 Елек тро луч ни апа рат за за ва ри ва ње ком 1
2 Тра фо за за гре ва ње при твр дом ле мље њу ком 2*
3 Бо ца за изо бу тан R6 ком 1
4 Бо ца 12 ли та ра за фре он 134а ком 1
5 Бо ца за фре он 22 ком 1
6 Хер ме тич ки ком пре со ри ком 6*
7 По лу хер ме тич ки клип ни ком пре со ри ком 4*
8 Кон ден за то ри са при род ним хла ђе њем ком 6*
9 Ра дом хла ђен кон ден за тор ком 1
10 Ра зни ис па ри ва чи ком 10*
11 Тро фа зни асин хро ни мо тор 1,1 kW 1400 обр/мин ком 2
12 Обич ни хлад њак ком 1 
13 За мр зи ва чи ком 2
14 Рас хлад не ви три не ком 2
15 Хлад ња ча ком 1**
16 Раз ли чи ти су ша чи га са ком 2*
17 Тер мо а ку му ла ци о не пе ћи 2 kW ком 1



18 Тер мо а ку му ла ци о не пе ћи 5 kW ком 1
19 Елек трич ни бој лер ви со ког при ти ска 80 l ком 1
20 Елек трич ни бој лер ни ског при ти ска 50 l ком 1
21 Про точ ни бој лер 18 kW ком 1
22 Бој лер ни ског при ти ска ком 1
23 Пећ за то пље ње ме та ла ком 1**
24 Ро та ци о ни апа рат за за ва ри ва ње ком 1
25 Елек трич ни де сти ла тор 10 l ком 3
26 Елек трич ни ми не ра ли за тор 60 l ком 3
27 Елек трич ни сте ри ли за тор 0,2 m3  ком 3
28 Вешма ши на ком 3
29 Мо то ри за вешма ши не ком 4
30 Ма ши не за пра ње су ђа ком 1
31 Ма ши на за су ше ње ве ша ком 1
32 Кли мауре ђа ји сплит си стем ком 1
33 Про зор ски кли ма уре ђај ком 1
34 Бр зи сер ви сни вен тил за ауто кли ме ком 2
Комплети, гарнитуре
35 Бр зи сер ви сни вен тил ком 4

36 Гар ни ту ра вен ти ла с ма но ме три ма ви со ког и ни ског при ти
ска и цре ви ма ком 3*

37 Про ду жни кабл тро фа зни 25 m ком 2
38 Про ду жни кабл мо но фа зни 25 m ком 5
39 Ка пи лар не це ви ком 30
40 Тер мо стат ски екс пан зи о ни вен тил ком 2
41 Тер мо стат ски ин јек ци о ни вен тил ком 2
42 Пре со ста ти ни ског при ти ска ком 2
43 Пре со ста ти ви со ког при ти ска ком 2
44 Ху ми до ста ти ком 2
45 Елек трич не склоп ке  VK220A са би ме та ли ма ком 6
46 Тер мо ста ти за обич не хлад ња ке ком 6
47 Тер мо ста ти за за мр зи ва че (сан ду ке) ком 6
48 Вен тил стал ног при ти ска ком 2
49 Маг нет ни вен тил ком 2
50 Ауто мат ски екс пан зи о ни вен тил ком 2
51 Елек трич не склоп ке јед но фа зне и тро фа зне ком 10
52 Дво тем пе ра тур ски хлад ња ци ком 2

53 От пор ни ма те ри јал Л (це кас) од 0,3 до 1 mm ки ло
грам 3

54 Кар бо нид ни ма те ри јал ки ло
грам 2

55 Ва тро стал ни ма те ри јал (ра зни) ки ло
грам 40

56 Тер мо ста ти 15–50º ком 2
57 Тер мо ста ти од 600º ком 1
58 Тер мо ста ти 20–100º ком 2
59 Тер мо ста ти 20–200º ком 2
60 Тер мо стат (ра зни) ком 4
61 Про гра ма то ри за вешма ши не ком 4
62 Пре со ста ти за вешма ши не ком 4
63 Елек трич ни вен тил за ка ду код вешма ши на (елек тро вен тил) ком 4
64 Тер мо ста ти за вешма ши не ком 4
Инструменти 
65 Ма но ме три ни ског при ти ска ком 2
66 Ма но ме три ви со ког при ти ска ком 2
Алати
67 Ви љу шка сти кљу че ви (гар ни ту ра) ком 10
68 Це ва сти кљу че ви (гар ни ту ра) ком 4
69 Ока сти кљу че ви (гар ни ту ра) ком 4
70 До рек кљу че ви (гар ни ту ра) ком 2
71 Кле шта за ка блов ске па пу чи це (ма ња) ком 2
72 Кле шта за ка пи ла ру ком 2
73 Им бус кљу че ви (гар ни ту ра) ком 2
74 Ге до ракљу че ви (гар ни ту ра) ком 2
75 Од ви ја чи свих ди мен зи ја ком 60
76 Ва ку ум пум пе с мен зу ра ма ком 2

77 Се ка чи це ви ком 6
78 Ала ти за пер тло ва ње це ви ком 4

* У та бе ли су на ве де не ми ни мал не ко ли чи не на став них сред ста ва, ако су нео п ход
не ве ће ко ли чи не обез бе ди ти их у са рад њи са од го ва ра ју ћом ком па ни јом

** На ве де на на став на сред ства шко ле не по се ду ју, за ре а ли за ци ју нео п ход них на
став них са др жа ја оства ри ти са рад њу са ком па ни ја ма ко је их по се ду ју

Предмети:
ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ НА ВО

ЗИЛИМА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЈИ
ДАВАЧИ И ИЗВРШНИ ЕЛЕМЕНТИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ НА ВОЗИЛИМА
СИСТЕМИ ПАЉЕЊА ОТОМОТОРА
СИСТЕМИ УБРИЗГАВАЊА ОТОМОТОРА
СИСТЕМИ УБРИЗГАВАЊА ДИЗЕЛ МОТОРА
СИСТЕМИ СТАБИЛНОСТИ
СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ И КОМФОРА
(обра зов ни про фил: аутоелектричар, електротехничар за

електронику на возилима)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине и уређаји

1

Во зи ло с бен зин ским мо то ром, опре мље но ABS/ASR си сте
мом и кли ма уре ђа јем, мин  EURO 3 стан дард
(само за образовни профил: електротехничар за електронику 
на возилима)

ком 1

2

Во зи ло с ди зел мо то ром, Com mon Rail си стем, опре мље но 
ESP си сте мом и ауто мат ским кли ма уре ђа јем, мин EURO 4 
стан дард
(само за образовни профил: електротехничар за електронику 
на возилима)

ком 1

3 Аку му ла тор 12V 45Ah ком 1
4 Аку му ла тор 12V 140А ком 2
5 Пу њач аку му ла то ра 12/24 V ком 1
6 Елек трон ски уре ђај за по моћ но по кре та ње во зи ла ком 1
7 Уре ђај за ис пи ти ва ње ис прав но сти аку му ла то ра ком 1
8 Уре ђај за по де ша ва ње фа ро ва ком 1

7 Ге не ра тор јед но смер не стру је са оточ ном по бу дом (ди на мо 
са ре гу ла то ром на по на) ком 1

8 Елек тро по кре тач с стал ним маг не ти ма ком 1
9 Елек тро по кре тач с ред ном по бу дом ком 1
10 Елек тро по кре тач с сло же ном по бу дом ком 1
11 Ал тер на тор с тран зи сто ри ским ре гу ла то ром на по на ком 3

12 Ал тер на тор са елек трон ским ре гу ла то ром на по на у хи брид
ној тех ни ци ком 1

13 Мо то ри бри са ча за ста кла, пум пе за го ри во, вен ти ла то ра рас
хлад не теч но сти ком 3

14 Спе ци јал ни ма ли мо то ри (ко рач ни мо тор, мо мент ни мо тор, 
им пулс но упра вља ни јед но смер ни мо тор) ком 3

15 Ком би но ва ни проб ни сто за ис пи ти ва ње ал тер на то ра са ре
гу ла то ром и елек тро по кре та ча ком 1

16 Ред на пум па ви со ког при ти ска са цен три фу гал ним ре гу ла то ром ком 1
17 Елек трон ски упра вља на ред на пум па ви со ког при ти ска ком 1
18 Ро та ци о на ак си јал на пум па са ме ха нич ком ре гу ла ци јом ком 1

19 Ро та ци о на ак си јал на пум па VP 37 са елек трон ском ре гу ла
ци јом ком 1

20 Ро та ци о на ра ди јал на пум па VP 44 са елек трон ском ре гу ла
ци јом ком 1

21 Пум па ви со ког при ти ска Com mon Rail си сте ма раз ли чи тих 
про из во ђа ча и ге не ра ци ја ком 1

22 Је ди нач ни елек тро маг нет ни и пи е зо бри згач ком 1
23 Јединачнa пум па (UPS) ком 1
24 Хи дра у лич ни мо гу ла тор ABS 2S ком 1
25 Хи дра у лич ни мо гу ла тор ABS 2E/EH ком 1
26 Хи дра у лич ни мо гу ла тор ABS/ASR 5 3/5 7 ком 1
27 Хи дра у лич ни мо гу ла тор ABS 8 ком 1
28 Хи дра у лич ни мо гу ла тор ABS 9 ком 1

29 Кли ма ста ни ца за сер ви си ра не кли ма уре ђа ја на во зи ли ма са 
до дат ном опре мом ком 1

30 Хи дра у лич ни мо гу ла тор ESPa ком 1



31 Хи дра у лич ни мо гу ла тор ESP plus ком 1
32 Хи дра у лич ни мо гу ла тор ESP pre mi um ком 1
33 Хи дра у лич ни мо гу ла тор SBCa ком 1
34 По крет на га ра жна ди за ли ца ком 1
35 Ком пре сор за ва здух ком 1
36 Пне у мат ски пи штољ ком 1
37 Ди за ли ца дво стуб на 2,5 t ком 1
Макете, слике и шеме
38 Ма ке та уре ђа ја за пра ње и бри са ње ста ка ла/фа ро ва ком 1

39 Ма ке та све тло сне и сиг нал не елек трич не ин ста ла ци је са ко
манд ном та блом во зи ла ком 1

40 Ма ке та и/или сли ка ба те риј ског си сте ма па ље ња са кон так
ти ма ком 1

41 Ма ке та и/или сли ка тран зи стор ског па ље ња с ин дук тив ним 
да ва чем ком 1

42 Ма ке та и/или сли ка тран зи стор ског па ље ња с Хо ло вим да
ва чем ком 1

43 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма па ље ња ком 1

44 Ма ке та и/или сли ка пот пу но елек трон ског си сте ма па ље ња 
са дво вар нич ним ин дук ци о ним ка ле мом ком 1

45 Ма ке та и/или сли ка пот пу но елек трон ског си сте ма па ље ња 
са јед но вар нич ним ин дук ци о ним ка ле мом ком 1

46 Ма ке та и/или сли ка си сте ма за убри зга ва ње K/KEJe tro nic ком 1
47 Ма ке та и/или сли ка си сте ма за убри зга ва ње L/LEJe tro nic ком 1
48 Ма ке та и/или сли ка си сте ма за убри зга ва ње LHJe tro nic ком 1

49 Ма ке та и/или сли ка си сте ма за убри зга ва ње Mo noJe tro nic/
Mo noMo tro nic ком 1

50 Ма ке та и/или сли ка си сте ма за убри зга ва ње MMo tro nic ком 1
51 Ма ке та и/или сли ка си сте ма за убри зга ва ње MEMo tro nic ком 1
52 Ма ке та и/или сли ка си сте ма за убри зга ва ње MEDMo tro nic ком 1
53 Ма ке та и/или сли ка си сте ма за убри зга ва ње га са ком 1

54 Ма ке та и/или сли ка си сте ма за убри зга ва ње са елек трон ском 
ре гу ла ци јом ред не пум пе ви со ког при ти ска ком 1

55 Ма ке та и/или сли ка си сте ма за убри зга ва ње са елек трон ском 
ре гу ла ци јом пум пе ви со ког при ти ска VP 37 ком 1

56 Ма ке та и/или сли ка си сте ма за убри зга ва ње са елек трон ском 
ре гу ла ци јом пум пе ви со ког при ти ска VP 44, PSG 5/PSG 16 ком 1

57 Ма ке та и/или сли ка Com mon Rail си сте ма раз ли чи тих про
из во ђа ча и ге не ра ци ја ком 3

58 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма а је ди нач ним бри
зга чем (UIS) ком 1

59 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма с је ди нач ном пум
пом (UPS) ком 1

60 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма ABS 2S ком 1
61 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма ABS 2E/EH ком 1

62 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма ABS/ASR 5 
(5 0/5 3/5 7) ком 1

63 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма ABS 8 ком 1
64 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма ABS 9 ком 1
65 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма SBCa ком 1

66 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма ESPa, ESP plus, 
ESP pre mi um ком 3

67 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма ва зду шних ја сту ка ком 1

68 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма за над зор при ти
ска у пне у ма ти ци ма ком 1

69 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма за за шти ту во зи ла 
од кра ђе ком 1

70 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма аудио/ви део уре
ђа ја на во зи лу ком 1

71 Ма ке та и/или сли ка елек трон ског си сте ма аудио/ви део уре
ђа ја на во зи лу ком 1

72 Ма ке та и/или сли ка ауто мат ског кли ма уре ђа ја на во зи лу ком 1
73 Сли ке упо зо ре ња ком 3
Ди јаг но стич ки уре ђа ји, ра чу нар ска и мул ти ме ди јал на опре ма
74 Ко му ни ка ци о ни ди јаг но стич ки уре ђај са осци ло ско пом ком 2
75 Мо то те сер са при па да ју ћом опре мом ком 1
76 Дво ка нал ни осци ло скоп ком 1
77 Стро бо скоп са ко рек ци јом тре нут ка осве тље ња ком 1
78 Ин дук тив на сон да за ме ре ње ви со ког на по на (KV сон да) ком 1
79 Струј на кле шта 1000А ком 1

80 Струј на кле шта 100А ком 1
81 Струј на кле шта 30 А ком 1
82 Сет ма но ме та ра са адап те ри ма за ме ре ње при ти ска го ри ва ком 1

83 Ма но ме тар са адап те ри ма за ме ре ње ком пре си је бен зин ских 
и ди зел мо то ра ком 1

84 Ма но ме тар за про ве ру при ти ска и пот при ти ска у уси сној 
гра ни ком 1

85 Ма но ме тар са адап те ри ма за про ве ру при ти ска уља ком 1

86 Руч на ва кум пум па са ва кум ме тром за про ве ру елек трова
кум ских из вр шних еле ме на та ком 1

87 Те стер из дув них га со ва за ото и ди зел мо то ре ком 1

88 Уре ђај за пра ње и чи шће ње бри зга ча ото мо то ра са ул тра
звуч ном ка дом, ком плет

ком
плет 1

89 Сто ни, деск топ пер со нал ни ра чу нар са 20 ин чним мо ни то
ром ком 3

90 Лап топ ра чу нар (но ви ја ге не ра ци ја) ком 1
91 Ла сер ски штам пач ком 2
92 Ске нер ком 1

93
Про грам ски па ке ти раз ли читх ба за по да та ка за ауто е лек три
ча ре (ЕSItro nic, Auto da ta, Wor kshop, El sa Win, ), ми ни мал
но:

ком 3

Ала ти и ин стру мен ти
94 Ко ли ца са по сто љем за ин стру мен те ком 1
95 Ко ли ца за алат ком 1
96 Под ме тач под ко ла (ко ли ца) ком 3
97 Ор мар са ала том ком 1
98 Сте га ком 3
99 Но жна пум па ком 1
100 Аре о ме тар за ме ре ње гу сто ће елек тро ли та ком 1
101 Аре о ме тар за рас хлад ну теч ност ком 1
102 Ре фрат ко ме тар за коч ну теч ност ком 1
103 Лам па, пре но сна 12 V за аку му ла тор ком 3
104 Уни вер зал ни ди ги тал ни мул ти ме три за ауто е лек три ча ре ком 5
105 Уни вер зал ни ана лог ни мул ти ме три ком 3
106 Апа рат за га ше ње по жа ра ком 2

107 Ком плет за штит не опре ме за уче ни ке (ке це ља, ру ка ви це, на
о ча ле)

ком
плет 5

108 При руч на апо те ка пр ве по мо ћи ком
плет 1

Руч ни ала ти
109 Елек трич на бу ши ли ца сто на ком 1
110 Ви љу шка сти кљу че ви ком плет 6–32 mm ком 1
111 Ока сти кљу че ви ком плет 6–32 mm ком 1
112 Це ва сти кљу че ви ком плет 10–19 ком 1
113 Им бус кљу че ви ком плет 2–14 mm ком 1
114 Им бус кљу че ви зве зда сти ком плет ком 1

115 На сад ни кљу че ви (ге до ре) ма ле гар ни ту ра  
414 mm ком 1

116 На сад ни кљу че ви (ге до ре) ве ли ке гар ни ту ра  
10–32 mm ком 1

117 Ге до ре ду бо ке 14–21 mm ком 1
118 Ге до ра ду бо ка за ламб да сон ду ком 1
119 Мо мент кључ 10–40 Nm ком 1
120 Мо мент кључ 20–200 Nm ком 1
121 Мер ни ли сти ћи 0 05–1 0 mm ком 1
122 Ком би но ва на кље шта ком 3
123 Ауто е лек три чар ска кље шта ком 2
124 Кле шта за мон та жу изо ло ва них спој ни ца ком 1
125 Кле шта за мон та жу не и зо ло ва них спој ни ца ком 1
126 Ко вач ка кле шта ком 1
127 Кле шта за мон та жу шел ни ком 1
128 Се чи це ком 1

129 Од ви ја чи рав ни (пљо сна ти) ком плет ком
плет 1

130 Од ви ја чи зве зда сти ком плет ком
плет 1

131 Удар ни од ви јач сет ком 1
132 Бу ши ли ца руч на елек трич на ком 1
133 Ком плет бур ги ја 3–12 mm ком 1



134 Из вла кач (ра дап ци гер) за ал тер на то ре ком 1
135 Ра дап ци ге ри раз ли чи тих об ли ка ком 3
136 Че кић 0 5 kg, 2 kg ком 2
137 Че кић пла стич ни ком 1
138 Игла за обе ле жа ва ње ком 1
139 Руч на те сте ра за ме тал ком 1
140 Кључ за точ ко ве ком 1
141 Проб на лам па са ЛЕД ди о дом ком 3
142 Ле ми ли ца 200 ва ти ком 1
143 Ле ми ли ца 30 ва ти ком 1
144 Ва кум пум па руч на за од ле мљи ва ње ком 1

145 Мер ни ка бло ви са раз ли чи тим на став ци ма и вр хо ви ма, ком
плет 

ком
плет 1

Предмети:
МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ
МОТОРНА ВОЗИЛА 1
МОТОРНА ВОЗИЛА 2
НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У АУТОМОБИЛСКОЈ ИНДУ

СТРИЈИ
ОТОМОТОРИ
ДИЗЕЛ МОТОРИ
МОТОРНА ВОЗИЛА
(обра зов ни про фи ли: аутоелектричар, електротехничар за

електронику на возилима)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине и уређаји
1 Бен зин ски мо тор на по сто љу ком 1
2 Ди зел мо тор на по сто љу ком 1
3 Пре са хи дра у лич на ком 1
4 По крет на га ра жна ди за ли ца ком 1
5 Ком пре сор за ва здух ком 1
6 Пне у мат ски пи штољ ком 1
7 Ди за ли ца дво стуб на 2,5 t ком 1
Макете, слике и шеме
8 Ма ке та си сте ма за осла ња ње ком 1
9 Ма ке та ме ха ни зма за во ђе ње точ ка ком 1
10 Ма ке та си сте ма за упра вља ње ком 1
11 Ма ке та кла сич ног си сте ма за ко че ње ком 1
12 Ма ке та ме ха ни зма ква чи ла са су вом фрик ци о ном пло чом ком 1
13 Ма ке та хи дро ди на мич ког пре тва ра ча обрт ног моментa ком 1

14 Ма нел ни ме ха нич ки пре но сник са глав ним и ди фе рен ци јал
ним пре но сни ком ком 1

15 Ма ке та/сли ка по лу а у то мат ског ме њач ког пре но сни ка ком 1
16 Ма ке та/сли ка пот пу но ауто ма ти зо ва ног ме њач ког пре но сни ка ком 1

17 Ма ке та/сли ка елек трон ског упра вља ња ме њач ког пре но сни
ка са дво стру ким ква чи лом (DCT/DSG) ком 1

18 Ма ке та/сли ка елек трон ског упра вља ња ме њач ког пре но сни
ка са кон ти ну ал ном про ме ном сте пе на пре но са (CVT) ком 1

19 Сли ке упо зо ре ња ком 3
Алати и инструменти
20 Ко ли ца са по сто љем за ин стру мен те ком 1
21 Ко ли ца за алат ком 1
22 Ор мар са ала том ком 1
23 Под ме тач под ко ла (ко ли ца) ком 1
24 Сте га ком 1
25 Стро бо скоп ска лам па ком 1
26 Лам па 12 V за аку му ла тор ком 1
27 Апа рат за га ше ње по жа ра ком 2
28 При руч на апо те ка ком 1
Ручни алати

29 Ви љу шка сти кљу че ви ком плет 6–32mm ком
плет 1

30 Ока сти кљу че ви ком плет 6–32mm ком
плет 1

31 Це ва сти кљу че ви ком плет 10–19 ком
плет 1

32 Им бус кљу че ви ком плет 2–14mm ком
плет 1

33 Им бус кљу че ви зве зда сти ком плет ком
плет 1

34 На сад ни кљу че ви (ге до ре) ма ле гар ни ту ра 4–14mm ком
плет 1

35 На сад ни кљу че ви (ге до ре) ве ли ке гар ни ту ра 10–32mm ком
плет 1

36 Ге до ре ду бо ке 14–21mm ком
плет 1

37 Мо мент кључ 10–40 Nm ком 1
38 Мо мент кључ 20–200 Nm ком 1
39 Мер ни ли сти ћи 0 05–1 0mm ком 1
40 Ком би но ва на кле шта ком 1
41 Ауто е лек три чар ска кле шта ком 1
42 Кље шта за мон та жу изо ло ва них спој ни ца ком 1
43 Кље шта за мон та жу не и зо ло ва них спој ни ца ком 1
44 Кље шта за мон та жу о буј ми ца ком 1
45 Се чи це ком 1

46 Од ви ја чи рав ни (пљо сна ти) ком плет ком
плет 1

47 Од ви ја чи зве зда сти ком плет ком
плет 1

48 Удар ни од ви јач сет ком
плет 1

49 Бу ши ли ца руч на и елек трич на ком 1

50 Ком плет бур ги ја 3–12 mm ком
плет 1

51 Ра дап ци ге ри раз ли чи тих об ли ка ком
плет 1

52 Че кић 0 5 kg, 2 kg ком 2
53 Че кић пла стич ни ком 1
54 Игла за обе ле жа ва ње ком 1

55 Ком плет ком би но ва ног руч ног ала та у пре но сном ко фе ру ком
плет 1

56 Руч на те сте ра за ме тал ком 1
57 Кључ за точ ко ве ком 1
58 Проб на лам па са ЛЕД ди о дом ком 1
59 Ле ми ли ца 200 ва ти ком 1
60 Кљу на сто ме ри ло ком 1

61 Ми кро ме три оп се га 0–25 mm, 25–50 mm, 50–75 mm, 
75–100 mm

ком
плет 1

62 Су би тор – ком па ра тер са пре но сним ме ха ни змом за ме ре ње 
преч ни ка отво ра и ру па, оп сег 0–100 mm ком 1

63 Ре гу ли са ни на пон ски из вор 0–20V ком 1
64 Тур пи је игли ча сте 120 mm ком 1
65 Тур пи је че твр та сте 250 ком 1
66 Тур пи је ком 1
67 Кле шта пљо сна та ком 1
68 Кле шта окру глих че љу сти ком  1
69 Ма ка зе за лим ком 1

70 Кле шта ра зна ком
плет 1

71 Кле шта за се че ње ком 1
72 Кле шта ком би но ва на ком 1
73 Па па гај кле шта ком 1
74 Кле шта за ски да ње изо ла ци је ком 1
75 Грипкле шта ве ћа и ма ња ком 2
76 Кле шта сто лар ска ком 1
77 Кле шта за кабл па пу чи це ком 1

78 Ком плет из ви ја ча раз ли чи тих ве ли чи на и об ли ка:пљо сна ти, 
зве зда сти, кр ста сти

ком
плет 1

79 Гар ни ту ра на ре зни ца од М2 М10 ком
плет 1

80 Ли сти ћи за ме ре ње ко ра ка на во ја ком
плет 1

81 Че кић др ве ни ком 1
82 Упу штач ко ну сни стан дард ник угло ва упу шта ња ком 1

83 Сло ва за обе ле жа ва ње ком
плет 1



84 Бро је ви ком
плет 1

85 Пло че за рав на ње ком
плет 1

86 Ли сти ћи за на вој ком
плет 1

87 Из ви јач бре зо на ком
плет 1

88 Ком плет бур ги ја 3–12 mm ком
плет 1

Предмет:
ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА
(обра зов ни про фил: аутоелектричар)
Ко ри сте се на став на сред ства из сле де ћих пред ме та: 
Прак тич на на ста ва у I раз ре ду – за све че тво ро го ди шње обра

зов не про фи ле уз до да так по треб них ма ши на, уре ђа ја, ин стру ме на
та, ала та, ма ке та, ше ма и оста ле опре ме из пред ме та: елек трич ни и 
елек трон ски си сте ми на во зи ли ма, мо то ри са уну тра шњим са го ре
ва њем, мо тор на во зи ла 1 и мо тор на во зи ла 2. 

Предмет: ПРАКТИЧНА НАСТАВА – блок
(обра зов ни про фил: електротехничар за електронику на

возилима)
Ко ри сте се на став на сред ства из сле де ћих пред ме та: Елек

трич не ин ста ла ци је и уре ђа ји, да ва чи и из вр шни еле мен ти, елек
трич не ма ши не на во зи ли ма, си сте ми па ље ња ото мо то ра, си сте ми 
убри зга ва ња ото мо то ра, си сте ми убри зга ва ња ото мо то ра, си сте
ми убри зга ва ња ди зел мо то ра, си сте ми ста бил но сти, си сте ми без
бед но сти и ком фо ра, ото мо то ри, ди зел мо то ри и мо тор на во зи ла, 
уко ли ко се прак тич на на ста ва у бло ку ре а ли зу је у школ ским про
сто ри ја ма – ра ди о ни ци/ла бо ра то ри ји/ка би не ту. 

Ако се на ста ва ре а ли зу је у пот пу но сти или де ли мич но у 
пред у зе ћу или сер ви су ко ри сте се рас по ло жи ва тех нич ка сред ства 
пред у зе ћа/сер ви са.

Пред мет: 
ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ КОНЕКТОРА И ПРИ

КЉУЧАКА
(обра зов ни про фил: израђивач каблова и прикључака)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине, уређаји
1 Ма ши на за шпри ца ње под при ти ском ком 1
2 Пре се за об ра ду пла стич ном де фор ма ци јом ком 1
3 Ауто мат ски струг ком 1
4 По лу а у то мат ски струг ком 1

5 Гал ван ске ли ни је за на но ше ње пре вла ке (од ка ла ја, сре бра, 
зла та, ни кла, цин ка) ком 1

6 Ма ши на за шпри ца ње тер мо пла стич них ма те ри ја ла ком 1
7 Пре са за вул ка ни за ци ју гу ме ком 1
8 Уре ђај за се че ње и об ра ду про вод ни ка ком 1
9 Пре са за за ки ва ње тер ми на ла ком 1
10 Уре ђај за спи ра ли за ци ју те ле фон ских гај та на ком 1
11 Уре ђај за про се ца ње кон такт них че шље ва ком 1
12 Ма ши не за озна ча ва ње ко нек то ра и изо ла то ра ком 1
13 Уре ђај за уга о но по зи ци о ни ра ње изо ла то ра ком 1
14 Ка лај но ку па ти ло ком 1
Комплети, гарнитуре

15 Узор ци кон такт них еле ме на та ком
плет 1

16 Узор ци изо ла ци о них уме та ка ком
плет 1

17 Узор ци ме тал них ку ћи шта ком
плет 1

18 Узор ци при кљу ча ка од гу ме ком
плет 1

19 Узор ци при кљу ча ка од тер мо пла стич них ма те ри ја ла ком
плет 1

20 Узор ци те ле фон ских гај та на ком
плет 1

21 Узор ци пре но сних при кљу ча ка ком
плет 1

22 Узор ци ко нек то ра ком
плет 1

23 Узор ци се то ва ком
плет 1

24 Узор ци при кључ ног при бо ра ком
плет 1

25 Узор ци елек тро ме ха нич ких скло по ва ком
плет 1

Инструменти
26 Ми кро ме тар ком 5
27 По моћ но ме ри ло ком 10
Алати
28 Ле ми ли це ком 5

Предмет:
ТЕХНОЛОГИЈА КАБЛОВСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
(обра зов ни про фил: израђивач каблова и прикључака)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови

1 Ви со ке и ни ско фре квент не елек трич не пе ћи – 
Кинематска шема ком 1

2 Ва ља о нич ка гру па – ки не мат ске ше ме ком 1
3 Ма ши не за гру бо и фи но из вла че ње – ки не мат ска ше ма ком 5
4 Ма ши не за ка ла и са ње – ки не мат ске ше ме ком 1 + 1

5 Се ри ја ма три ца за из вла че ње – ки не мат ска ше ма ком
плет  

6 Ма ши не за из ра ду ме тал них ужа ди – ки не мат ске ше ме ком
плет 2

7 Ала ти за пре со ва ње сек то ра – ки не мат ска ше ма ком
плет 2

8 Ма ши не за изо ла ци ју и плашт од PVC ма се – ки не мат ска ше ма ком
плет 2

9 Екс тру зи о ни ала ти цр те жи дор на и ма три це ком
плет 3

10 Ма ши не за изо ла ци ју и плашт од гу ме – ки не мат ска ше ма ком
плет 3

11 Ма ши не за изо ла ци ју УПЕТ(XLPE)ом  ки не мат ске ше ме ком
плет 2

12 Ма ши не за изо ла ци ју и плашт од ПЕ(PE) ма се – кинемат скe 
шемe

ком
плет 2

13 Ма ши не за изо ла ци ју и плашт од HFFR ма се –кинемат скe 
шемe

ком
плет 2

14 Ма ши не за изо ла ци ју па пи ром – ки не мат ске ше ме ком
плет 2

14 Ма ши не за по у жа ва ње ЕК ка бло ва – ки не мат ске ше ме ком
плет 5

15 Ма ши не за ома та ње (ра зним ме тал ним или не ме тал ним тра
ка ма и жи ца ма)

ком
плет 2

16 Ма ши не за екра ни зо ва ње – ки не мат ске ше ме ком
плет 2

17 Al и Pb пре са – ки не мат ска ше ма ком
плет 2

18 Ма ши на за изо ло ва ње ТК про вод ни ка – ки не мат ска ше ма ком
плет 2

19 Ма ши не за по у жав  ТК ка бло ва – ки не мат ска ше ма ком
плет 2

20 Ма ши не за из ра ду ко ак си јал них ка бло ва – ки не мат ска ше ма ком
плет 1

21 Ма ши не за из ра ду оп тич ког ка бла – ки не мат ска ше ма ком
плет 2

22 Ма ши не за из ра ду лак жи це – ки не мат ска ше ма ком
плет 1

23 Узор ци свих вр ста про вод ни ка и ка бло ва ком
плет 20

24 Ка блов ски при бор и при кључ ци узо ра ка ком
плет 5



Предмет:
КАБЛОВСКЕ МАШИНЕ
(обра зов ни про фил: израђивач каблова и прикључака)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови
1 Ше ма по го на рад не ма ши не ком 1
2 Ше ма спој ни це и коч ни це ком 1
3 Ше ма пре но сни ка (ре дук то ра) ком 1
4 Ше ма мо то ра јед но смер не стру је ком 1
5 Ше ма асин хро ног мо то ра ком 1
6 Стан дард ни СРПС ком 5
7 Ше ма ла ба вог на пе та ња ком 1
8 Ше ма чвр стог на пе та ња ком 1
9 Ше ма под ма зи ва ња ком 1
10 Ше ма ни ско фре квент не елек трич не пе ћи ком 1
11 Ше ма ва ља о нич ке пру ге ком 1
12 Ше ма уре ђа ја за че о но и тач ка сто за ва ри ва ње ком 1
13 Ше ма хи дра у лич не пре се ком 1
14 Ше ма Аl пре се ком 1
15 Ше ма ма ши не за изо ло ва ње ТК ком 1
17 Ше ма екс тру зи о не ма ши не ком 1
18 Ше ма ма ши не за опле та ње ком 1
19 Ше ма ма ши не за по у жа ва ње ужа ди ком 2
20 Ше ма ма ши не за по у жа ва ње ЕК ком 2
21 Ше ма ма ши не за по у жа ва ње ТК ком 1
22 Ше ма ма ши не за ар ми ра ње ком 1
23 Ше ма по стро је ња за им прег на ци ју ком 1
24 Ше ма ма ши не за из ра ду лак жи це ком 2
25 Ки не мат ска ше ма и рад на кар та ма ши не за из вла че ње ком 2
26 Ки не мат ска ше ма ма ши не за се че ње па пи ра ком 1
27 Ки не мат ска ше ма и рад на кар та ма ши не за изо ло ва ње ЕК и ТК ком 2
28 Ки не мат ска ше ма екс тру зи о не ма ши не ком 2
29 Ки не мат ска ше ма и рад на кар та за ма ши не за по у жа ва ње ЕК ком 2
30 Ки не мат ска ше ма и рад на кар та ма ши не за по у жа ва ње ТК ком 2
31 Ше ма хи дра у лич не пре се ком 1
33 Ше ма Аl – пре се ком 1
34 Ше ма CCV – ли ни је ком 1

35 Ки не мат ска ше ма и рад на кар та ма ши не за из ра ду спе ци јал
них ка бло ва ком 1

37 Ки не мат ска ше ма и рад на кар та ма ши не за ар ми ра ње ком 1
38 Ки не мат ска ше ма ма ши не за из ра ду ПАК изо ла ци је ком 1
Инструменти
39 Ме ри ла са но ни ју сом ком 5
40 Ми кро ме тар ком 5
41 Ди ја ме тар ком 5
42 Ма но ме тар ком 2
43 Елек трич ни тер мо ме тар ком 2
44 Тер мо е лек трич ни пи ро ме тар ком 2
45 Ме рач бро ја обр та ја ком 2

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(обра зов ни про фил: израђивач каблова и прикључака)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине и уређаји 
1 Ма ши на за се че ње и штам па ња па пи ра ком 2
2 Ма ши на за изо ло ва ње те ле ко му ни ка ци о них ка бло ва па пи ром ком 2
3 Ма ши на за изо ло ва ње и пла шти ра ње PVC ме ша ви на ма ком 2
4 Ма ши на за изо ло ва ње и пла шти ра ње гу ме ним ме ша ви на ма ком 2
5 Ма ши на за изо ло ва ње УПЕТ ме ша ви на ма ком 2
6 Ма ши на за изо ло ва ње и пла шти ра ње ПЕ ме ша ви на ма ком 2
7 Ма ши на за изо ло ва ње и пла шти ра ње HFFR ме ша ви на ма ком 2
8 Ма ши на за ла ки ра ње про вод ни ка ком 2

9 Ма ши на за опле та ње и oматање про вод ни ка (жи ле, је згра, 
уну тра шњег пла шта) ком 2

10 Ам ба ла жа за на мо та ва ње и па ко ва ње свих вр ста про вод ни ка ком 16
11 Ма ши на за ли ве ње под при ти ском ком 1
12 Екс цен тар и ко ле на сте пре се ком 1
13 Уре ђај за гал ван ску за шти ту ком 1
14 Уре ђај за се че ње и блан ки ра ње про вод ни ка ком 1
15 Уре ђај за ле мље ње кра је ва про вод ни ка ком 1
16 Руч не пре се за мон та жу ко лек то ра ком 1
17 Ма ши не за по у жа ва ње основ них еле ме на та ком 4
18 Ма ши не за по у жа ва ње жи ла у је згру кабeла ком 2
20 Ин јек ци о не пре се за из ра ду пр сте но ва за ко ак си јал не ка бло ве ком 1
21 Ма ши не за фор ми ра ње ко ак си јал них ту ба ком 1
23 Олов на пре са ком 1
24 Уре ђај за гу ме не ка бло ве – ко ји ком 2
25 Пећ за то пље ње оло ва и алу ми ни ју ма ком 1

26 Алат за пла шти ра ње ка бло ва ком
плет 1

27 Ма ши не за ар ми ра ње че лич ном /алу ми ни јум ском тра ком ком 1
28 Ма ши не за ар ми ра ње че лич ном/алу ми ни јум ском жи цом ком 1
29 Ма те ри јал за ар ми ра ње ком 36

30 Мик сер за до би ја ње гу ме них ме ша ви на ком
плет 1

31 Екс тру дерстеј нер ком 1
32 Ма ши на за ла ки ра ње жи це ком 1

33 Ин стру мен ти за ис пи ти ва ње ка бло ва и про вод ни ка ком
плет 1

34 Уре ђа ји за ис пи ти ва ње лакжи це ком
плет 1

35 Хи дра у лич не и пне у мат ске пре се ком
плет 1

36 Ауто ма ти ком
плет 1

37 Ре вол верструг ком 1

38 Ли ни је за гал ван ску об ра ду ме тал них де ло ва ком
плет 1

40 Пре се за пре ра ду гу ме ком
плет 1

41 Гра ну ла тор за по ли ви нил ске ма се ком
плет 1

42 Пре се за бри зга ње тер мо пла стич них ма са ком
плет 1

43 Спе ци јал ни ала ти за се риј ску про из вод њу изо ла ци о них де
ло ва

ком
плет 1

44 Ма ши не за се че ње и де тлан ти ра ње про вод ни ка ком 1
45 Ма ши не за спа ја ње про вод ни ка ком 1

46 Ма ши не и уре ђа ји за спи ра ли зо ва ње про вод ни ка ком
плет 1

47 Ма ши на за бри зга ње пла стич них ма са ком
плет 1

48 Руч не и пне у мат ске пре се ком 1
49 Уре ђај за озна ча ва ње ко нек то ра ком 1
50 Уре ђај за мон та жу ко ак си јал них ко нек то ра ком 1
51 Ма ши на за ауто мат ску из ра ду кон такт не ча ху ре ком 1
52 Уре ђај за па ко ва ње ко нек то ра ком 1
53 Ки не мат ске ше ме ма ши на ком 30

Предмет:
АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНE ИН

СТАЛАЦИЈЕ
(обра зов ни про фил: електричар)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Софтвер 
1 Про грам за про јек то ва ње елек трич них ин ста ла ци ја ком 1
2 Про грам за унос тек ста и цр та ње та бе ла ком 1

3 Про грам за про јек то ва ње спо ља шњег и уну тра шњег осве
тље ња ком 1

4 Про грам за про јек то ва ње улич ног осве тље ња ком 1



5 Про грам за из бор опре ме и ма те ри ја ла за елек трич не ин ста
ла ци је и упра вља ње ком 2

6 Про грам за над зор елек трич не ин ста ла ци је ком 1
Каталози и литература

5 Ка та та ло зи елек тро опре ме (утич ни це, пре ки да чи, раз вод не 
та бле, раз вод ни ор ма ни, ка блов ске при кључ не ку ти је ) 

ком
плет 1

6 Ка та ло зи гро мо бран ске опре ме ком
плет 1

7 Тех нич ке пре по ру ке Електродистрибуције Србије ком
плет 1

Предмет:
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ, АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ
(обра зов ни про фил: електричар)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови
1 Елек трич не ше ме елек трич них шпо ре та ком 1
2 Елек трич не ше ме ми кро та ла сне пећ ни це ком 1
3 Елек трич не ше ме тер мо а ку му ла ци о не пе ћи ком 1
4 Елек трич не ше ме ма ши на за пра ње по су ђа ком 1
5 Елек трич не ше ме ма ши на за пра ње ве ша ком 1
6 Елек трич не ше ме ра зних вр ста бој ле ра ком 1
7 Елек трич не ше ме са ди рект ним и ин ди рект ним за гре ва њем ком 1
8 Елек трич на ше ма ни ско фре квент не пе ћи ком 1
9 Елек трич на ше ма ви со ко фре квент не пе ћи ком 1

10 Елек трич на ше ма елек тро луч не пе ћи ком 1
11 Сли ка ма ши не за јед но смер ну стру ју у из гле ду и пре се ку ком 1

12 Сли ка – ше ма ге не ра то ра јед но смер не стру је са не за ви сном 
по бу дом ком 1

13 Сли ка – ше ма ге не ра то ра јед но смер не стру је са па ра лел ном 
по бу дом ком 1

14 Сли ка асин хро ног мо то ра у из гле ду и пре се ку ком 1
15 Сли ка син хро ног ге не ра то ра са ис так ну тим по ло ви ма ком 1
16 Сли ка син хро ног ге не ра то ра са ваљ ка стим ро то ром ком 1
17 Сли ка син хро ног мо то ра и ше ма ње го вог пу шта ња у рад ком 1
18 Сли ка – ше ма ми кро мо то ра ком 1
19 Сли ке ра зних кон ден за то ра ком 1
20 Сли ке ра зних ис па ри ва ча ком 1
21 Сли ке – ше ме ре гу ла ци о них вен ти ла ком 1
22 Сли ке – ше ме ра зних тер мо ста та ком 1
23 Сли ке ше ме обич ног и ди фе рен ци јал ног пре со ста та ком 1
24 Сли ка – ка скад не ве зе ком пре со ра ком 1
25 Ше ма кућ ног ком пре сор ског хлад ња ка ком 1
26 Елек трич на ше ма кућ ног ком пре сор ског хлад ња ка ком 1
27 Ше ма ап сорп ци о ног хлад ња ка ком 1
28  Сли ка – ше ма ма лог соб ног кли ма уре ђа ја ком 1
Модели, макете
29 Мо дел ма ши не за јед но смер ну стру ју у из гле ду и пре се ку ком 1

30 Мо дел тро фа зног асин хро ног мо то ра са пр сте но ви ма у пре
се ку ком 1

31 Мо дел тро фа зног асин хро ног мо то ра са ро то ром у пре се ку ком 1
32 Клип ни ком пре сор – ма ке та ком 1
33 Мо дел клип ног ком пре со ра за ма ле фри жи де ре (кућ не) ком 2
Комплети, гарнитуре 

34 Ба кар, це кас, кар бо рун дум, азбест, ке ра ми ка, пор цу лан узор
ци  

35 Греј на пло ча штед ња ка (обич на и екс прес) ком 4
36 Раз не вр сте греј них те ла ком 6
37 Ра зни пре ки да чи за ви ше сте пе но пре ки да ње ком 10
38 Раз не вр сте тер мо ста та ком 10
39 Узо рак ма лог ва зду шног кон ден за то ра ком 2
40 Узо рак ма лог до бо ша стог ис па ри ва ча ком 2
41 Узо рак ре гу ла ци о ног вен ти ла и ка пи лар не це ви ком 4
Инструменти
42 Уни вер зал ни ин стру мент ком 10

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмети:
ЕЛЕКТРООПРЕМА У ИНДУСТРИЈИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ
(обра зов ни про фил: електричар)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме 
1 Про сти и елек тро е нер гет ски си стем ком 1

2 Ра зни си сте ми са бир ни ца ком
плет 1

3 Тер мо е лек тра не ком 1

4 Хи дро е лек тра не ком 1

5 Елек тра на са теч ним го ри вом ком 1

6 Ну кле ар на елек тра на ком 1

7 Ра зни ти по ви зид них, кров них и стуб них кон зо ла ком 1

8 Из глед свих вр ста из ве де них над зем них и под зем них кућ них 
при кљу ча ка ком 1

9 Ка блов ски раз вод ни ор ма ри ком 1

10 Ка блов ске при кључ не ку ти је ком 1

11 Ка блов ска ка на ли за ци ја, цр теж ком 1

12 Дис по зи ци је тран сфор ма тор ских по стро је ња ком 1

13 Ра ста вља чи ком 1

14 Пре ки да чи ком 1

15 Тран сфор ма тор ска ће ли ја ком 1

16 Ка блов ска ће ли ја ком 1

17 Мер носпој на ће ли ја ком 1

18 Раз вод не та бле и ко манд ни пул то ви ком 1
19 Дис по зи ци је узе мљи ва ча ком 1
Модели, макете 

20 Узор ци ра зних ти по ва го лих про вод ни ка и за штит не ужа ди 
за над зем не во до ве ком 1

21 Узор ци ра зних ти по ва ка бло ва за под зем не во до ве ком 1
Узорци, комплети, гарнитуре
22 Изо ла то ри тип N 80 и N 95 ком 4
23 Изо ла то ри тип Z 80 и Z 115 ком 4
24 Пот пор ни изо ла тор тип D 135 ком 1
25 Пот пор ни изо ла тор тип I 165 ком 1
26 Ви се ћи изо ла тор тип K 170/280 ком 1
27 Са ви је ни но са чи изо ла то ра за ни ски и ви со ки на пон ком 2
28 Пра ви но са чи изо ла то ра за ни ски и ви со ки на пон ком 2

29 Спој ни це за раз не пре се ке про вод ни ка (нај ма ње 5 ком ) гар ни
ту ра 1

30 Сте заљ ке за во до ве ни ских и сред њих на по на гар ни
ту ра 1

31 Но се ћа сте заљ ка за са мо но се ћи ка блов ски сноп ком 1
32 За те зна сте заљ ка за са мо но се ћи ка блов ски сноп ком 1
33 Уга о на сте заљ ка за са мо но се ћи ка блов ски сноп ком 1

34 Узор ци ра зних ти по ва ка бло ва са изо ла ци јом од им прег ни са
ног па пи ра и тер мо пла стич них ма са 

ком
плет 1

35
Ка блов ска гла ва за уну тра шњу мон та жу за ка бло ве са изо
ла ци јом од им прег ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег 
PVCа

ком 1

36 Ка блов ска гла ва за спољ ну мон та жу за ка бло ве са изо ла ци
јом од им прег ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа ком 1

37 Ка блов ска рав на спој ни ца за ка бло ве са изо ла ци јом од им
прег ни са ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа ком 1

38 Ка блов ска од вој на спој ни ца за ка бло ве са изо ла ци јом од им
прег ни ра ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVCа ком 1

39 Ка тод ни од вод ник пре на по на ком 1

40 Про вод ни ци за са бир ни це ра зних про фи ла, ви ше ко ма да ком
плет 1

41 Ра зни ти по ви оки да ча и ре ле ја за за шти ту и ре гу ла ци ју, ви
ше ко ма да

ком
плет 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.



Предмет:
НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ТЕРМОТЕХНИЦИ
(обра зов ни про фил: електричар)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови 

1 Елек трич на ше ма ре гу ла ци ја и тер мо ре гу ла ци је елек трич ног 
шпо ре та и шпо ре та са ста клоке ра мич ком пло чом ком 2

2 Елек трич на ше ма ре гу ла ци је и тер мо ре гу ла ци је ми кро та ла
сне пећ ни це ком 2

3 Елек трич на ше ма ре гу ла ци је и тер мо ре гу ла ци је тер мо а ку му
ла ци о не пе ћи ком 2

4 Елек трич на ше ма ре гу ла ци је и тер мо ре гу ла ци је ма ши не за 
пра ње ве ша ком 2

5 Елек трич на ше ма ре гу ла ци је и тер мо ре гу ла ци је ма ши не за 
пра ње по су ђа ком 2

6 Елек трич на ше ма ре гу ла ци је и тер мо ре гу ла ци је елек трич них 
бој ле ра ком 2

7 Елек трич на ше ма ре гу ла ци је и тер мо ре гу ла ци је елек трич ног 
гре ја ња то плом во дом ком 2

8 Елек трич на ше ма тем пе ра тур них ска ла ком 1

9
Елек трич на ше ма уре ђа ја за ме ре ње тем пе ра ту ре: би ме тал
на тра ка, бур до но ва цев, от пор ни тер мо ме тар, ра ди а ци о ни и 
оп тич ки пи ро ме тра

ком 1

10 Елек трич на ше ма ма ши не за су ше ње ве ша ком 1
11 Елек трич на ше ма под ног и зид ног гре ја ња ком 1

12 Елек трич на ше ма пе ћи са ди рект ним и ин ди рект ним за гре
ва њем ком 1

13 Елек трич на ше ма ни ско фре квент них и ви со ко фре квент них 
ин дук ци о них пе ћи ком 1

14 Елек трич на ше ма елек трич не пе ћи, ње на ре гу ла ци ја и тер
мо ре гу ла ци ја ком 1

15 Елек трич на ше ма и сли ке ко тло ва за про из вод њу то пле во де 
са елек трич ним гре ја чем ком 1

16
Елек трич на ше ма и сли ке пе ћи за то пље ње ме та ла: елек
трич не ко мор не пе ћи, елек трич не ту нел ске пе ћи, елек трич не 
лон ча не пе ћи, елек трич не со не пе ћи

ком 1

17 Елек трич на ше ма и сли ке елек тро луч них пе ћи за елек трич но 
за гре ва ње ком 1

18 Елек трич на ше ма и сли ке елек тро пла зме не пе ћи за то пље ње 
и син те зу ком 1

19 Елек трич на ше ма апа ра та за за ва ри ва ње ком 1
Комплети, гарнитуре
20 Узор ци ме та ла, ле гу ра и не ме та ла ком 10

21 Узор ци то плот ноизо ла ци о них и то плот ноаку му ла ци о них 
ма те ри ја ла ком 10

22 Раз не вр сте греј них те ла ком 10
23 Раз не вр сте елек трич них пре ки да ча ком 6
Инструменти 
24 Пи ро ме три, тер мо ста ти и тер мо ме три ком 8
25 Уни вер зал ни ин стру мент ком 4
26  Ин фра цр ве ни ме рач тем пе ра ту ре ком 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА
Предмет:
(обра зов ни про фил: електричар)
Ко ри сте се на став на сред ства из сле де ћих пред ме та: Прак тич

на на ста ва у I раз ре ду – за све тро го ди шње/че тво ро го ди шње обра
зов не про фи ле уз до да так по треб них ма ши на, уре ђа ја, ин стру ме на
та, ала та, ма ке та, ше ма и оста ле опре ме из пред ме та: Елек трич не 
ин ста ла ци је, Елек трич не ма ши не, Елек тро тер мич ки уре ђа ји, Рас
хлад ни уре ђа ји, Елек трич на по стро је ња и елек трич не мре же, а по 
по тре би и део на став них сред ста ва де фи ни са них за пред мет Прак
тич на на ста ва за обра зов ни про фил Елек тро ин ста ла тер и/или ко
ри шће њем од го ва ра ју ћих уре ђа ја и опре ме из пред у зе ћа/сер ви са у 
ко ји ма се ре а ли зу је Прак тич на на ста ва за овај обра зов ни про фил у 
дру гој и тре ћој го ди ни.

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(обра зов ни про фил: електричар)
Прак тич на на ста ва се из во ди у пред у зе ћи ма/сер ви си ма с ко

ји ма је шко ла за кљу чи ла уго вор и из во ђе њу Прак тич не на ста ве, у 
за ви сно сти од ре ал них мо гућ но сти и по тре ба при вре де у ме сту и 
бли жој око ли ни шко ле. Ре а ли за ци ју са др жа ја прак тич не на ста ве 
ор га ни зу је и из во ди струч но ли це или на став ник прак тич не на ста
ве у пред у зе ћу/сер ви су и при ла го ђа ва их рас по ло жи вој опре ми и 
те ку ћим по сло ви ма та ко да про на ђе оп ти ма лан на чин ре а ли за ци је 
прак тич не на ста ве. 

Оби ла зак, кон тро лу и вред но ва ње из во ђе ња ак тив но сти вр ши 
на став ник прак тич не на ста ве/на став ник струч ног пред ме та у са
рад њи са струч ним ли цем пред у зе ћа/сер ви са. 

2) СМЕР EЛЕКТРОНСКИ

Предмет:
РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА
Обра зов ни про фил: електротехничар аутоматике

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине, уређаји
1 Ра чу нар у де ло ви ма ком 8
2 Ма трич ни штам пач ком 1
3 Миш, раз не вр сте ком 5
Слике, шеме и филмови

4 Тех нич ка до ку мен та ци ја рачунарa, раз не вр сте ком
плет 6

Комплети, гарнитуре

5 Ин ста ла ци о ни софт вер ком
плет 1

Инструменти
6 Осци ло скоп ком 1
7 Ге не ра тор функ ци ја ком 1
8 Ди ги тал ни ин стру мент ком 3

Предмет:
ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ
(обра зов ни про фил: електротехничар аутоматике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови

1 Еле ме на та скло по ва и уре ђа ја ком
плет 1

Модели, макете

2

Ма ке те мер них пре тва ра ча:
– от пор ни
– ка па ци тив ни
– ин дук тив ни
– фо то е лек трич ни
– та хо ме триј ски
– фреквентни

ком 
ком 
ком 
ком 
ком 
ком 

1
1
1
1
1
1

3

Ма ке те дис кри ми на то ра:
– на пон ски са обр та њем фа за
– по тен ци о ме тар ски
– мост ни
– са ди фе рен ци јал ним по ја ча ва чем
– фре квент ни
– временски

ком 
ком 
ком 
ком 
ком 
ком 

1
1
1
1
1
1

4

Ма ке те по ја чи ва ча:
– ни ско фре квент ни
– опе ра ци о ни
– магнетни

ком
ком
ком

 
1
1
1

5

Ма ке те ре гу ла то ра:
– дво по зи ци о ни
– тро по зи ци о ни
– им пулс ни
– елек трон ски са P, I, D, PI, PD, PID де ло ва њем
– ре гу ла тор сме ра обр та ња
– ре гу ла тор бр зи не мо то ра
– регулатор светла

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1
1



6

Ма ке те из вр шних ор га на:
– сер во мо то ри
– пре ки дач
– та стер
– релеј

ком
ком
ком
ком

 
1
1
1
1

7

Ма ке та објек та ре гу ла ци је са:
– П ре гу ла ци јом
– И ре гу ла ци јом
– Д регулацијом

 
ком
ком
ком

 
1
1
1

8

Ма ке те и уре ђа ји за ме ре ње и ре гу ла ци ју:
– на по на
– бр зи не
– тем пе ра ту ре
– по ме ра ња
– про то ка
– нивоа

ком 
ком 
ком 
ком 
ком 
ком 

1
1
1
1
1
1

Инструменти 
9 Уни вер зал ни ин стру мент ком 3
10 Ме рач на по на с ну лом на сре ди ни ком 3
11 Ге не ра тор функ ци ја ком 3
12 Сиг нал ге не ра тор ком 2
13 Осци ло скоп ком 3
14 Из вор јед но смер ног на по на ком 6
15 Од вој ни ре гу ла ци о ни тра фо ком 3
16 Се лек тив ни волт ме тар ком 3
17 Ре ги стра ци о ни ин стру мент – пи сач ком 2
18 Де кад не ку ти је от по ра ком 2
19 Де кад не ку ти је ка па ци те та ком 2
20 Де кад не ку ти је ин дук тив но сти ком 2
21 RLC ме тар ком 1
22 Обр то мер ком 2
23 Ме рач тем пе ра ту ре са тер мо спре гом ком 2
24 Ком пре сор га со ви тог флу и да ком 2
25 Пум па теч ног флу и да ком 2
26 Ме рач про то ка ком 2
27 Ме рач при ти ска ком 2

Предмет:
МЕРЕЊА У АУТОМАТИЦИ
(обра зов ни про фил: електротехничар аутоматике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови 

1 Цр те жи ма но ме та ра сa жи вом, мем бра ном, бур до но вом це ви, 
бар том ма но ме три ком 4

2 Цр те жи ме ра ча про то ка теч но сти са про пе ле ром, леб ди лом, 
блен дом, елек тро маг не том, вен ту ри је вој це ви ком 5

3 Цр теж ме ра ча тем пе ра ту ре, ом ски да вач тем пе ра ту ре, оп тич
ки пи ро ме тар, тер мо пар, тер мо ме тар сa жи вом и ал ко хо лом ком 4

4 Цр те жи ра зних да ва ча пра во ли ниј ског и уга о ног по ме ра ја: 
ин дук тив ни, ка па ци тив ни, пи е зо е лек трич ни ком 4

5 Цр те жи маг не то стрик тив них мер них да ва ча, оп тич ких, ра
ди о ак тив них, ул тра звуч них да ва ча ком 4

6 Цр те жи мер них ко ла за исто вре ме но пра ће ње ви ше ве ли чи на 
у мер но ре гу ла ци о ном си сте му ком 4

7 Цр те жи елек трон ске ва ге ком 2
Модели, макете
8 Ма ке та ком пен за циј ског и мост ног спо ја от пор ног тер мо ме тра ком 2
9 Узор ци би ме тал них спо је ва и тер мо па ро ва ком 3
10 Узор ци ком пен за циј ских во до ва за ме ре ње тем пе ра ту ре ком 2

11 Ма ке та за ме ре ње по ма ка по тен ци о ме тар ског, ка па ци та тив
ног и ин дук тив ног да ва ча ком 3

12
Ма ке та ме ра ча при ти ска с ди ја фраг мом, бур до но вом це ви, 
бар тонће ли јом, ка па ци тив ни, от пор ни, ин дук тив ни да вач 
при ти ска

ком 6

13 Ма ке та ме ра ча про то ка теч но сти и рас тре си тог ма те ри ја ла 
(блен да, вен ту ри цев, елек тро маг нет) ком 4

Инструменти

14 Ра зни ме ра чи ни воа теч но сти: по мо ћу плов ка, спо је них су до
ва, уро ње ног те ла ком 3

15 Раз не вр сте тер мо ме та ра (са теч но сти ма, от пор ни, елек трон
ски) ком 6

18 Да ва чи вла жно сти ра зних вр ста ( са тер мо ме три ма, елек
трон ски) ком 3

20 Та хо ме тар ком 2
21 Мост са тен зо ме триј ским тра ка ма за ме ре ње ди ла та ци ја ком 1
22 Ре ги стра тор, пи сач ли ниј ски и тач ка сти ком 2
23 Ва ку умпум па ком 1
24 Елек трон ски pH ме тар ком 1
25 Ка ли бра тор при ти ска ком 1
26 ПТЦ 100 ком 5
27 Ре шо и по су да за за гре ва ње во де ком 2

Предмет:
СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
(обра зов ни про фил: електротехничар аутоматике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине и уређаји 
1 Им пулс ни по ја чи вач – ре гу ла тор ком 1
2 Мо тор јед но смер не стру је ма ле сна ге ком 1
3 Мо но фа зни мо то ри ма лих сна га ком 2
Слике, шеме
4 Ше ме опе ра ци о них по ја ча ва ча ком 1
5 Ше ме хи дра у лич них  и пне у мат ских ма ши на ком  
6 Ше ма САУ с ви ше ре гу ли са них ве ли чи на ком 1

7 Ди ја гра ми вре мен ске, фре квент не ка рак те ри сти ке еле ме на та 
у ре гу ла ци о ном ко лу ком 4

Модели, макете
8 Ма ке та дво по ло жај ног елек трон ског ре гу ла то ра ком 2
9 Ма ке та тро по ло жај ног елек трон ског ре гу ла то ра ком 2
10 Ма ке та P ре гу ла то ра ком 2
11 Ма ке та I ре гу ла то ра ком 2
12 Ма ке та D ре гу ла то ра ком 2
13 Ма ке та PI ре гу ла то ра ком 2
14 Ма ке та PID ре гу ла то ра ком 2
15 Ма ке та елек трон ског ре гу ла то ра са зо ном нео се тљи во сти ком 2
16 Ма ке та пне у мат ског PI ре гу ла то ра ком 2
17 PLC са на па ја њем ком 3
18 Ма ке та пу ње ња и пра жње ња ре зер во а ра ком 1
19 Оп тич ки сен зор ком 2
20 Ра чу на ри са од го ва ра ју ћим софт ве ром ком 3

Предмет:
МИКРОПРОЦЕСОРИ СА ЕЛЕМЕНТИМА ПРОГРАМИ

РАЊА
(обра зов ни про фи ли: електротехничар аутоматике, елек

тротехничар електронике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Опрема
1 Пер со нал ни ра чу на ри ком 4
2 Раз вој ни си стем за ми кро кон тро ле ре ком 4
3 Про грам ски па ке ти за про гра ми ра ње ми кро кон тро ле ра ком 4
4 Ла бо ра то риј ски из во ри на па ја ња ком 4

5
Софт вер за про гра ми ра ње про гра ма бил них ло гич ких кон
тро ле ра и софт вер за про гра ми ра ње про гра ма бил них тер ми
на ла

ком 1

6 Про гра ма бил ни ло гич ки кон тро лер ком 4
7 Про гра ма бил ни тер ми нал за ло гич ки кон тро лер ком 1
8 Фре квен циј ски ре гу ла тор бр зи не елек тро мо то ра ком 1
9 Тро фа зни асин хро ни елек тро мо тор ком 1
10 Из вор стан дард ног сиг на ла, сиг нал ге не ра тор ком 4
11 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 4
12 Обрт ни ен ко дер ком 1
13 Бли зин ски сен зор ком 1
14 Гра нич ни пре ки дач ком 1



15 Зу ја ли ца ком 1
Макете

16  Ма ке та за без кон такт но ме ре ње бро ја обр та ја елек тро мо то ра 
по мо ћу ин дук тив ног и ре флек ту ју ћег да ва ча ком 1

17  Ма ке та за ре а ли за ци ју та ста ту ре 4 пу та 4, сед мо сег мент ни 
и ЛЦД дис плеј ком 1

18  Ма ке та за по ве зи ва ње ми кро кон тро ле ра и ре ле ја за укљу чи
ва ње по тро ша ча ком 1

19  Ма ке та за ме ре ње тем пе ра ту ре од 0º до 100ºС , са PID ре гу
ла то ром, са тер мо ме тром са јед но жич ним сен зо ром ком 1

20  Ма ке та за ме ре ње ре ла тив не вла жно сти и тем пе ра ту ре јед
ним сен зо ром ком 1

21  Ма ке та за упра вља ње мо то ром јед но смер не стру је ком 1
22  Ма ке та дво по ло жај ног тер мо ста та ком 1
23  Ма ке та за упра вља ње ко рач ним мо то ром ком 1
24  Ма ке та за ге не ри са ње зву ка ком 1
25  Ма ке та ин ду стриј ског бро ја ча ком 1
26  Ма ке та кућ не аларм не цен тра ле ком 1

27  Ма ке та са 12бит ним се риј ским А/Д кон вер то ром, је дан или 
ви ше ула за ком 1

28  Ма ке та за бе жич ну ин фра цр ве ну ко му ни ка ци ју из ме ђу два 
ми кро кон тро лер ска си сте ма ком 1

29  Ма ке та за ме ре ње при ти ска ком 1
30  Ма ке та за ме ре ње те жи не ком 1
31  Ула зно/из ла зни тер ми нал за ПЛЦ ком 4

32  
Си му ла тор ула зних и из ла зних уре ђа ја , са упра вљач ким пул
том ( са та сте ри ма, пре ки да чи ма, ре ле ји ма, кон так то ри ма и 
сиг нал ним лам пи ца ма)

ком 2

Алат ком
33  Ле ми ли ца са ре гу ла ци јом тем пе ра ту ра 50W ком 2
34  Ва ку ум пум па ком 2
35  Ком плет пин це та ком 2
36  Ком плет кле шта ком 2
37  Ком плет одвиjача ком 2
38  Сто на лам па ком 2

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(обра зов ни про фил: електротехничар аутоматике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Макете, модели 
1 Ма ке та мер ног мо ста ком 2
2 Ма ке та маг не то стрик тив ног да ва ча ком 1
3 Ма ке та за ме ре ње, ре гу ла ци ју и де тек ци ју ква ро ва ком 2
4 Ма ке та флипфлоп ком 2
5 Ма ке та Шми то вог ко ла ком 2
6 Ма ке та опе ра ци о ног по ја ча ва ча ком 2
7 Ма ке та за де мон стра ци ју би нар них и де кад них бро је ва ком 6
8 Ма ке та маг нет ног по ја ча ва ча, мост ног и ди фе рен ци јал ног ком 2
9 Ма ке та  P ре гу ла то ра ком 2
10 Ма ке та PI ре гу ла то ра ком 2
11 Ма ке та PD ре гу ла то ра ком 2
12 Ма ке та PID ре гу ла то ра ком 2

13 Ма ке та дво по зи ци о ног ре гу ла то ра за тем пе ра ту ру, при ти сак 
или ни во ком 2

14 Ма ке та тро по зи ци о ног ре гу ла то ра ком 2

15 Ма ке та ауто мат ског си сте ма са мо но фа зним мо то ром као 
објек том ком 1

16 Ма ке та хи дра у лич ног ре гу ла то ра ком  
17 Ма ке та елек трон ског ди фе рен ци јал ног по ја чи ва ча ком 2
Комплети, гарнитуре
18 Пре ки да чи се риј ски ком 3
19 Пре ки да чи на из ме нич ни ком 6
20 Пре ки да чи уна кр сни ком 6
21 Тро фа зни по лу жни пре ки да чи ком 6
22 Тро фа зни ауто мат ски пре ки да чи ком 6
23 Тро фа зни гре бе на сти пре ки да чи ком 6

24 Па кетпре ки да чи ком 6
25 Крај њи пре ки да чи, ми кро пре ки да чи ком 6
26 Тро фа зна ауто мат ска склоп ка са вре мен ским ре ле јом ком 6
27 Сиг нал ни ре леј све тла ком 6
28 Елек тро маг нет ни ре ле ји ком 4
29 По ла ри зо ва ни ре ле ји ком 4
30 Ра зни та сте ри ком 20
31 От пор ни да ва чи ком 4
32 Ин дук тив ни да ва чи ком 4
33 Ка па ци тив ни да ва чи ком 4
34 Пи е зо е лек трич ни да ва чи ком 2

35 Раз не вр сте усме рач ких и зе не реди о да, нај ма ње 10 ком ком
плет 1

36 Тран зи сто ри, ти ри сто ри, фо то да ва чи и ин те грал на ко ла ком
плет 4

37 Елек трич но звон це ком
плет 4

38 Сте пе ни шни ауто мат ком 4
39 Елек трон ски ре гу ла то ри: P, PI, PD, PID ком 4
40 По тен ци о ме тар ски ре гу ла тор ја чи не осве тље ња ком 2
Инструменти
41 Ис пи ти вач тран зи сто ра ком 1
42 Стро бо скоп ком 1
43 Вит сто нов мост ком 2
44 Уни вер зал ни ин стру мент ком 6
45 По тен ци о ме тар ла бо ра то риј ски, ре гу ла ци о ни тра фо ком 4
46 Мо но фа зно елек трич но бро ји ло ком 2
47 Тро фа зно дво та риф но бро ји ло ком 3
48 Осци ло скоп ком 2
49 Из во ри за на па ја ње јед но смер ни и на из ме нич ни ком 4
50 Ста би ли сан ис пра вљач до 30 V ком 4
51 Ис пи ти вач на по на ком 4
Алати

52 Кле шта, ле ми ли це, пин це те, гре ја ли це, од ви ја чи, сиг на ли за
тор на по на

ком
плет 3

53 Ка бло ви, си ја ли це, оси гу ра чи, стар те ри, при гу шни це ком
плет 3

54 Кле шта, че ки ћи, од ви ја чи, ле ми ли це и сл ком
плет 3

55 Ра зни по тро шни ма те ри јал (ка бло ви, си ја ли це, оси гу ра чи, 
стар те ри и сл )

ком
плет 3

Апарати, машине и уређаји 
56 Ис пра вљач дво стра ни ком 2
57 Тран сфор ма то ри до 240 V ком 6
58 Елек тро мо тор мо но фа зни ма ле сна ге ком 2
59 Елек тро мо тор тро фа зни ма ле сна ге ком 2
60 Мо тор јед но смерн стру је ма ле сна ге ком 2

Предмет:
РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ
(обра зов ни про фи ли: електротехничар аутоматике, елек

тротехничар електронике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине и уређаји 
1 Ра чу на ри ком 5

2 Софт вер ком
плет 1

3 Ра чу на ри у де ло ви ма ком 3
4 Тест уре ђај за ис пи ти ва ње ди ги тал них чи по ва ком 1
5 Из во ри на па ја ња до 30 V ком 4
6 Штам пач ком 1
Слике, шеме и филмови 

7 Тех нич ка до ку мен та ци ја за сва ки део ра чу нар ског си сте ма ком
плет 1

Инструменти 
8 Осци ло скоп ком 2
9 Уни вер зал ни ин стру мент ком 2



10 Ди ги тал ни волт ме тар ком 2
11 Ге не ра тор функ ци је (пра во у га о ни сиг нал) ком 2

Предмети:
РАЧУНАРИ
ПРОГРАМИРАЊЕ
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
(обра зов ни про фил: електротехничар рачунара)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Опрема, макете и модели 

1 Ак тив ни уре ђај за по ве зи ва ње ра чу на ра у мре жу и при ступ 
ин тер не ту ком 1

2 На па ја ње ком 1

3
Mак ете хар двер ских де ло ва PC ра чу на ра
(миш, тастатура, CD и DVD јединице, монитор, USB конек
тор, модем, хард диск, матична плоча)

по 
де лу 1

4 Мо де ли уну тра шњих и спо ља шњих ме мо ри ја ком 1
5 Кар ти це за кон тро лу ра да мо ни то ра и хард ди ска ком 1
Софтвер 

6 Про грам ски па кет за об ра ду тек ста, из ра ду та бе ла, пре глед и 
об ра ду пре зен та ци ја ком 1

7 Ин те гри са но раз вој но окру же ње за пи са ње апли ка ци ја, сер
ви са и веб сај то ва 

8 Про грам ски сер ви си и ала ти за рад са ба за ма по да та ка ком 1
9 Про грам за пре глед PDF до ку ме на та
10 Ин ста ла ци о ни диск ин те гри са ног раз вој ног окру же ња ком 1
11 Ин ста ла ци о ни диск опе ра тив ног си сте ма ком 1
12 Ин ста ла ци о ни диск про грам ског је зи ка ком 1
13 Про гра ми за те сти ра ње си сте ма ком 1
Комплети и гарнитуре
14 Тра ке за по ве зи ва ње је ди ни ца ра чу на ра ком 5
15 Од ви ја чи ком 5
16 Се чи це ком 5
17 Мре жни ка бло ви и ко нек то ри ком 5
18 Мо ду лар на кле шта ком 1
19 Мре жни те стер ком 1
Каталози и литература
20 Ка та лог ра чу нар ске опре ме ком 1

Предмет:
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОЈАЧАВАЧИ
(обра зов ни про фил: електротехничар електронике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине, уређаји
1 Елек тро а ку стич ни пре тва ра чи ком 5

2 Ми кро фо ни, звуч ни ци, слу ша ли це ком
плет 5

3 Ра диопри јем ник ком 1
4 ТВпри јем ник ком 1
5 NF по ја ча вач сте рео ком 1
Модели, макете
6 Ма ке те по ја ча ва ча ма лих на по на ком 4
7 Ма ке те па сив них ко ла за кон тро лу ба со ва и ви со ких то но ва ком 2
8 Ак тив на ко ла за кон тро лу то на ком 2
9 Ма ке те аудио по ја ча ва ча сна ге ком 4
10 Ма ке те обр та ча фа зе ком 2
Инструменти
11 Тонге не ра тор ком 4
12 Елек трон ски волт ме тар ком 4
13 Осци ло скоп ком 2
14 Уни вер зал ни ин стру мен ти ком 4
Слике, шеме, филмови 

15 Цр те жи кон струк ци је ра зних ти по ва елек тро а ку стич ких пре
тва ра ча ком по 1

16 Ше ма по ја чи ва ча с гра мо фон ским, ми кро фон ским и маг не
то фон ским ула зом  ком по 1

17 Ше ме ко ла за уоб ли ча ва ње ам пли туд ске ка рак те ри сти ке  ком по 1
18 Ше ме ра зних ти по ва аудио по ја чи ва ча сна ге  ком по 1

На по ме на: уме сто сли ка, ше ма и фил мо ва мо гу се ко ри сти ти 
пре зен та ци је на ра чу на ру

Предмет:
ВИСОКОФРЕКВЕНЦИЈСКА ЕЛЕКТРОНИКА
(обра зов ни про фил: електротехничар електронике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Модели, макете

1 Ма ке те се лек тив них по ја чи ва ча са про стим осци ла тор ним 
ко лом ком 1

2 Ма ке те се лек тив них по ја чи ва ча са спрег ну тим осци ла тор
ним ко ли ма ком 1

3 Ма ке те по ја чи ва ча сна ге ком 2
4 Мо ду ла то ри за AM ком 1
5 Мо ду ла то ри за FM ком 1
6 Ди од ни де мо ду ла тор ком 1
7 Де тек тор FM сиг на ла ком 1
8 Ма ке те са ра зним из во ри ма све тло сти   
Инструменти 
9 AM сиг нал ге не ра тор ком 3
10 FM сиг нал ге не ра тор ком 3
11 Осци ло скоп ком 3
12 Мул ти ме тар ком 2
13 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 5
14 Ис пра вља чи ком 3
15 RLC мост ком 1
Слике, шеме, филмови

16 Ше ме се лек тив них по ја чи ва ча свих вр ста на ве де них у са др
жа ју про гра ма ком 1

17 Ше ме ам пли туд них и фре квен циј ских мо ду ла то ра ком 1
18 Ше ме де мо ду ла то ра и ме ша ча уче ста ло сти ком 1
19 Син те за то ри уче ста ло сти – блок ше ме ком 1
20 Сли ке и ка та ло зи фо то е ле ме на та ком 1

На по ме на: уме сто сли ка, ше ма и фил мо ва мо гу се ко ри сти ти 
пре зен та ци је на ра чу на ру

Предмет:
ЕЛЕКТРОНСКИМЕДИЦИНСКИ УРЕЂАЈИ
(обра зов ни про фил: електротехничар електронике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме  

1

Про спек ти ра зних елек тро ме ди цин ских уре ђа ја
 жи вин тер мо ме тар,
 ди ги тал ни тер мо ме тар,
 тер ми стор,
 дигитални мерач притиска

ком
ком
ком
ком

1
1
1
1

2 Блок ше ма елек тро кар ди о гра фа ком 1
3 Блок ше ма елек тро ен це фа ло гра фа ком 1
4 Блок ше ма рент ген ског уре ђа ја ком 1
5 Блок ше ма де фи бри ла то ра ком 1

6 Елек трич не ше ме, сер ви сну до ку мен та ци ју и упут ства ра
зних ме ди цин ских уре ђа ја ком 1

Предмети:
ОСНОВЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
ДИГИТАЛНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
(обра зов ни про фи ли: електротехничар радио и видео тех

нике, електротехничар електронике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме, слике или презентације
1 Вр сте фил та ра и ка рак те ри сти ке ком 1
2 Ам пли туд ска мо ду ла ци ја: вре мен ски и фре квен циј ски при каз ком 1

3 Мо ду ла то ри за ам пли туд ску мо ду ла ци јуи де мо ду ла то ри АМ 
сиг на ла ком 1



4 Фре квен циј ска мо ду ла ци ја: вре мен ски и фре квен циј ски при каз ком 1

5 Мо ду ла то ри за фре квен циј ску мо ду ла ци ју и де мо ду ла то ри 
FM сиг на ла ком 1

6 При каз ди ги та ли за ци је сиг на ла по мо ћу ди ја гра ма ком 1
7 Блок ше ма си сте ма за пре но ше ње ди ги тал них сиг на ла ком 1
8 Прин цип вре мен ског мул ти плек си ра ња ком 1
9 При мар ни PCM уре ђај – ор га ни за ци ја ра ма ком 1
Макете
10 Ред но осци ла тор но ко ло ком 1
11 Па ра лел но осци ла тор но ко ло ком 1
12 Спрег ну та осци ла тор на ко ла ком 1
13 LC фил три: NF , VF, про пу сник и не про пу сник оп се га ком 1
14 RC фил три: NF и VF ком 1
15 Ак тив ни фил три: NF, VF и про пу сник оп се га ком 1
16 Ам пли туд ски мо ду ла тор ком 1
17 Ам пли туд ски де тек тор ком 1
18 Елек трич ни вод ком 1

Предмет:
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
(обра зов ни про фи ли: електротехничар електронике, елек

тротехничар рачунара)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Апарати, машине и уређаји
1 Збир ка оси гу ра ча збир ка 1
2 Збир ка ра зних пре ки да ча за осве тље ње збир ка 1
3 Збир ка ра зних при кљу ча ка збир ка 1
4 Збир ка ма њих све тиљ ки збир ка 1
5 Ма ли јед но фа зни тра фо ком 1
6 Ма ли тро фа зни асин хро ни мо тор ком 1
7 Ма ли от пор ник за пу шта ње у рад ком 1
8 Ма ли јед но фа зни мо тор ком 1
9 Ма ла опоч на ма ши на јед но смер не стру је ком 1
10 Мо тор ска ма ла склоп ка ком 1
11 Мо тор ски за штит ни пре ки дач ком 1
12 Збир ка ди о да, тран зи сто ра и ти ри сто ра збир ка 1
Слике, шеме и филмови 
13 Ше ма елек тро е нер гет ског си сте ма ком 1
14 Ше ма раз вод ног по стро је ња ком 1
15 Сли ка раз вод ног по стро је ња ком 1
16 Сли ка елек трич не ин ста ла ци је ста на ком 1
17 Сли ка елек трич не ин ста ла ци је ма ње ра ди о ни це ком 1
18 Сли ке ка рак те ри стич них за шти та од до ди ра стру је ком 1
19 Сли ка ка рак те ри стич них на чи на осве тља ва ња објек та ком 1
20 Сли ка тро фа зног тра фа, отво ре ног и рас кло пље ног ком 1
21 Ше ма ве за ра зних вр ста тра фа ком 1
22 Сли ка син хро ног ге не ра то ра ком 1
23 Ше ма ве за син хро ног ге не ра то ра ком 1
24 Ше ма на мо та ја са при ка зом ства ра ња обрт ног маг нет ног по ља ком 1
25 При каз ка рак те ри сти ка асин хро не и син хро не ма ши не ком 1
26 При каз ка рак те ри сти ка ге не ра то ра јед но смер не стру је ком 1
27 При каз ка рак те ри сти ка мо то ра јед но смер не стру је ком 1
28 Сли ка са схе мом ко му та тор ске ма ши не ком 1
29 Ше ма ве за склоп ке за пу шта ње мо то ра у 2 сме ра ком 1
30 Ше ма ве за зве здатро у гао за пу шта ње асин хро ног мо то ра ком 1

31 Ше ме ра зних при ме на ди о да, тран зи сто ра и ти ри сто ра у 
упра вља њу ком 1

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(обра зов ни про фи ли: електротехничар електронике, елек

тротехничар радио и видео технике, електротехничар рачунара)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике и шеме
1 Ше ме ло гич ких ко ла ком 1

2 Ше ме из во ра на па ја ње ком 1
3 Ше ме ин те гри са них ко ла ком 1
4 Ше ме штам па них ко ла ком 1
Апарати, алати и уређаји

5 Ра ди о нич ки алат ком
плет 4

6 Ле ми ли це ком 4

7 Елек три чар ски алат ком
плет 4

8 Уни вер зал ни ин стру мент ком 4
9 Осци ло скоп ком 2

10 Раз ли чи ти ти по ви по лу про вод нич ких ди о да ком
плет 4

11 Раз ли чи ти ти по ви тран зи сто ра ком
плет 4

12 Ти ри сто ри и три ја ци ком
плет 4

13 Тер ми сто ри ком
плет 4

14 Ин те гри са на ко ла (опе ра ци о ни по ја ча ва чи, нф по ја ча ва чи, 
спе ци јал на ко ла)

ком
плет 4

15 Ин те гри са ни ста би ли за то ри на по на се ри је 78хх и 79хх) ком
плет 4

16 Ло гич ка ко ла у ТТL и CМОS тех ни ци ком
плет 4

17 Пер ти накс за из ра ду штам па них пло ча *

18 Ком плет за из ра ду штам па них пло ча ком
плет 4

19 Ком плет за ле мље ње (жи ца, па ста ) ком
плет 4

*  Пер ти накс за из ра ду штам па них пло ча – до во љан број штам па них пло ча за уче
ни ке

Предмет:
ЕЛЕКТРИЧНАМЕРЕЊА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА
(обра зов ни про фил: монтер ТК мрежа)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме или презентације
1 Блок ше ма осци ло ско па ком 1
2 Ше ма Вит сто но вог мо ста ком 1
3 Ше ма Ви но вог мо ста ком 1
4 Ше ма Мак све ло вог мо ста ком 1
5 Ше мат ски при каз ка блов ских мер них мо сто ва ком по 1
Макете и модели

6 Ма ке та са от пор ни ци ма за ме ре ње јед но смер не и на из ме нич
не стру је и на по на ком 4

7 Ма ке та за про ве ру Омо вог за ко на ком 4
8 Ма ке та за про ве ру I Кир хо фо вог за ко на ком 4
9 Ма ке та за про ве ру II Кир хо фо вог за ко на ком 4

10 Ма ке та ред них и па ра лел них ве за еле ме на та за про ве ру I и II 
Кир хо фо вог за ко на у ко лу на из ме нич не стру је ком 4

11 Ма ке та за ме ре ње от пор но сти код ред них и па ра лел них ве за ком 4
12 Ма ке та за ме ре ње сна ге ком 4
13 RLC мост ком 2
14 Мер ни мо сто ви за ме ре ње ре ак тив них от по ра (L и C) ком 2

15
Ко тур ка бла:
– преч ни ка 0,4 mm
– пречника 0,6 mm

ме тар
метар

200
200

Инструменти, уређаји, алат и опрема
16 Ауто тран сфор ма тор ком 4

17 Мер ни мост (ана лог ни и/или ди ги тал ни, за из во ђе ње Ма ре
је ве, Вар ли је ве и Гра фо ве ме то де) ком 1

18 Уни вер зал ни ин стру мент ком 8
19 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 8
20 Ват ме тар ком 2
21 Осци ло скоп ком 4
22 Ом ме тар ком 2
23 Ге не ра тор функ ци ја ком 4
24 Елек тро ди на мич ки волт ме три ком 4



25 Ле ми ли ца ком 1
26 Пин це та ком 1
27 Ком би но ва на кле шта ком 1
28 Кле шта за ски да ње изо ла ци је ком 1

29 Од ви јач (ком плет рав них и кр ста стих) ком
плет 1

30 Се чи це ком 1
31 По тен ци о ме тар ком 4

32 Ра зни гај та ни, јед но стру ки са опре мље ним кра је ви ма, раз ли
чи тих ду жи на ком 50

33 По тро шни ма те ри јал (си ја ли це, оси гу ра чи, ба те ри је, елек
трон ске ком по нен те, ) *

*За по тро шни ма те ри јал и од го ва ра ју ћи алат у шко ли тре ба да по сто је ре зер ве, ко је се 
по по тре би об на вља ју  

**Mерења ка рак те ри сти ка оп тич ког ка бла, као и ме ре ња на ВФ пре но сним си сте ми ма 
ре а ли зу ју се у са рад њи са те ле ко му ни ка ци о ном ком па ни јом

Предмет:
КАБЛОВСКЕ И ВАЗДУШНЕ ТК ЛИНИЈЕ
(обра зов ни про фил: монтер телекомуникационих мрежа)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме или презентације
1 Вр сте упо ри шта ком 1
2 За те га и при бор за по ста вља ње за те ге, под у пи рач ком 1
3 Опре ма упо ри шта ком 1
4 Ва зду шна ТТ ли ни ја ком 1
5  По преч ни пре сек жич ног ка бла ком 1
6  Ка блов ска ка на ли за ци ја ком 1
7  Ка блов ска ок на, га ле ри је и ко лек то ри ком 1
8 Увод ка бла кроз по друм, зид и кров згра де ком 1
9 Си ме три ра ње NF ка бло ва ме то дом укр шта ња ком 1
10 Пре сек оп тич ког ка бла ком 1
11 Ка та лог про из во ђа ча оп тич ких ка бло ва ком 1
12 Ка блов ска спој ни ца за увлач не ка бло ве ком 1
13 Увла че ње ка бла у ка блов ску ка на ли за ци ју ком 1
14 По вла че ње ка бла по упо ри шту ком 1
15 Ше ма раз вод не мре же ком 1
16 Си ме три ра ње NF ка бло ва ка па ци тив ном ме то дом ком 1
Модели, узорци, макете

17

Узор ци ка бло ва са раз ли чи тим еле мен ти ма по у жа ва ња:
– си ме трич на па ри ца
– ко ак си јал ни кабл
– зве зда че твор ка
– DM четворка

ком по 1

18

Узор ци ка бло ва са раз ли чи тим омо та чи ма:
– олов ни омо тач
– алу ми ни јум ски омо тач 
– че лич ни омо тач 
– термопластични омотач 

ком по 1

19

Узор ци ка бло ва са раз ли чи тим но се ћим еле мен ти ма:
– са но се ћим уже том
– са но се ћим опле том
– са легираним проводницима

ком по 1

20 Ка блов ске ку ти је (VVD) ком 1
21 Ка блов ске гла ве ком 1
22 Ре гле те (раз не) ком 1

Напомена: На ве де на на став на сред ства на ла зе се у ра ди о ни
ци за прак тич ну на ста ву – Ка блов ске ТК ли ни је.

Предмет:
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
(обра зов ни про фил: монтер телекомуникационих мрежа)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, узорци
1 Ин ста ла ци о ни ор ма ни ком 1

2 При мер ин ста ла ци о ног ре ше ња за стам бе ну згра ду и ма њу 
ку ћу ком 1

3 Оси гу рач ки скло по ви ком 1

4 Ин ста ла ци о не це ви ком 1
5 Ин ста ла ци о не ку ти је ком 1
6 Утич ни це и при кључ ни це ком 1
7 Скло по ви за под не ин ста ла ци је ком 1
8 Увод те ле фон ских во до ва у згра де ком 1
9 Укр шта ње ТК во до ва са енер гет ским ком 1
10 За шти та ТК ин ста ла ци ја ком 1

Предмет:
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ
(обра зов ни про фил: монтер телекомуникационих мрежа)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме или презентације

1 Шемe АТА, ди ги тал ног те ле фон ског апа ра та и нов ча ног те
ле фон ског апа ра та ком 1

2  Вре мен ски и фре квен циј ски при каз ам пли туд ске и фре квен
циј ске ком 1

3  Хи је рар хиј ска струк ту ра ТК мре же ком 1
4 Оп шта блок ше ма ко му та ци о ног си сте ма ком 1
5 Вр сте елек тро а ку стич ких пре тва ра ча ком 1
6 При каз ди ги та ли за ци је сиг на ла по мо ћу ди ја гра ма ком 1

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА – Ка блов ске те ле ко му ни ка ци о не 

ли ни је
(обра зов ни про фил: монтер телекомуникационих мрежа)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме и макете
1 Ше ма ка бла N01 ATC ком 1
2 Ше ма ка блов ског под руч ја ком 1
3 Ше ма ка блов ског ок на ком 1
4 Ше ма про ши ре ња ро ва ком 1
5 Ше ма за из ра ду на став ка ком 1
6 Ше ма ис пи ти ва ња ка бла на до дир и пре кид ком 1
7 Ма ке те ра зних ка бло ва ком 7
8 Ма ке та из ра де пра вог на став ка ком 1
9 Ма ке та из ра де ра чва стог на став ка ком 1
Инструменти, уређаји, алат и опрема
10 Плин ско ле ми ло ком 10
11 Плин ска бо ца ком 5
12 Нож обич ни ком 10
13 Кле шта ком би но ва на ком 10
14 Кле шта пљо сна та ком 10
15 Кле шта се чи це ко се ком 16
16 Кле шта за отва ра ње ок на ком 1
17 Ма ка зе за лим ком 8
18 Те сте ре за ме тал ком 2
19 Чет ка че лич на ком 8
20 Тур пи ја тро у гла ста ком 10
21 Че кић 250 g ком 10
22 Ле ми ло за ва тру ком 2
23 Гре бач за ски да ње изо ла ци је ком 16
24 Ме тар че лич ни 2 m ком 8

25 Че лич ни бро је ви ком
плет 1

26 Че лич на сло ва ком
плет 1

27 Кан та за бен зин ком 1
28 Од врт ке ра зних ди мен зи ја ком 10
29 Тра гач па ри ца ком 1
30 KRO NE уба да чи ком 2
31 Из вод ни сту бић на бе тон ском по сто љу ком 1
32 Ко нек то ри ра зни ком 100
33 Ре гле те 10x2 ком 10
34 Глав ни раз дел ник 300x2 ком 1



35 Сто је ћи ка блов ски раз дел ник ком 1
36 Ка блов ске гла ве за уну тра шњу мон та жу 10x2 ком 10
37 Ка блов ске гла ве за уну тра шњу мон та жу 20x2 ком 10
38 Ка блов ске гла ве за уну тра шњу мон та жу 50x2 ком 2
39 Ка блов ске гла ве за спо ља шњи из вод са осиг  10x2 ком 5
40 Ка блов ске гла ве за спо ља шњи из вод са осиг  20x2 ком 5
41 Ка блов ске гла ве за уну тра шњу мон та жу 100x2 ком 1
42 Ка блов ске гла ве во до не про пу сне 10x2 ком 5
43 Ка блов ске гла ве во до не про пу сне 20x2 ком 5
44 Др жа чи за ка бло ве ком 10
45 Спој ни ко нек тор ски си стем 3 М ком 1
46 Ка лу пи др ве ни за из ра ду спој ни ца ком 3
47 Слу ша ли ца за ис пи ти ва ње ком 2
48 Че лич на ча ра па за ка бло ве ком 2
49 Мот ке за про вла че ње ка бло ва ком 1
50 Ка нап ме тар 20
Материјал

 51 Олов ни лим 2mm ки ло
грам 100

 52 Ка лај 35% ки ло
грам 20

 53 Сте а рин ки ло
грам 1

54 Ан гин плат но ме тар 1
55 Бен зин ли тар 5
56 Тр мо ску пља ју ћа спој ни ца ком 2
57 Јед но жил ни ко нек то ри ком 100
58 Цев чи це па пир не ком 1000
59 Ша блон за пле те ње фор ме на за вр шним ка бло ви ма ком 8
60 Изо лир тра ка ком 2

61 Во шта ни ка нап ки ло
грам 1

62 Плат но обич но ме тар 1
63 Ре гле те 10x2 са ко нек тор ским еле мен ти ма KRO NE ком 5
64 За штит на спој ни ца ком 2

65 Ка блов ска ма са – жу та ки ло
грам 1

66 Ка блов ска ма са – цр на ки ло
грам 1

67 Кабл TK 00 V 5x4x0,4 ме тар 20
68 Кабл TK 00 V 10 x4x0,4 ме тар 20
69 Кабл TK 00 V 15 x4x0,4 ме тар 20
70 Кабл TK 00 V 50 x4x0,4 ме тар 20
71 Кабл TK 105x4x0,4 ме тар 20
72 Кабл TK 10 10 x4x0,4 ме тар 20
73 Кабл TK 59GM 5 x 4 x 0,4 ме тар 20
74 Кабл TK 59GM 10 x 4 x 0,4 ме тар 20
75 Кабл TK 59GM 15 x4x0,4 ме тар 20
76 Кабл TK 59GM 30 x4x0,4 ме тар 20
77 Кабл TK 59GM 75 x4x0,4 ме тар 20
78 Кабл TK 59GM 150 x4x0,4 ме тар 20
79 Кабл TZ 44 25x4x0,4 ме тар 20
80 Кабл TZ 44 50 x4x0,4 ме тар 20
81 Ар ми ра но цре во за плин ме тар 30

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА – Ва зду шне те ле ко му ни ка ци о не 

ли ни је
Обра зов ни про фил: монтер телекомуникационих мрежа

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Инструменти, уређаји, алат и опрема
1 Уни вер зал ни ин стру мент ком 8
2 Узо рак ди на мо ме тра ком 2
3 Тер мо ме тар ком 1
4 Нож обич ни ком 8
5 Кле шта ком би но ва на ком 8

6 Кле шта се чи це ко се ком 8
7 Ма ка зе за лим ком 8
8 Од ви ја чи ра зних ди мен зи ја ком 8
9 Ашов ком 2
10 Ло па та ком 2
11 Ду бач ком 2
12 На би јач за зе мљу ком 1
13 Ви ле за ди за ње сту бо ва ком 1
14 Свр дла за др во 14,18,20 mm ком по 3
15 Мер на тра ка 50 m ком 1
16 Ви сак ком 2
17 Ле ми ло елек трич но – обич но ком 8
18 Ме тар че лич ни 2 m ком 8
19 Кле шта за ски да ње изо ла ци је ком 8
20 Че кић 500 g ком 4
21 Др жа чи ле ми ли це ком 8
22 Ви тло ком 1
23 Узо рак упо ри шта ком 8
24 Узо рак за врт ња M 16 ком 8
25 Узо рак жа би це ком 4
26 Узо рак ко ту ра ча ком 2

27 Пе ња ли це за бе тон ске сту бо ве ком
плет 4

28 Пе ња ли це за др ве не сту бо ве ком
плет 15

29 Опа са чи ком 15
30 Ви зир ни крст ком 2
31 Др ве ни сту бо ви ком 4
32 Бе тон ски сту бо ви ком 1
33 Крај ње сте заљ ке ком 15
34 Про ла зне сте заљ ке ком 10
35 Но се ће сте заљ ке ком 2
36 Про ла зне рас те рет не сте заљ ке ком 5
37 Но са чи за са мо но си ве ка бло ве ком 4
38 Кров ни но сач са ли ме ном обло гом ком 3
39 За те зач и жа би ца за сај лу ком 4
40 Изо ла ци о ни уме так ( пор це лан ски ) ком 2
41 Зид ни но сач ком 3
42 Про ла зни но сач за др ве не сту бо ве ком 15
43 Спој ни ца за спољ ну мон та жу VVD ку ти ја 10x2 ком 15
44 Ка блов ска гла ва за спољ ну мон та жу 10x2 ком 8
45 Мон та жноде мон та жна на ступ на да ска ком 1
46 Тра сир ка ком 4
47 За ста ви це ком 2
48 Узо рак ка бла TK 33U 3x4 ме тар 80
49 Узо рак ка бла TK 33U 1x4 ме тар 80
50 Узо рак ка бла TK 33U 5x4 ме тар 40
51 Узо рак ка бла TK 33U 10x4 ме тар 40
52 Узо рак ка бла TK 33Z ме тар 80
53 Узо рак ка бла TK 33S ме тар 30
54 По цин ко ва на жи ца ме тар 40
55 Пер фо ри ра на тра ка ме тар 10
56 Ка нап ме тар 20
Материјал
57 Тер мо пла стич не об уј ми це ком 50
58 Тер мо пла стич не цев чи це ком 100
59 Изо лир тра ка ком 2

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА – Те ле ко му ни ка ци о не ин ста ла ци је
(обра зов ни про фил: монтер телекомуникационих мрежа)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, стандарди и прописи

1 Стан дар ди и про пи си за мон та жу и ин ста ли ра ње си сте ма 
нео вла шће ног при сту па

ком
плет 1



2 Стан дар ди и про пи си за мон та жу и ин ста ли ра ње си сте ма 
про тив – по жар ног си сте ма

ком
плет 1

Инструменти, уређаји, алат и опрема
3 Уни вер зал ни ин стру мент ком 8
4 Ин дук тор ски те ле фон ски апа рат ком 2
5 Те ле фон ски апа рат АТА ком 8

6 Про тив – про вал ни си стем (аларм на цен тра ла са при па да ју
ћом опре мом)

си
стем 1

7 Про тив – по жар ни си стем (ПП цен тра ла са при па да ју ћом 
опре мом)

си
стем 1

8 Двој нич ке ку ти је ком 8
9 Нож обич ни ком 8

10 Кле шта ком би но ва на ком 8
11 Кле шта пљо сна та ком 8
12 Кле шта се чи це ко се ком 8
13 Че кић 250 g ком 8
14 Ле ми ло елек трич но – обич но ком 8
15 Ле ми ло елек трич но – са ре гу ла то ром ком 8
16 Ме тар че лич ни 2 m ком 8
17 Од ви ја чи ра зних ди мен зи ја ком 32
18 Кле шта за ски да ње изо ла ци је ком 8
19 Дле то за зид ком 4
20 Дле то за гипс ком 4
21 По су да за гипс ком 2
22 Др жа чи ле ми ли це ком 8
23 Кле шта за ко нек то ре (4, 6, 8 – пи но ва ) ком 2
24 Ва кум пум пи це ком 8
25 Тра гач па ри ца ком 1
26 KRO NE уба да чи ком 4
27 Да ске за из ра ду ма ке те ин ста ла ци је ком 8
28 Кабл те стер ком 2
29 Ор ма ни кон цен тра ци је ком 8
30 Ко нек то ри ра зни ком 100
31 Ре гле те 10x2 ком 10
32 Ка нап ме тар 20
Материјал

33 Ма те ри јал за из ра ду ин ста ла ци је про тив –про вал ног си сте ма ком
плет 1

34 Ма те ри јал за из ра ду ин ста ла ци је про тив – по жар ног си сте ма ком
плет 1

35 Ин ста ла ци о не раз вод не ку ти је 100x100 – Ф 60 ком 10
36 Ин ста ла ци о не раз вод не це ви ком 10
37 Ин ста ла ци о на раз вод на цре ва ме тар 10

38 Ек сер чи ћи ки ло
грам 2

39 Ка лај ки ло
грам 2

40 Ин ста ла ци о ни ка бал TI 20 ме тар 20
41 Ин ста ла ци о ни ка бал TI 44 ме тар 30
42 Ко нек то ри ра зни ком 100
43 Јед но жил ни ко нек то ри ком 100
44 Изо лир тра ка ком 2

45 Во шта ни ка нап ки ло
грам 1

46 Ре гле те 10x2 са ко нек тор ским еле мен ти ма KRO NE ком 10

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА – Те ле ко му ни ка ци о ни си сте ми
(обра зов ни про фил: монтер телекомуникационих мрежа)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, стандарди и прописи
1 Ше ма АТА ком 1

2 Стан дар ди и про пи си за мон та жу и ин ста ли ра ње си сте ма ви
део над зо ра

ком
плет 1

3 Стан дар ди и про пи си за мон та жу и ин ста ли ра ње си сте ма ин
тер фон ског и ви део ин тер фон ског си сте ма

ком
плет 1

4 Стан дар ди и про пи си за из ра ду ан тен ске и КДС ин ста ла ци је ком
плет 1

Инструменти, уређаји, алат и опрема
5 Уни вер зал ни ин стру мент ком 8
6 Ме рач по ља ком 1
7 Ин дук тор ски те ле фон ски апа рат ком 2
8 Те ле фон ски апа рат АТА ком 8
9 Ре леј – рид ком 8
10 Кућ на те ле фон ска цен тра ла SI E MENS – 15 ло ка ла ком 1

11 Ин тер фон ски си стем 1/N си
стем 1 

12 Ви део ин тер фон ски си стем 1/N си
стем 1 

13 Си стем ви део над зо ра си
стем 1 

14 Кле шта за крим по ва ње F ко нек то ра ком 4
15 Алат за об ра ду кра је ва ко ак си јал ног ка бла ком 4
16 Кле шта за BNC ко нек то ре ком 4
17 Кле шта ком би но ва на ком 8
18 Кле шта пљо сна та ком 8
19 Кле шта се чи це ко се ком 8
20 Ле ми ло елек трич но – са ре гу ла то ром ком 8
21 Гре бач за ски да ње изо ла ци је ком 8
22 Кле шта за ко нек то ре (4, 6, 8 – пи но ва ) ком 2
23 Ва кум пум пи це ком 8
24 Уба да чи DE MA SA RI ком 2
25 KRO NE уба да чи ком 1
26 Глав ни раз дел ник DE MA SA RI 200x2 ком 1
27 Ре гле те 10x2 ком 10
Материјал

28 Ма те ри јал за из ра ду ин ста ла ци је ин тер фон ског си сте ма1/N ком
плет 1

29 Ма те ри јал за из ра ду ин ста ла ци је ви део ин тер фон ског си сте
ма1/N

ком
плет 1

30 Ма те ри јал за из ра ду ин ста ла ци је си сте ма ви део над зо ра ком
плет 1

31 Ма те ри ја ли опре ма за из ра ду ан тен ске и КДС ин ста ла ци је ком
плет 1

32 Ко нек то ри ра зни ком 100
33 Штам па не пло че ком 20
34 Раз не eлек тронске ком по нен те ком 100
35 Изо лир тра ка ком 2
36 Ре гле те 10x2 са ко нек тор ским еле мен ти ма KRO NE ком 5

* За по тро шни ма те ри јал и од го ва ра ју ћи алат у шко ли тре ба да по сто је ре зер ве, ко
је се по по тре би об на вља ју  

** На ста вља ње оп тич ког ка бла (об ра да, на ста вља ње, ме ре ња ка рак те ри сти ка ка бла, 
мон та жа спој ни ца, за вр ше так ка бла) ре а ли зу је се у са рад њи са те ле ко му ни ка ци о
ним ком па ни ја ма

Предмет:
ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме или презентације
1 При мер ал го рит ма са про стом ли ниј ском струк ту ром ком 1
2 При мер ал го рит ма са раз гра на том струк ту ром ком 1
3 При мер ал го рит ма са ци клич ном струк ту ром ком 1
4 Рад но окру же ње за пи са ње про гра ма ком 1
Уређаји, програмски пакети
5 Ин ста ла ци о ни ЦД са од го ва ра ју ћим про грам ским је зи ком ком 1

Предмет:
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ВОДОВИ
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме или презентације
1 Вр сте упо ри шта и опре ма ком 1
2 За те га и при бор за по ста вља ње за те ге, под у пи рач ком 1



3 Ва зду шна ТТ ли ни ја ком 1
4  По преч ни пре сек жич ног ка бла ком 1
5  Ка блов ска ка на ли за ци ја ком 1
6  Ка блов ска ок на, га ле ри је и ко лек то ри ком 1
7 Увод ка бла кроз по друм, зид и кров згра де ком 1
8 Ин ста ла ци о ни ор ма ни ком 1
9 Пре сек оп тич ког ка бла и обе ле жа ва ње ком 1
10 Ка та лог про из во ђа ча оп тич ких ка бло ва ком 1
11 Ка блов ска спој ни ца за увлач не ка бло ве ком 1
12 Увла че ње ка бла у ка блов ску ка на ли за ци ју ком 1
13 По вла че ње ка бла по упо ри шту ком 1
14 Оп шта ше ма на ци о нал не те ле фон ске мре же ком 1
15 Ше ма раз вод не мре же ком 1
16 Спој ни ца за оп тич ке ка бло ве ком 1
17 По ла га ње оп тич ког ка бла ком 1

18 Блок ше ме или сли ке мер них ин стру ме на та за от кри ва ње 
смет њи (TDR и OT DR) ком 1

Модели, узорци, макете

19

Узор ци ка бло ва са раз ли чи тим еле мен ти ма по у жа ва ња:
– си ме трич на па ри ца
– ко ак си јал ни кабл
– зве зда че твор ка
– DM четворка

ком по 1

20

Узор ци ка бло ва са раз ли чи тим омо та чи ма:
– олов ни омо тач
– алу ми ни јум ски омо тач 
– че лич ни омо тач 
– термопластични омотач 

ком по 1

21

Узор ци ка бло ва са раз ли чи тим но се ћим еле мен ти ма:
– са но се ћим уже том
– са но се ћим опле том
– са легираним проводницима

ком по 1

22 Узор ци оп тич ких ка бло ва ком по 1

23 Оп тич ки ка блов ски при бор: ко нек то ри, patch па не ли, спој ни
це, (раз ли чи тих ти по ва) ком по 1

24 Ка блов ске ку ти је (VVD) ком 1
25 Ка блов ске гла ве ком 1
26 Ре гле те (раз не) ком по 1
27 Оси гу рач ки скло по ви (ра зни) ком по 1
28 Ин ста ла ци о не це ви (раз не) ком по 1
29 Ин ста ла ци о не ку ти је (раз не) ком по 1
30 Утич ни це и при кључ ни це (раз не) ком по 1

Предмет:
ТЕОРИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме, слике или презентације

1 Ам пли туд ска мо ду ла ци ја: вре мен ски и фре квен циј ски при
каз ком 1

2 Мо ду ла то ри за ам пли туд ску мо ду ла ци јуи де мо ду ла то ри АМ 
сиг на ла ком 1

3 Фре квен циј ска мо ду ла ци ја: вре мен ски и фре квен циј ски при
каз ком 1

4 Мо ду ла то ри за фре квен циј ску мо ду ла ци ју и де мо ду ла то ри 
FM сиг на ла ком 1

5 Фа зна мо ду ла ци ја: вре мен ски и фре квен циј ски при каз ком 1

6 Мо ду ла то ри за фа зну мо ду ла ци ју и де мо ду ла то ри PM сиг на
ла ком 1

7 Блок ше ма и фре квен циј ски план за фор ми ра ње при мар не B 
гру пе ди рект ном мо ду ла ци јом ком 1

8 Блок ше ма и фре квен циј ски план за фор ми ра ње при мар не B 
гру пе пред груп ном мо ду ла ци јом ком 1

Модели, макете, уређаји
9 Ма ке та че тво ро по ла за ме ре ње сла бље ња и ни воа сиг на ла ком 4

10 Ма ке та за од ре ђи ва ње ка рак те ри сти ка ак тив них и па сив них 
фил та ра ком 4

11

Ма ке та ам пли туд ске мо ду ла ци је и де мо ду ла ци је:
– за фор ми ра ње АМ1БО сиг на ла и де мо ду ла ци ју АМ1БО 
сиг на ла
– за формирање кружног модулатора

ком 4

12 Ма ке та за фре квен циј ску мо ду ла ци ју и де мо ду ла ци ју ком 4
13 Ма ке та осци ла то ра са кри ста лом ком 4

14 Ма ке та за ме ре ње ка рак те ри сти ка ка на ла мо ду ла ци је и де
мо ду ла ци је ком 4

15 Из во ри на па ја ња за ма ке те ком 4
Алат, инструменти, прибор
16 Сред ња од ви јач ком 1
17 Од ви јачис пи ти вач фа зе ком 1
18 Ана ли за тор спек тра ком 1
19 Осци ло скоп ком 4
20 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 4
21 Фре квен цме тар ком 4
22 Ге не ра тор функ ци ја ком 4
23 НФ ге не ра тор ком 4
24 ВФ ге не ра тор ком 4
25 Елек трон ски ми ли волт ме тар ком 4
26 Па сив не на пон ске сон де x1 ком 8
27 Сон де за ге не ра то ре функ ци ја ком 4
28 Па сив не на пон ске сон де x10 ком 4
29 Кабл BNC – BNC ком 4
30 Про вод ни ци за при кљу чи ва ње елек трон ског ми ли волт ме тра ком 8
31 Про вод ни ци за при кљу чи ва ње ди ги тал них мул ти ме та ра ком 8
32 Про вод ни ци за по ве зи ва ње де ло ва на ма ке та ма (раз  ду жи на) ком 200

Предмет:
ТЕХНИКА ДИГИТАЛНОГ ПРЕНОСА
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме, слике или презентације
1 При каз ди ги та ли за ци је сиг на ла по мо ћу ди ја гра ма ком 1
2 Блок ше ма ко де ра и де ко де ра ком 1
3 Сег мент на А ка рак те ри сти ка ком пре си је ком 1
4 Блок ше ма си сте ма за пре но ше ње ди ги тал них сиг на ла ком 1
5 Прин цип вре мен ског мул ти плек си ра ња ком 1
6 Блок ше ма при мар ног PCM си сте ма ком 1
7 Блок ше ма ре ге не ра тив ног пре но са и ре ге не ра то ра ком 1
8 Ди ја грам ока ком 1
9 Блок ше ма си сте ма за пре нос у тран спо но ва ном оп се гу ком 1
10 При каз QPSК мо ду ла то ра и де мо ду ла то ра ком 1
11 При каз QАМ мо ду ла то ра и де мо ду ла то ра ком 1
Модели, макете, уређаји

12

Ма ке та за од ме ра ва ње и мул ти плек си ра ње на ба зи од ме ре
ног сиг на ла:
– од ме ра ва ње и ре кон струк ци ја од ме ре ног сиг на ла
– TDMPAM мул ти плек си ра ње и де мул ти плек си ра ње
– преслушавање у систему са TDMPAM сигналима

ком 4

13

 Ма ке та за ли ниј ске ко до ве:
– RZ ко до ва ње и де ко до ва ње
– AMIкодовање и де ко до ва ње
– Mарно кодовање и декодовање

ком 4

14  Ма ке та за ге не ри са ње по да та ка ком 4

15 Ма ке та за екс трак ци ју и ре ге не ра ци ју так та ди ги тал ног сиг
на ла и ме ре ње BERа ком 4

16 Ма ке та ASK модулаторa, демодулаторa и пријемникa ком 4
17 Ма ке та FSK модулаторa, демодулаторa и пријемникa ком 4
18 Ма ке та PSK модулаторa, демодулаторa и пријемникa ком 4
19 Из во ри на па ја ња за ма ке те ком 4

* Алат, ин стру мен ти и при бор су на ве де ни у та бе ли за пред мет Те о ри ја те ле ко му
ни ка ци ја

Предмет:
СИСТЕМИ ПРЕНОСА
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме, слике или презентације

1 При мер мул ти плек си ра ња сиг на ла у вре мен ском и фре квен
циј ском до ме ну ком 1



2 Струк ту ра ра ма при мар ног сиг на ла ком 1
3 Струк ту ра ра ма STM1и STMN сиг на ла ком 1
4 При мер ма пи ра ња не ког од РDH сиг на ла ком 1

5 Струк ту ра мул ти плек си ра ња у син хро ној 
дигиталној хијерархији по ETSI стандардима ком 1

6 Блок ше ма оп тич ког си сте ма за пре нос ком 1
7 При мер ре а ли за ци је мул ти плек си ра ња у оп ти ци ком 1
Модели, макете, уређаји

8 Ма ке та за син хро ни за ци ју: ге не ра тор син хро ре чи и де тек тор 
син хро ре чи ком 4

9 Ма ке та мул ти плек се ра и де мул ти плек се ра са PAM сиг на ли
ма, син хро ни за ци јом и по да ци ма ком 4

10

Ма ке та за им пулс нокод ну мо ду ла ци ју:
– PCM мо ду ла тор и де мо ду ла тор
– ди ги тал на ком пре си ја
– TDMPCM мултиплексирање и демултиплексирање 

ком 4

11

Ма ке та – ком плет опре ма за oптички си стем:
– оп тич ки пре дај ник и оп тич ки при јем ник;
– пре спој ни ММ оп тич ки ка бло ви (POF, PCS/HCS) ду жи не 
0,5 m или 1m (ми ни мал но 8 ко ма да, оп ти мал но 12);
– оп тич ки ме ра чи сна ге за I/II оп тич ки про зор (850nm 
/1300nm);
– оп тич ки адап те ри;
– оп тич ка ку ти ја са влак ни ма ду жи не 50m,100m и 200m;
– генератор импулса за оптички систем

ком
плет 4 

12 Из во ри на па ја ња за све вр сте ма ке та ком
пре ма 
бро ју 

ма ке та
* Алат, ин стру мен ти и при бор су на ве де ни у та бе ли за пред мет Те о ри ја те ле ко му

ни ка ци ја

Предмет:
КОМУТАЦИОНА ТЕХНИКА
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме, слике или презентације
1 Функ ци о нал на блок ше ма те ле фон ског апа ра та ком 1
2 Окру же ње ко му та ци о ног чво ра ком 1
3 Мо дел не цен тра ли зо ва не и цен тра ли зо ва не ко му та ци је ком 1
4 Хи је рар хиј ска струк ту ра ТК мре жа ком 1

5 Илу стра ци ја прин ци па ко му та ци је ко ла на ба зи вре мен ске 
рас по де ле и ко му та ци је на ба зи скла ди ште ња и про сле ђи ва ња ком 1

6 Оп шта блок ше ма ко му та ци о ног си сте ма ком 1

7 Јед но ка скад но и ви ше ка скад но ко му та ци о но по ље пот пу не и 
не пот пу не до ступ но сти ком 1

8 Прин цип ска блок ше ма ДКСа ком 1

9 Ди ги тал на ко му та ци ја: вре мен ска, про стор на иди ги тал на 
вре мен ска и про стор на ко му та ци ја ком 1

Модели, макете, уређаји
10 Те ле фон ски апа рат ком 8

11

Ма ке та са прет плат нич ком опре мом елек трон ске цен тра ле:
– са тран сми си о ним ко лом прет плат нич ке је ди ни це
– са ге не ра то ром тон ских сиг на ла
– са при јем ни ци ма им пулс ног и тон ског би ра ња
– са спе ци јал ним ко ли ма у опе ра тор ској је ди ни ци 
– за ана ли зу де тек то ра ста ња МТК
– за од ре ђи ва ње мак си мал не ду жи не прет плат нич ке ли ни је 
– за ана ли зу ка рак те ри сти ка по зив ног сиг на ла
– за анализу карактеристика тонских сигнала 

ком 4

12

Ма ке та са TSI ко му та то ром, ко ри снич ким ор га ном ана лог не 
ко ри снич ке ли ни је и ко лом за упра вља ње про це сом ди ги тал
не вре мен ске ко му та ци је:
– за ана ли зу ра да хи брид ног ко ла
– за ана ли зу ра да пре дај ног и при јем ног фил тра
– за ана ли зу ра да CO DEC ко ла (А/D и D/А кон вер зи ја)
– за ана ли зу А за ко на ком пре си је
– за послуживање локалне, одлазне везе и долазне везе

ком 4

13 Мо ду ли на па ја ња ком по 4
Алат, инструменти, прибор
14 Сред њи од ви јач ком 1
15 Од ви јачис пи ти вач фа зе ком 1
16 Осци ло скоп ком 4
17 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 4

18 Фре квен цме тар ком 4
19 НФ ге не ра тор ком 4
20 Па сив не на пон ске сон де x1 ком 8
21 Па сив не на пон ске сон де x10 ком 4
22 Про вод ни ци за при кљу чи ва ње диг  мул ти ме та ра ком 8
23 Де кад не ку ти је от по ра ком 4
24 Про вод ни ци за по ве зи ва ње де ло ва на ма ке та ма (разл  ду жи на) ком 200

Предмет:
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНАМЕРЕЊА
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме, слике или презентације
1 Блок ше ма ди ги тал ног мер ног мо ста ком 1
2 Блок ше ма им пулс ног ре флек то ме тра ком 1

3 При ме ри ре флек то гра ма из прак се ком не ко
ли ко

4 Блок ше ма оп тич ког ре флек то ме тра ком 1

5 При ме ри оп тич ких ре флек то гра ма из прак се ком не ко
ли ко

6 Блок ше ма са став них де ло ва тра га ча ка бла ком 1
Макете и модели
7 Ма ке та за ме ре ње па ра ме та ра ка бла ком 2
8 Ма ке та за ме ре ње ни воа шу ма и од но са сиг нал – шум ком 2

9 Ма ке та за ме ре ње от пор но сти жи ла, от пор но сти пе тље па ри
ца, от по ра изо ла ци је ком 2

10 Ма ке та за ме ре ње ка рак те ри стич не им пе дан се во да и сла
бље ња ком 2

11 Ма ке та за ме ре ње уда ље но сти до ме ста од во да мер ним мо
сто ви ма (Ма ре је вом и Гра фо вом ме то дом) ком 2

12 Ма ке та за ме ре ња ка рак те ри сти ка пре но сног PCM си сте ма ком 2

13 Ма ке та за ме ре ње уда ље но сти до ме ста пре ки да, крат ког 
спо ја, на гње че ња и дру гих вр ста ква ро ва на во ду ТДРом ком 2

14 По ло жен ка бал за од ре ђи ва ње тра се ка бла тра га чем ка бла ком 2
15 Софт вер за си му ла ци ју ме ре ња на оп тич ким влак ни ма ком 1

16

Ко тур ка бла (са бар јед ном па ри цом): 
– преч ни ка 0,4 mm
– преч ни ка 0,6 mm
– пречника 0,8 mm

ме тар
ме тар
метар

200
200
200

Инструменти, уређаји, алат и опрема
17 Ди ги тал ни и / или ана лог ни мер ни мост ком 1
18 Софт вер за си му ла ци ју ра да мер ног мо ста ком 1
19 Им пулс ни ре флек то ме тар за дво жич но по ве зи ва ње ком 2
20 Им пулс ни ре флек то ме тар за че тво ро жич но по ве зи ва ње ком 1
21 Тра гач ка бла ком 1
22 Оп тич ки ме ра чи сна ге ком 2
23 Осци ло скоп ком 4
24 Ме га ом ме тар ком 1
25 Ле ми ли ца ком 1
26 Пин це та ком 1
27 Ком би но ва на кле шта ком 1
28 Кле шта за ски да ње изо ла ци је ком 1

29 Од ви јач (ком плет рав них и кр ста стих) ком
плет 1

30 Се чи це ком 1

31

Ра зни про вод ни ци за пре спа ја ње – јед но стру ки са опре мље
ним кра је ви ма
ду жи не 2 m
ду жи не 1,5 m
ду жи не 1 m
дужине 0,5 m

ком 10
10
10
10

** Mерења ка рак те ри сти ка оп тич ког ка бла, као и ме ре ња на ВФ пре но сним си сте
ми ма ре а ли зу ју се у са рад њи са те ле ко му ни ка ци о ном ком па ни јом

Предмет:
ПРИСТУПНЕ МРЕЖЕ И УРЕЂАЈИ
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме, слике или презентације
1 Вр сте елек тро а ку стич ких пре тва ра ча ком 1



2 Ра зни те ле фон ски апа ра ти ком 1
3 Прет плат нич ке те ле фон ске цен тра ле ком 1
4 Ар хи тек ту ра ISDN ком 1
5 Мо дел ISDN про то ко ла ком 1
6 Прет плат нич ка мре жа у ISDNу ком 1
7 DSL уре ђа ји ком 1
8 КDS си сте ми ком 1
9 Оп тич ки ТК си стем ком 1
10 Ком по нен те ОТКСа ком 1
11 Стан дар ди и про пи си за из град њу оп тич ке ТК мре же ком 1
12 Оп тич ки мул ти плек сер (FMUX) ком 1
13 Ак тив на оп тич ка мре жа (АON) ком 1
14 Хи брид на оп тич кожич на (HFC) мре жа ком 1
Модели, макете, уређаји
15 Ма ке та са функ ци о нал ним је ди ни ца ма те ле фон ског апа ра та ком 4
16 Ма ке та пре ки дач ке је ди ни це за про стор ну ко му та ци ју ка на ла ком 4

17

 Ма ке та кућ не те ле фон ске цен тра ле са про грам ским упра
вља њем:
– ин ста ли ра ње
– пре нос те ле фон ског сиг на ла
– ус по ста вља ње ло кал не ве зе са и без опе ра те ра
– успостављање одлазне и долазне везе са и без оператера 

ком 4

18 ISDN уре ђај (NT1, Net Mo dem) ком 1
19 Флет те ле фон ски кабл ме тар 100 
20 Ко нек то ри RJ9, RJ11, RJ14 и RJ45 ком по 20
21 ISDN те ле фон ски апа рат ком 2
22 Те ле фон ски апа рат ком 8
23 Мо ду ли на па ја ња ком 4
24 Ана лог ни Dialup MO DEM 4

25 Оп тич ки из вор све тло сти раз ли чи тих та ла сних ду жи на 
(R,G,Y, IR) 4

26 Пре спој ни ММ оп тич ки ка бло ви (POF, PCS/HCS ) ду жи не 1m 16

27 Оп тич ки ме ра чи сна ге за I/II оп тич ки про зор 
(850nm /1300nm) 4

28 Оп тич ки адап те ри 8
29 Оп тич ка ку ти ја са влак ни ма ду жи не 50m,100m и 200m 4

30 Оприч ки TAPер са мо ни ти ра ним ко нек то ри ма на при кључ
ним кра је ви ма 1

31 Оп тич ки осла бљи вач (At te nu a tor) раз ли чи тих сла бље ња 4

32 Оп тич ки Y спли тер са мо ни ти ра ним ко нек то ри ма на при
кључ ним кра је ви ма 1

33 Оп тич ка ди стри бу тив на ку ти ја 1
34 Оп тич ка спој ни ца 1
35 FTTx при кључ ни це 1
36 Ком плет ADLS ру тер, спли тер 1
37 IP te le fon ska cen tra la 1
38 IP te le fon 2

* Алат, ин стру мен ти и при бор су на ве де ни у пред ме ту Ко му та ци о на тех ни ка

Предмет:
БЕЖИЧНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме, слике или презентације
1 При каз тех ни ка про ши ре ња спек тра ком 1
2 Ан те не – ди ја гра ми зра че ња ком 1
3 Блок ше ма АМ и FМ ра дио пре дај ни ка ком 1
4 Блок ше ма АМ и FМ ра дио при јем ни ка ком 1
5  Блок ше ма ра дио си сте ма ком 1
6 Блок ше ма са те лит ског си сте ма ком 1
7 Ви ше стру ки при ступ са те ли ту ком 1

8 Ар хи тек ту ра GSMa (Glo bal System for Mo bi le Com mu ni ca
tion) ком 1

9 GPRS (Ge ne ral Pac ket Ra dio Ser vi ce) ар хи тек ту ра ком 1

10 Ар хи тек ту ра UMTSa (Uni ver sal Mo bi le Te le com mu ni ca tion 
System) ком 1

11 Блок ше ма FWA (Fi xed Wi re less Ac cess) си сте ма ком 1

12 Wi Fi (Wi re less Fi de lity) бе жич на ло кал на мрежа ком 1

13 Блок ше ма Wi MAX (Wor ldwi de In ter o pe ra bi lity for Mic ro wa ve 
Ac cess) си сте ма ком 1

14 При каз ОFDM (Ort ho go nal Fre qu ency Di vi sion Mul ti plex) 
мул ти плек сног си сте ма ком 1

Модели, макете, уређаји
15 Ма ке та АМ ра дио при јем ни ка ком 4
16 Ма ке та FM ра дио при јем ни ка ком 4
17 Ма ке та АМFM тре на жног ра дио при јем ни ка ком 1
18 Ма ке та ан тен ског тре на жног уре ђа ја ком 1
19 Тер ми на ли за при ступ Wi Fi мре жи ком 2

20 Из во ри на па ја ња за све вр сте ма ке та ком

пре ма 
бро ју 
ма ке

та
* Алат, ин стру мен ти и при бор су на ве де ни у та бе ли за пред мет Те о ри ја Те ле ко му

ни ка ци ја

Предмет:
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме или презентације
1 Ко му ни ка ци о ни уре ђа ји у мре жи ком 1
2 То по ло ги ја ло кал них ра чу нар ских мре жа ком 1
3 OSIреферентни мо дел ком 1
4 При мер про јек та ра чу нар ске мре же ком 1
5 Ар хи тек ту ра струк тур ног ка блов ског си сте ма ком 1
6 Стан дар ди у струк тур ном ка бли ра њу ком 1
Уређаји, софтвер, алат и материјал

7

Де ло ви ра чу на ра:
– ку ћи ште са на па ја њем;
– ма тич на пло ча (МВ);
– про це сор;
– ме мо ри ја;
– гра фич ка кар та (уко ли ко ни је ин те гри са на на МB);
– хард диск;
– DVDRW;
– екстерни делови рачунара (монитор, тастатура, миш)

ком
плет 4

8 РС ра чу на ри– функ ци о нал ни за умре жа ва ње ком 4
9 РС ра чу нар (за сер вер) ком 1
10 ЦД са софт ве ром за ин ста ли ра ње опе ра тив ног си сте ма ком 4
11 ЦД са се том нео п ход них драј ве ра и софт ве ром ком 4
12 Кабл те стер (RJ45 / UTP) ком 2
13 Свич 16 порт ни ком 1
14 Бе жич ни ру тер (1 WAN + 4 LAN + Wi Fi) ком 1
15 Wir еlles кар ти це за ра чу на ре и/или USB Wi Fi адап тер ком 4
16 Мре жне кар ти це ком 4
17 Aналогни Dialup MO DEM ком 2
18 Мре жни кабл F/UTP ка те го ри је 5е/6а ме тар 200*
19 Ко нек то ри RJ 45, RJ11/14 ком по 40
20 RJ45 при кључ ни це/утич ни це (ком пакт не или мо ду лар не) ком 8
21 Раз дел ни ци (patchpa nel) 16 по ро тва ком 1
22 Keystonе RJ45 мо ду ли ком 32
23 РEK ор ман (до 21U) за мон та жу на зид ком 1
24 На пој на ле тва 6x220V ком 1

26 Ком плет ала та за скла па ње, сер ви си ра ње и умре жа ва ње ра
чу на ра ком 4

* Ду жи на ка бла за ви си од ве ли чи не учи о ни це и ме ђу соб не уда ље но сти ра чу на ра и 
сви ча

** Ве жбе ко је се од но се на скла па ње ра чу на ра и по ве зи ва ње ра чу на ра у мре жу мо
гу ће је ре а ли зо ва ти и у не ком дру гом ка би не ту / ра ди о ни ци

Предмет:
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме или презентације
1 Про је кат сиг нал но те ле ко му ни ка ци о них (СТК) си сте ма ком 1



2 Про пи си за по ста вља ње те ле ко му ни ка ци о них (ТК) уре ђа ја и 
си сте ма (стан дар ди) ком 1

3 Упут ство/прак ти кум за ко ри шће ње про гра ма за гра фич ку об
ра ду про јек та/тех нич ке до ку мен та ци је ком 1

4 Упут ство/прак ти кум за ко ри шће ње про гра ма за тек сту ал ну 
об ра ду про јек та/тех нич ке до ку мен та ци је ком 1

5 При ме ри обра за ца мо гу ћих еви ден ци ја ком по 1

6  Упут ство/прак ти кум за ко ри шће ње про гра ма за из ра ду пред
ме ра и пред ра чу на ком 1

7  Ли те ра ту ра из обла сти ра чу нар ства (раз не књи ге и ча со пи си) ком по 1
Програмски пакети
8 Софт вер за гра фич ку об ра ду про јек та ком 1
9 Софт вер за из ра ду про јект не до ку мен та ци је ком 1

Предмет:
СИГНАЛНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме или презентације

1 Стан дар ди и про пи си за ин ста ли ра ње и мон та жу ин тер фон
ских си сте ма ком 1

2 Стан дар ди и про пи си за мон та жу и ин ста ли ра ње опре ме и 
уре ђа ја ста ци о нар них си сте ма за де тек ци ју по жа ра ком 1

3 Про спект ни ма те ри јал са опи сом ра да ТФ цен тра ле и оста
лих ТК уре ђа ја ком 1

4
Тех нич ка до ку мен та ци ја за мон та жу, ин ста ли ра ње и пу шта
ње у рад си сте ма кон тро ле при сту па и еви ден ци је рад ног 
вре ме на

ком 1

5 Стан дар ди и про пи си за мон та жу и ин ста ли ра ње про тив про
вал ног аларм ног си сте ма ком 1

6 Стан дар ди и про пи си за мон та жу и ин ста ли ра ње си сте ма ви
део над зо ра ком 1

7 Стан дар ди и про пи си за из ра ду КДС мре же ком 1
Интерфонски системи
Уређаји, софтвер, алат и материјал

1

Аудио ин тер фон ски си стем 1/N: по зив ни та бло, n x ко ри
снич ке ин тер фон ске је ди ни це и је ди ни ца за на па ја ње са при
па да ју ћим по тро шним ин ста ла ци о ним ма те ри ја лом;
и/или
Ви део ин тер фон ски си стем 1/N: по зив ни та бло, n x ко ри
снич ке ин тер фон ске је ди ни це, 2 x ви део ди стри бу тер 1/4 и 
је ди ни ца за на па ја ње са при па да ју ћим по тро шним ин ста ла
ци о ним ма те ри ја лом; 
и/или
IP интерфонски систем 1/N: позивни табло, n x корисничке 
интерфонске јединице, РОЕ свич са 8 портова са припа
дајућим потрошним инсталационим материјалом  

ком
плет 2

Системи за детекцију и дојаву пожара
Уређаји, софтвер, алат и материјал

1

Ми кро про це сор ска (кон вен ци о нал на и/или адре си бил на и/
или ана лог ноадре си бил на) про тивпо жар на цен тра ла са 
при па да ју ћом опре мом:
– тер мич ки де тек то ри (тер мо ди фе рен ци о нал ни и/или тер мо
мак си мал ни) – (1–3) ком 
– оп тич ки де тек то ри ди ма – (1–3) ком
– руч ни ја вља чи по жа ра од го ва ра ју ћег ти па – (1–3) ком
– звуч ни сиг на ли за ци о ни уре ђа ји: си ре на / HOR NA / зво но 
– 1 ком
– све тло сни сиг нал ни уре ђа ји (STRO BE) – 1 ком
– адре са бил ни I / O мо ду ли – 2 ком (у слу ча ју упо тре бе адре
си бил не или ана лог ноадре си бил не цен тра ле)
– на па ја ње си сте ма са ба те ри јом / аку му ла то ром – 1 ком
– подножје детектора – за сваки детектор по једно

ком
плет 1

2
Kаблови:
– JY(ST)Y 1x2x0,8 или JY(ST)Y 1x2x0,6 или
– JH(ST)H 1x2x0,8 или JH(ST)H 1x2x0,6

ме тар 200

Пословни комуникациони системи
Уређаји, софтвер, алат и материјал

1 Те ле фон ска цен тра ла: хи брид на и/или IP; РОЕ свич са 8 
пор то ва (у слу ча ју ко ри шће ња IP цен тра ле) ком 1

2

Те ле фон ски апа ра ти: ана лог ни и/или ди ги тал ни и/или IP 
– си стем ски те ле фон – мин  1 ком
– адан лог ни и/или ди ги тал ни те ле фон – 2 ком
– IP телефони – 3 ком (само ако се користи IP централа)

ком
3 по 
цен

тра ли

Контрола приступа
Уређаји, софтвер, алат и материјал

1

Кон тро лер си сте ма (са ин те гри са ним чи та чем или без ње га) 
– 1 ком
Ула зни чи та чи – 1 ком
Из ла зни чи та чи – 1 ком
Ин тер фон ска бра ва – 1 ком 
Ин тер фејс за по ве зи ва ње са ра чу на ром – 1 ком
Картице – 5 ком

ком
плет 1

2 Kабл JY (ST)Y nx2x0,6 ме тар 50
Противпровални алармни системи
Уређаји, софтвер, алат и материјал

1

Аларм на цен тра ла и при па да ју ћа опре ма:
– PIR (ин фра цр ве ни) де тек то ри – 1 ком; 
– MW (ми кро та ла сни) де тек то ри – 1 ком;
 (или ду ал ни PIR + MW – 2 ком)
– Де тек тор ло ма ста кла (GBD) – 1 ком;
 (или ком би но ва ни PIR + GBD – 1 ком)
– Де тек то ри ви бра ци ја (Shock / Vi bro de tec tor ) за за шти ту 
ка са и се фо ва – 1 ком;
– Маг нет ни кон так ти (Mic ro / Mag ne tic / Reed Switches) за 
вра та и про зо ре – 1 ком;
– Па ник та сте ри – 1 ком;;
– Звуч ни и све тло сни сиг на ли за ци о ни уре ђа ји – 1 ком;
– Ши фра тор (упра вљач ка та ста ту ра) – 1 ком;
– Ин тер фејс за по ве зи ва ње са ра чу на ром – 1 ком;
– На па ја ње си сте ма са ба те ри јом / аку му ла то ром – 1 ком;
– Де тек тор по жа ра (12V) са под нож јем са ре леј ним кон так
том – 1 ком;
Напомена: Комплет треба да садржи по 1 комад сваког
типа детектора

ком
плет 1

2 Аларм ни кабл 6x0,22 или 4x0,22 ме тар 200
Системи видео надзора
Уређаји, софтвер, алат и материјал
1 Ви ше ка нал ни ди ги тал ни сни мач (DVR или NVR) ком 1
2 Box/Body ка ме ра ком 1
3 Објек ти ви раз ли чи тог ти па ком 4
4 DO ME ка ме ра ком 1
5 Bul let ка ме ре ком 1
6 Скри ве не (Hid den) ка ме ре ком 1
7 Мо ни тор са ком по зит ним ви део ула зом ком 1
8 POE свич 8порт ни (у слу ча ју IP ви део над зо ра) ком 1

9 Кабл RG 59 (или F/UTP ка те го ри је 5е/6а у слу ча ју IP ви део 
над зо ра) ме тар 200

10 Кабл за на па ја ње PP 2 x 0,75 или PP 2 x 0,75 (за слу чај IP ви
део над зо ра ни је нео п хо дан) ме тар 200

11 Ко нек то ри BNC ком 50
12 Кле шта за кри мо ва ње BNC ко нек то ра ком 1
Кабловско дистрибутивни системи
Уређаји, софтвер, алат и материјал

1  

Еле мен ти кућ не ин ста ла ци је КДСа:
– Кабл RG6 – 200 ме та ра 
– Ко нек то ри – F, RF, BNC – (60 + 25 + 15) = 100 ком
– адап те ри – F / RF и F / BNC – (10 + 10 ) = 20 ком
– при кључ ни це – 20 ком
– од цеп ни ци – TAP (раз ли чи тих сла бље ња) – 10 ком
– раз дел ник – split ter (раз ли чи тог бро ја из ла за 1/2, 1/3, 1/5 

 ) – 20 ком
– фил три (раз ли чи тих фре квен циј ских оп се га) – 4 ком
– скрет ни це – 4 ком
– осла бљи ва чи (раз ли чи тих сла бље ња) – 4 ком 
– RF по ја ча ва чи – 1 ком
SetTop Box – 1 ком

ком
плет 1

2

Алат и ин стру мен ти за мон та жу и ин ста ли ра ње опре ме и 
уре ђа ја по је ди них* си сте ма: се чи це, ком плет од ви ја ча, нож 
за ски да ње изо ла ци је, уни мер, кле шта за кри мо ва ње BNC и 
RJ45/RJ14 ко нек то ра  

ком
плет мин 1 

*  За све мо ду ле у скло пу пред ме та Сиг нал но те ле ко му ни ка ци о ни си сте ми нео п хо
дан алат и ин стру мен ти је исти

Предмет:
ЕЛЕКТРОАКУСТИКА
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме, слике или презентације
1 При каз про сти ра ња звуч ног та ла са ком 1



2 При каз елек тро а ку стич ких пре тва ра ча ком 1
3 Ше мат ски при каз об ра де аудио сиг на ла ком 1
4 Ди ја гра ми усме ре но сти раз ли чи тих вр ста ми кро фо на ком 1
5 Ше мат ски при каз сни ма ња и ре про дук ци је зву ка ком 1
Модели, узорци, макете
6 Узор ци раз ли чи тих вр ста ми кро фо на ком по 1
7 Узор ци раз ли чи тих вр ста звуч ни ка ком по 1

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме
1 Ше ма АТА ком 1
2 Ше ма озна ча ва ња от пор ни ка ком 1
Инструменти, опрема, алат и материјал
3 Уни вер зал ни ин стру мент ком 8
4 Ин дук тор ски те ле фон ски апа рат ком 2
5 Те ле фон ски апа рат АТА ком 8
6 Ре гле те 10x2 KRO NE са ко нек тор ским еле мен ти ма ком 8
7 Ре гле те 10x2 ком 16
8 Ко нек то ри ра зни (RJ 11, RJ 45, ) ком 50
9 Уба да чи ком 4
10 Ор ма ни кон цен тра ци је ком 8
11 Штам па не пло че ком 16
12 Ком плет ала та за штам па не пло че (др жач и бу ши ли ца) ком 1
13 Про вид на фо ли ја за штам па ње елек трич них ше ма ком 100

14 UV лам па за раз ви ја ње не га ти ва са про вид них фо ли ја на 
штам па ну пло чу ком 1

15 Скал пел за штам па не пло че ком 8
16 Лу па ком 8
17 Се кач за штам па не пло че ком 1

18 Сред ство за на гри за ње штам па них пло ча ки ло
грам 2,5

19 Ком плет првe по мо ћи ком 1
20 За штит не ке це ље ком 4
21 За штит не на о ча ре ком 4
22 Раз не eлек тронске ком по нен те ком 100
23 Изо лир тра ка ком 4
24 Ле ми ло елек трич но ком 8
25 Ва кум пум пи це ком 8
26 Ка лај ком 2
27 Ти нол па ста10гр ком 8
28 Гре бач за ски да ње изо ла ци је ком 8
29 Но же ви за об ра ду кра је ва ка бла раз ли чи тих де бљи на ком 8
30 Кле шта ком би но ва на ком 8
31 Кле шта пљо сна та ком 8
32 Кле шта се чи це ко се ком 8
33 Кле шта за ко нек то ре (4, 6, 8 – пи но ва ) ком 2
34 Од ви ја чи рав ни ком 8
35 Од ви ја чи кр ста сти ком 8
36 Са мо но си ви кабл ТК 5 x4 x0,4 ме тар 100

37 Сај ла за про вла че ње про вод ни ка кроз ин ста ла ци о не це ви 3 
ме тра ком 4

* За по тро шни ма те ри јал и од го ва ра ју ћи алат у шко ли тре ба да по сто је ре зер ве, ко
је се по по тре би об на вља ју  

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – блок
(обра зов ни про фил: електротехничар телекомуникација)
Прак тич на на ста ва – блок по сто ји у скло пу од ре ђе них струч

них пред ме та. За ње ну ре а ли за ци ју ко ри сте на став на сред ства сле
де ћих пред ме та: Те ле ко му ни ка ци о ни во до ви, Прак тич на на ста ва, 
При ступ не мре же и уре ђа ји, Сиг нал но те ле ко му ни ка ци о ни си сте
ми, Си сте ми пре но са, Бе жич не ко му ни ка ци је и Ра чу нар ске мре же 
у слу ча ју ка да се ре а ли зу је у школ ским про сто ри ја мара ди о ни ци/
ла бо ра то ри ји/ка би не ту. 

Ако се на ста ва ре а ли зу је у пот пу но сти или де ли мич но у те
ле ко му ни ка ци о ним ком па ни ја ма или у од го ва ра ју ћим сер ви си ма 
ко ри сте се рас по ло жи ва тех нич ка сред ства ТК ком па ни је/сер ви са.

Предмет:
СТАБИЛНА ПОСТРОЈЕЊА ЕЛЕКТРОВУЧЕ
(обра зов ни про фил: електротехничар СС постројења)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, модели,презентације
1 На пој ни да ле ко во дисли ка ком 1
2 Кон такт на мре жаеле мен ти ком 1
3 Во зни вод ком 1
4 Цен тар да љин ског упра вља ња – сли ка ком 1
5 Мот ка за узе мље ње ком 1

6 Мо де ли 25kV ће ли је, опре ме елек тро вуч не под ста ни це са 
свим де ло ви ма елeк тричне опре ме ком 1

7 Мо дел де ла кон такт не мре же са основ ним са став ним де ло
ви ма ком 1

8 Мо дел во зног во да ком 1
9 Мо дел обрт не кон зо ле ком 1
10 Мо де ли опре ме за за те за ње во зног во да ком 1
11 Мо дел сек ци о ног изо ла то ра ком 1
12 Део та бле за да љин ско ко ман до ва ње ком 1
13 Пор тал – сли ка ком 1
14 Мо де ли изо ла то ра ком 1

Предмет:
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ВОДОВИ И ПРЕНОС
(обра зов ни про фил: електротехничар СС постројења)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Модели, узорци
1 Узор ци раз ли чи тих во до ва ком по 1
2 Узор ци СТА и СТКА ка бла ком по 1
3 Узор ци оп тич ких ка бло ва ком по 1

Предмет:
ПРУЖНИ СС УРЕЂАЈИ
(обра зов ни про фил: електротехничар СС постројења)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Модели, слике, шеме, презентације, филмови
1 Скрет ни це ком 1
2 Сиг на ли ком 1
3 Шин ска струј на ко ла ком 1
4 Бро јач осо ви на ком 1
5 Елек трон ски бро јач осо ви на ком 1
6 Елек трон ски при каз ко ло сеч не сли ке (ММI) ком 1
7 Уре ђај ме ђу сиг нал не за ви сно сти све тло сних  сиг на ла ком 1
8 Уре ђај кљу чев не за ви сно сти све тло сних сиг на ла ком 1
9 Уре ђај ком плет не цен тра ли за ци је у сло бод ном ше ми ра њу ком 1
10 Уре ђај ком плет не цен тра ли за ци је мо за ик си сте ма ком 1

Предмет:
СТАНИЧНИ СС УРЕЂАЈИ
(обра зов ни про фил: електротехничар СС постројења)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Модели, слике, шеме, презентације, филмови
1 Уре ђа ји ауто мат ског пру жног бло ка ком 1
2 Уре ђа ји за оси гу ра ње пут них пре ла за ком 1
3 На га зне пе да ле ком 1
4 Маг нет ни шин ски кон так ти ком 1
5 Пру жна ба ли за ком 1



Предмет:
СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА У СС ТЕХ

НИЦИ
(обра зов ни про фил: електротехничар СС постројења)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства
Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Модели, слике, шеме, презентације, филмови
1 Уре ђај те ле ко ман де са о бра ћа ја ком 1
2 Уре ђај за ауто ма ти за ци ју ран жир них ста ни ца ком 1
3 Ре тар де ри ком 1
4 Цен тар да љин ског упра вља ња ком 1

Предмет:
ДРУМСКИ СС УРЕЂАЈИ
(обра зов ни про фил: електротехничар СС постројења)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Модели, слике, шеме, презентације, филмови
1 Друм ски сиг на ли ком 1
2 Кон тро лер све тло сне сиг на ли за ци је ком 1
3 Кон тро лер све тло сне сиг на ли за ци је – блок ше ма ком 1
4 Уре ђа ји за сиг на ли за ци ју јав них га ра жа и пар кин га ком 1
5 Раз ли чи ти ти по ви рам пи ком 1
6 Де тек то ри ком 1
7 Да љин ски над зор ра да се ма фо ра – сли ка ком 1
8 Цен тар да љин ског упра вља ња ра дом се ма фо ра ком 1

Предмет:
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ НАЖЕЛЕЗНИЦИ
(обра зов ни про фил: електротехничар СС постројења)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Опрема и уређаји у рачунарској учионици
1 РС ра чу нар – сер вер ком 1
2 РС ра чу нар ком 15
3 Сто за ра чу нар ком 15
4 Уче нич ке сто ли це ком 30
5 Ка те дра ком 1
6 На став нич ка сто ли ца ком 1
7 Та бла ком 1
8 Ор мар за ма ке те, мо де ле ком 1
8 Чи ви лук ком 1
9 Кор па за от пат ке ком 1
Макете, модели, софтвер
10 Ком по нен те ра чу на ра – ком плет ком 1

11 Ко ри снич ки и си стем ски ра чу нар ски про гра ми, спе ци ја ли зо
ва ни про грам ски па ке ти ком 1

Уређаји и инструменти
12 ДВД пле јер ком 1

Ла бо ра то риј ске ве жбе и прак тич на на ста ва у бло ку за на став
не пред ме те:

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ВОДОВИ И ПРЕНОС
ПРУЖНИ СС УРЕЂАЈИ, СТАНИЧНИ СС УРЕЂАЈИ
ДРУМСКИ СС УРЕЂАЈИ
СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА У СС ТЕХ

НИЦИ
ве ћим де лом се ре а ли зу ју у са рад њи са же ле знич ким пред у зе

ћем. Ин стру мен ти, уре ђа ји и опре ма ко ји се ко ри сте ван шко ле (у 
пред у зе ћу), у та бе ли су обе ле же ни *

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Макете
1 Ам пли туд на мо ду ла ци ја ком 2
2 Фил три ком 2
3 По ја ча вач ком 2
Уређаји и инструменти
4 Ра чу нар ком 1

5 Осци ло скоп ком 4
6 Елек трон ски волт ме тар ком 2
7 Ге не ра тор ни воа ком 2
8 Уни вер зал ни ин стру мент ком 8
9 Де кад на ку ти ја от пор ни ка ком 8
10 Ге не ра тор функ ци ја ком 2

11 * Ком плет ин стру ме на та за ме ре ње и ис пи ти ва ње изо ло ва
них од се ка ком 1

12 *Ком плет ин стру ме на та за ме ре ње и ис пи ти ва ње оп тич ких 
си сте ма сиг на ла ком 1

13 *Ком плет ин стру ме на та за ме ре ње и по де ша ва ње стру ја сиг
на ла ком 2

14 *Ком плет ин стру ме на та за елек трич на ме ре ња и ме ре ња ме
ха нич ких си ла на скрет нич ким по став ним спра ва ма ком 1

15 *Ком плет ин стру ме на та за ис пи ти ва ње на пој них уре ђа ја ком 1

16 *Ком плет ин стру ме на та за ис пи ти ва ње и тра же ње смет ње на 
ре леј ном сиг нал ном уре ђа ју ком 2

17 *Ис пит ни сто са мер ним ин стру мен ти ма и осци ло ско пом за 
ис пи ти ва ње елек трон ских скло по ва ком 1

18 *Уре ђај ме ђу сиг нал не за ви сно сти све тло сних сиг на ла ком 1
19 *Уре ђај кљу чев не за ви сно сти све тло сних сиг на ла ком 1
20 *Уре ђај ком плет не цен тра ли за ци је у сло бод ном ше ми ра њу ком 1
21 *Уре ђај ком плет не цен тра ли за ци је мо за ик си сте ма ком 1
22 *Уре ђај те ле ко ман де са о бра ћа ја ком 1
23 *Уре ђај за ауто ма ти за ци ју ран жир них ста ни ца ком 1

24 *Уре ђај за да љин ско упра вља ње ста бил них по стро је ња елек
тро ву че ком 1

25 *Уре ђај за обез бе ђи ва ње пут них пре ла за ком 1
26 *Екран ски при каз ко ло сеч не сли ке (MMI) ком 1
27 *Елек трон ски бро јач осо ви на ком 1
Алат и прибор
28 Ком плет про вод ни ка ком 2
29 Узор ци ка бло ва (за раз бра ја ње) ком 4

30
*Ком плет спољ них еле ме на та СС по стро је ња: сиг на ли, 
скрет нич ке спра ве, шин ски кон так ти, ба ли зе ауто сто па, при
гу шни це и шин ске гла ве за изо ло ва не од се ке

ком 1

31 *Ком плет еле ме на та уну тра шњих СС уре ђа ја: ре ле ји, склоп
ке, та сте ри ком 1

Предмет:
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
(обра зов ни про фил: електротехничар СС постројења)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Шеме, макете, модели
1 Ше ма пла на по ве зи ва ња уре ђа ја у јед ној ста ни ци ком 2
2 Ре гле та ком 6
3 Оси гу ра чи ком 6
4 Та бла за оси гу ра че ком 2
5 Склоп ке ком 2
6 Ре ле ји ком 6
7 Ка бло ви (СТА, СТКА) ком 4
8 Ка блов ска спој ни ца ком 1
9 Тран сфор ма тор ком 4
10 Ко ло сеч на при гу шни ца ком 2
11 Про вод ни ци ком 6
12 Ко нек то ри ком 6
Уређаји и инструменти
13 Уни вер зал ни ин стру мент ком 6
14 Из вор јед но смер не стру је ком 2
15 Из вор на из ме нич не стру је ком 2
Алат и прибор

16 Ком плет ала та за об ра ду ка бло ва ком
плет 2

17 Ком плет кљу че ва (ока стих, ви љу шка стих, кље шта, че кић, 
итд ) за рас кла па ње (отва ра ње) еле ме на та СС по стро је ња

ком
плет 2

18 Ком плет ала та и ин стру ме на та за ис пи ти ва ње ка рак те ри сти
ка ре леа

ком
плет 2



19 Ком плет ала та и при бо ра за из ра ду штам па них пло чи ца ком
плет 2

20 Ле ми ли ца и при бор за ле мље ње ком 4
21 Ком плет про вод ни ка ком 4
22 Ком плет ка бло ва за по ве зи ва ње ин стру ме на та и из во ра ком 4

Предмет:
РАДИОПРИЈЕМНИЦИ
(обра зов ни про фил: електротехничар радио и видео технике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Макете
1 Ула зно ко ло са ка па ци тив ном спре гом ком 1
2 Ула зно ко ло са ин дук тив ном спре гом ком 1
3 Ула зно ко ло са фе рит ном ан те ном ком 1
4 VF по ја ча вач ком 1
5 УКТ је ди ни ца ком 1
6 Сте пен за про ме ну уче ста но сти ком 1
7 MF по ја чи вач ком 1
8 MF фил три ком 1
9 AM де тек тор ком 1
10 FM де тек тор ком 1
11 RC по ја ча вач и ре гу ла ци ја бо је то на ком 1
12 NF део при јем ни ка у дис крет ној тех ни ци ком 1
13 NF део при јем ни ка са ин те гри са ним ко лом ком 1
14 Ис пра вљач не ста би ли са ни ком 1
15 Ис пра вљач ста би ли са ни ком 1
Уређаји 
16 АМ пре но сни ра диопри јем ник ком 2
17 Мо но фон ски АМФМ ра диопри јем ник ком 4
18 Сте ре о фон ски ра диопри јем ник ком 2
19 Про фе си о нал ни ра диопри јем ник ком 1

20
Пер со нал ни ра чу нар са штам па чем и про гра ми ма за цр та ње 
елек трич них ше ма, про јек то ва ње штам па них ко ла и ана ли зу 
елек трич них ко ла

ком 1

Инструменти
21 Сиг налге не ра тор ком 5
22 Тонге не ра тор ком 5
23 Осци ло скоп ком 5
24 Уни вер зал ни ин стру мент ком 5
26 Ста би ли са ни ис пра вљач ком 5
27 Ауто тран сфор ма тор ком 1
28 Во блер ком 1
29 Ана ли за тор спек тра сиг на ла ком 1

Предмет:
АУДИОТЕХНИКА
(обра зов ни про фил: електротехничар радио и видео технике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Уређаји и макете
1 Ми кро фо ни ком 5
2 Звуч ни ци ком 5
3 Слу ша ли це ком 5
4 Ка се то фон ком 1
5 ДВД пле јер ком 1
6 NF по ја ча вач са звуч ним ку ти ја ма ком 1
7 Ма ке та пред по ја чи ва ча ком 1
8 Ма ке та сте пе на за ре гу ла ци ју бо је то на ком 1
9 Ма ке та из ла зног сте пе на са ком пле мен тар ним тран зи сто ри ма ком 1
10 Ма ке та NF по ја ча ва ча са ин те гри са ним ко ли ма ком 1

Предмет:
РАДИОПРЕДАЈНИЦИ
(обра зов ни про фил: електротехничар радио и видео технике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме
1 Блок ше ма ST ра ди о ди фу зног пре дај ни ка ком 1

2 Блок ше ма UKTFM ра ди о ди фу зног пре дај ни ка ком 1
3 Блок ше ма ра диоре леј ног при мо пре дај ни ка ком 1
4 Блок ше ма VHFTV ра ди о ди фу зног пре дај ни ка ком 1
5 Блок ше ма UHFTV ра ди о ди фу зног пре дај ни ка ком 1
6 Блок ше ма KTSSB при мо пре дај ни ка ком 1
7 Блок ше ма UKTFM при мо пре дај ни ка ком 1
8 Блок ше ма при мо пре дај ни ка за са те лит ске те ле ко му ни ка ци је ком 1
9 Блок ше ма са те лит ског ди фу зног пре дај ни ка ком 1

На по ме на: уме сто сли ка, ше ма и фил мо ва мо гу се ко ри сти ти пре зен та ци је на 
ра чу на ру

Модели, макете
10 VF по ја ча вач кла се C са за јед нич ким еми те ром ком 1
11 VF по ја ча вач кла се C са за јед нич ком ба зом ком 1
12 Умно жач уче ста но сти ком 1
13 Син те за тор уче ста но сти ком 1
14 Ко ла за спре гу и при ла го ђе ње ком 5
15 AM мо ду ла тор ком 1
16 FM мо ду ла тор ком 1
17 Ба лан сни мо ду ла тор ком 1
18 Кли строн с два ре зо на то ра ком 1
19 Маг не трон ком 1
20 Цев с про гре сив ним та ла сом ком 1
21 Ком плет при бор за из у ча ва ње свој ства EMT ком 2
22 Ле вак ан те на ком 1
23 Та ла со вод ком 1
24 Па ра бо лич на ан те на ком 1
25 Лог пе ри о дич на ан те на ком 1
26 Ја ги ан те на ком 1
Уређаји
27 KTSSB при мо пре дај ник ком 2

28 UKTFM при мо пре дај ник за сим плек сни и се ми ду плек сни 
рад ком 2

29 UKTFM при мо пре дај ник с иден ти фи ка ци о нопо зив ном јед ком 2
30 Ре пе ти тор ска ста ни ца ком 1

31
Пер со нал ни ра чу нар са штам па чем и про гра ми ма за цр та ње 
елек трич них ше ма, про јек то ва ње штам па них ко ла и ана ли зу 
елек трич них ко ла

ком 1

Инструменти
32 HF сиг налге не ра тор ком 1
33 VHF сиг налге не ра тор ком 3
34 NF дво мла зни осци ло скоп ком 4
35 Ре флек то мер VHF ком 2
36 Во блер VHF ком 1
37 NF ге не ра тор до 20 KHz ком 1
38 VHF фре квен цме тар ком 1
39 Ана ли за тор спек тра ком 1
40 Ста би ли са ни ис пра вљач 0100 V ком 6
41 Ста би ли са ни ис пра вљач 0500 V ком 1
42 Ауто тран сфор ма тор 0300 V ком 2
43 Уни вер зал ни ин стру мент ком 4
44 Ле ми ли ца ком 4

Предмети:
ОСНОВЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ТЕХНИКЕ, ВИДЕОУРЕЂАЈИ
(обра зов ни про фил: електротехничар радио и видео технике)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме
1 Блок ше ма ко лор ПАЛ ТВ при јем ни ка ком 1
2 Елек трич на ше ма ко лор ПАЛ ТВ при јем ни ка ком 1
3 Блок ше ма ко лор ТВ ка ме ре ком 1
4 Блок ше ма ко де ра ПАЛ си сте ма ком 1
5 Блок ше ма де ко де ра ПАЛ си сте ма ком 1
6 Ана ли за са про ре дом (цр теж) ком 1
7 Круг бо ја (цр теж) ком 1
8 При мер ко до ва ња за тест сиг нал пру га бо ја ком 1

На по ме на: уме сто сли ка, ше ма и фил мо ва мо гу се ко ри сти ти пре зен та ци је на 
ра чу на ру



Модели, макете
9 VHF/UHF тју нер ком 1
10 MF сте пен ком 1
11 Ви деоде тек тор ком 1
12 Ви де о по ја чи вач ком 1
13 Син хро се па ра тор ком 1
14 Хо ри зон тал на вре мен ска ба за ком 1
15 Вер ти кал на вре мен ска ба за ком 1
16 Тон ски део ТВ при јем ни ка ком 1
17 Мре жни сте пен ТВ при јем ни ка ком 1
18 ПАЛ де ко дер ком 1
19 RGB по ја чи вач ки сте пен ком 1
20 Ко лор ки не скоп ком 1
21 Ма трич но ко ло за до би ја ње Y сиг на ла ком 1
22 Ма трич но ко ло за до би ја ње сиг на ла раз ли ке ком 1
23 ПАЛ ко дер ком 1
Инструменти
24 Сиг налге не ра тор до 900 MHz ком 2
25 Дво ка нал ни осци ло скоп ком 4
26 ВФ елек трон ски волт ме тар до 50 MHz ком 3
27 Ви деоге не ра тор ком 1
28 Ко лорбар ге не ра тор ком 2
29 Ви со ко на пон ска сон да ком 1
30 Во блер ком 1
31 Уни вер зал ни ин стру мент ком 4
32 Ста би ли са ни ис пра вљач 30 V, 1 A ком 4
33 Ста би ли са ни ис пра вљач 100200 V ком 2
34 NF ге не ра тор до 20 KHz ком 1
35 Ана ли за тор спек тра ком 1
36 ТВан те на (Ја ги) ком 1
37 ТВан те на (лог пе ри о дич на) ком 1
38 Ауто тран сфор ма тор 0300 V, 50 Hz ком 2
39 Ле ми ли ца ком 4
Уређаји
40 Ко лор ТВпри јем ник ком 3
41 Мо ни тор ком 4
42 Цр нобе ла ТВка ме ра ком 1
43 Ко лор ТВка ме ра ком 1
44 Да љин ски упра вљач ком 1
45 Па ра бо лич на ан те на са СХФ кон вер то ром ком 1
46 ТВпри јем ник за при јем са те лит ског про гра ма ком 1

47
Пер со нал ни ра чу нар са штам па чем и про гра ми ма за цр та ње 
елек трич них ше ма, про јек то ва ње штам па них ко ла и ана ли зу 
елек трич них ко ла

ком 1

Предмет:
РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕР, РАЧУНАРСКИ ИНТЕРФЕЈСИ
(обра зов ни про фил: администратор рачунарских мрежа)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови
1  При каз ра чу нар ског си сте ма по мо ћу ди ја гра ма ком 1
2  Блок ше ма ра чу на ра ком 1
3  Блок ше ма цен трал не је ди ни це ком 1
4  Блок ше ма ма тич не пло че ком 1
5  Блок ше ма про це со ра ком 1
6  Блок ше ма харддиск ком 1
7  Блок ше ма оп тич ког уре ђа ја ком 2
Алати, машине, уређаји

8 Алат за скла па ње и одр жа ва ње ра чу на ра ком
плет 8

9 Уре ђај за ис пи ти ва ње хар две ра (те стер) ком 4
Комплети, гарнитуре 
10  Ку ћи ште за пер со нал ни ра чу нар ком 8
11  На па ја ње за пер со нал ни ра чу нар ком 8

12  Про це сор са хлад ња ком и вен ти ла то ром ком
плет 8

13  Рад на ме мо ри ја (RAM – Random Access Memory) ком 8
14  Хард диск ком 8
15  Спо ља шни хард диск ком 8
16  USB (Universal Serial Bus) Flash ме мо ри ја ком 1
17  Оп тич ки уре ђај ком 8
18  Мо ни тор ком 8
19  Та ста ту ра ком 8
20  Миш ком 8
21  Ви део кар ти ца ком 8
22  Мре жна кар ти ца ком 1
23  Звуч на кар ти ца ком 8

24  Спо ља шњи и уну тра шњи ка бло ви ком
плет 8

25  Штам пач ком 2

26  Уре ђај за не пре кид но на па ја ње (UPS – Uninterruptible Po
wer Supply) ком 1

27  Ске нер ком 1
28  Ми кро фон ком 8

29  Звуч ни ци ком
плет 1

Инструменти
30  Дво ка нал ни осци ло скоп ком 2
31  Мул ти ме тар ком 8
Софтвер
32  Ди јаг но стич ки софт вер ком 8
 Каталози и литература
33 Тех нич ка до ку мен та ци ја за хар двер ком 8

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмет:
МРЕЖНА ОПРЕМА
(обра зов ни про фил: администратор рачунарских мрежа)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови
1  Ше ма по ве зи ва ња ко нек то ра на ка бло ве ком 1
2  Ше ма мон та же утич ни ца ком 1
3  Ше ма мон та же ка нал ни ца ком 1
4  Ше ма спа ја ња оп тич ких ка бло ва ком 1
5  Ше ма из ве де не ин ста ла ци је ра чу нар ске мре же ком 1
Модели, макете

6  Мо де ли оп тич ких ка бло ва ком
плет 1

7  Ма ке те мер ни мо сто ви за ме ре ње R, L, C ком
плет 1

8  Ма ке те за ме ре ње U и I ком 8
Алати, машине, уређаји
9  Ле ми ли ца 30 ва ти ком 2
10  Те стер ка бло ва ком 2
11  Тра гач ка бло ва ком 2
12  Им пулс ни ре флек то ме тар ком 1
13  Оп тич ки ре флек то ме тар у вре мен ском до ме ну ком 1
14  Сплај сер (уре ђај за на ста вља ње оп тич ких ка бло ва) ком 1
15  Кле шта за крим по ва ње ком 8

16  Punch down алат за спа ја ње ка бла на ре гле те по 66/110 стан
дар ду ком 8

17  Че кић (1 kg) ком 2
18  Те сте ра ком 2

19  Тур пи ја ком
плет 2

20  Ко млет од ви ја ча ком
плет 2

21  Ме тар 3 m ком 2
22  Алат за по ста вља ње оп тич ких ко нек то ра ком 1
23  Бу ши ли ца (ви бра ци о на) ком 1
24  Бу ши ли ца обич на ком 1
25  Од ви јач на ба те ри је ком 2



26  Шпа кла ком 4
27  Гра ђе ви нар ска ван гла ком 4
28  Уни вер зал ни стри пер алат за блан ки ра ње са се чи ца ма ком 2
29  Ли бе ла ком 1
30  Ви сак ком 2
31  Из вор јед но смер не стру је ком 1
32  Из вор на из ме нич не стру је ком 1

33  Руч ни алат (ма ла и сред ња кле шта, пљо сна те и кр ста сте од
врт ке, се чи це, пин це та)

ком
плет 2

34  Хаб ком 1
35  Свич ком 3
36  Ру тер ком 1
37  Ак сес по инт ком 2

38  Алат за ме ре ње ду жи не (по мич но ме ри ло, ми кро ме тар, 
елек трон ски ме ра чи ду жи не)

ком
плет 1

Комплети, гарнитуре

39  Ком плет бур ги ја за ме тал ком
плет 1

40  Ком плет бур ги ја за др во ком
плет 1

41  Ком плет дле та за ште мо ва ње ком
плет 1

42  Раз не тур пи је за ме тал ком
плет 1

43  Раз не вр сте пре но сних ме ди ју ма (UTP, STP, FTP, ко ак си јал ни) ком
плет 1

44  Раз не ка нал ни це ком
плет 1

45  Раз вод не ку ти је ком
плет 1

46  Утич ни це (на зид не, узид не, под не ) ком
плет 1

47  Сви по сто је ћи ко нек то ри за жич не ме ди ју ме ком
плет 1

48  Ком плет на врт ка и за вр тањ ком
плет 8

49  Ин ста ла ци о на цре ва ком
плет 2

50  Ком плет те ле ко му ни ка ци о ног при бо ра (оси гу ра чи, пре ки да
чи, те ле фон ске при кључ ни це)

ком
плет 2

51  Ком плет от пор ни ка и кон ден за то ра ком
плет 2

52  Печ па нел ком
плет 2

Инструменти
53  мул ти ме тар ком 1
54  Ка тод ни осци ло скоп ком 1
55  По ли скоп ком 1
56  Мул ти ме тар са RS 232 при кључ ком ком 1
 Каталози и литература
57  Ка та ло зи мре жне опре ме ком 1
58  До ку мен та ци ја ра чу нар ске мре же ком 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити пре
зентације на рачунару.

Предмети:
ПРОГРАМИРАЊЕ
ПРОГРАМИРАЊЕ 2Д ВИДЕО ИГАРА
АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕР
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
(обра зов ни про фил: администратор рачунарских мрежа)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови
1  При мер ал го рит ма са про стом ли ниј ском струк ту ром ком 1
2  При мер ал го рит ма са раз гра на том струк ту ром ком 1
3  При мер ал го рит ма са ци клич ном струк ту ром ком 1
4  Рад но окру же ње за пи са ње про гра ма ком 1
5  Та бе ла си сте ма да то те ка ком 1

Софтвер, програми, пакети
6 Ин ста ла ци о ни ЦД са од го ва ра ју ћим про грам ским је зи ком ком 10
7  Про грам за рад са ба за ма по да та ка ком 10
8  Опе ра тив ни си стем Win dows на рад ној ста ни ци ком 10
9  Опе ра тив ни си стем Li nux на рад ној ста ни ци ком 10

Предмет:
ОБРАДА И ПРЕНОС СИГНАЛА
(обра зов ни про фил: администратор рачунарских мрежа)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови
1  Блок ше ма ко му ни ка ци о ног си сте ма ком
2  Ди ја гра ми раз ли чи тих ти по ва сиг на ла ком
3  Блок ше ма пре тва ра ња ана лог ног у ди ги тал ни сиг нал ком
4  Ше ма мул ти плек се ра
Модели, макете
5  Че тво ро пол ком 1
6  Па си ван фил тар про пу сник ни ских уче ста но сти ком 1
7  Па си ван фил тар про пу сник ви со ких уче ста но сти ком 1
8  Фил тар про пу сник оп се га уче ста но сти ком 1
Инструменти
9  Ана ли за тор спек тра ком 1
10  Осци ло скоп ком 1
11  Мул ти ме тар ком 3
Софтвер
12  Софт вер за си му ла ци ју елек трон ских ком по нен ти ком 10
 Каталози и литература

13  Ка та ло зи елек трон ских ком по нен ти: фил та ра, мул ти плек се
ра, ко де ра ком 3

Пред ме ти: 
МРЕЖНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
СЕРВЕРИ
АДМИНИСТРИРАЊЕ РАЧУНАРСКИХМРЕЖА
(обра зов ни про фил: администратор рачунарских мрежа)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови
1  OSI мо дел ком 1
2  TCP/IP мо дел ком 1
3  Про то ко ли и бро је ви пор то ва ком 1
Уређаји
4 Штам пач ком 1
5 Ске нер ком 1
6  UPS ком 1
Софтвер
7  Опе ра тив ни си стем Win dows на рад ној ста ни ци ком 10
8  Опе ра тив ни си стем Win dows Ser ver ком 20
9  Опе ра тив ни си стем Li nux Ser ver ком 20
10  Про грам за вир ту а ли за ци ју ком 10
 Каталози и литература
11  Ка та ло зи сер вер ске опре ме

Пред мет: 
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
(обра зов ни про фил: администратор рачунарских мрежа)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови
1 OSI мо дел ком 1
Уређаји
2 Штам пач ком 1
3 Ске нер ком 1
4 Мул ти функ ци о нал ни уре ђај (ске нер + штам пач) ком 1
5 Бе жич ни ру тер ком 1



6 IP те ле фон ком 1
7 IP ка ме ра 1
Софтвер
8 Опе ра тив ни си стем ком 11
9 Софт вер за си му ла ци ју ра чу нар ских мре жа ком 11

 Каталози и литература
10 Ка та ло зи ди стри бу те ра ра чу нар ске опре ме ком 3

Пред мет:
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
(обра зов ни про фил: администратор рачунарских мрежа)

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови
1 Хо ри зон тал ни пре сек згра де ком 1
2  Про је кат струк тур но ка бли ра ње ком 1
3  Мон та жа утич ни ца ра чу нар ске мре же ком 1
4  Сим бо ли за цр та ње до ку мен та ци је ком 1
5  Укр шта ње и па ра лел но во ђе ње ка бло ва ра чу нар ске мре же ком 1
6  Мон та жа и рас по ред ак тив не мре жне опре ме ком 1
Софтвер
7  Опе ра тив ни си стем ком 10
8  Про грам за об ра ду тек ста ком 10
9  Про грам за цр та ње та бе ла ком 10
10  Про грам за цр та ње гра ђе вин ских обје ка та ком 10
11  Про грам за цр та ње (век тор ска гра фи ка) ком 10
 Каталози и литература
12  Ка та лог ди стри бу те ра ра чу нар ске опре ме ком 1
13  Тех нич ка до ку мен та ци ја ра чу нар ске мре же ком 1

Пред мет: 
ОСНОВЕ РАЧУНАРСТВА У ОБЛАКУ
Обра зов ни про фил: администратор рачунарских мрежа

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  
ме ре

Ко ли
чи на

Слике, шеме, филмови
1  Блок ше ма функ ци о ни са ња обла ка ком 1
2  Блок ше ма услу га обла ка ком 1
3  Блок ше ма прин ци па вир ту а ли за ци је ком 1
4  Блок ше ма по ре ђе ња ти по ва вир ту а ли за ци је ком 1
Софтвер
5 Опе ра тив ни си стем ком 20
6 Про гра ми за вир ту а ли за ци ју ком 10
  

 

 

 
 

 




