
НОРМАТИВ

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА,
ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА

У ПОД РУЧ ЈУ РА ДА: 
ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИ КА

А. ЗБИР НИ НОР МА ТИВ ПО СЕБ НОГ ШКОЛ СКОГ ПРО СТО РА  
И ОПРЕ МЕ (СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НЕ УЧИ О НИ ЦЕ  
И РА ДИ О НИ ЦЕ)

За обра зов ни про фил елек тро тех ни чар мул ти ме ди је тре ба да 
по сто је ми ни мал но сле де ће специјализоване учионице за сле де
ће групе заједничких стручних предмета:

a) јед на спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца  за пред ме те:
– осно ве елек тро тех ни ке
– елек тро ни ка
– ауди о тех ни ка
– ви де о тех ни ка
– про из вод ња мул ти ме ди јал них са др жа ја
– при ме ње на аудио и ви део тех ни ка
б) јед на ра чу нар ска учи о ни ца за пред ме те:
– ра чу нар ство и ин фор ма ти ка
– ра чу нар ска гра фи ка и мул ти ме ди ја
– ин фор ма ци о но ко му ни ка ци о не тех но ло ги је
– веб ди зајн
– ала ти за об ра ду сли ке
– апли ка тив ни про гра ми
– ала ти за об ра ду аудио и ви део са др жа ја
– ком пју тер ска ани ма ци ја
– веб про гра ми ра ње
– ала ти за упра вља ње са др жа јем на ин тер не ту
– 3Д мо де ло ва ње и ани ма ци ја
в) јед на ра ди о ни ца за пред мет:
– прак тич на на ста ва

Просторија и опрема за радионицу

Про сто ри ја за ра ди о ни цу тре ба да има по вр ши ну од 54–60 m² 
и на ве де ну опре му:

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

Б. НОР МА ТИ ВИ НА СТАВ НИХ СРЕД СТА ВА 

Предмет: ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
са лабораторијским вежбама (први разред)

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

Предмет: ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
са лабораторијским вежбама (други разред)

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 от пор но сти PТC и NTC от пор ни ка ком 2
8 Ма ке та за ме ре ње при вид не и ак тив не сна ге ком 1
9 Ма ке та спрег ну тих осци ла тор них ко ла ком 2
Прибор и инструменти
10 Ауто тран сфор ма тор ком 1
11 От пор на де ка да ком 2
12 Ана лог ни уни вер зал ни ин стру мент ком 6
13 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 6
14 Ват ме тар ком 2
15 Осци ло скоп ком 6
16 RC ге не ра тор ком 2
17 Ге не ра тор функ ци ја ком 2
18 К ме тар ком 1
19 АМ сиг нал ге не ра тор ком 2
20 Ди ги тал ни фре квен ци ме тар ком 2
21 Q ме тар ком 1



Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  ме ре Ко ли чи на
Алати
22 Ле ми ли ца ком 1
23 Пин це та ком 1
24 Ком би но ва на кле шта ком 1
25 Кле шта за ски да ње изо ла ци је ком 1
26 Од ви јач (ком плет рав них и кр ста стих) ком плет 1
27 Се чи це ком 1

Предмет: ЕЛЕКТРОНИКА
са лабораторијским вежбама (први и други разред)

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 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 три а ка у при ме ни фа зне ре гу ла ци је сна ге 
по тро ша ча

ком 1

9 При каз тех но ло шког про це са у из град њи ин те гри
са них ко ла

ком 1

10 Ше ма са озна ка ма ин те гри са них ко ла ком 1
11 При каз уну тра шње струк ту ре опе ра ци о ног по ја чи

ва ча 
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/Aконвертора ком 1
16 Про спек ти ло гич ких ко ла ком 1
Модели, макете
17 Ма ке та са Si и Ge ди о дом ком 4
18 Ма ке та са Зе не ро вом ди о дом ком 4
19 Ма ке та јед но став ног ста би ли за то ра на по на са Z 

ди о дом
ком 4

20 Ма ке та са ва ри капди о дом ком 4
21 Ма ке та јед но стра ног и дво стра ног усме ра ча ком 4
22 Ма ке та са би по лар ним тран зи сто ром ком 4
23 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

24 Ма ке та еми тер ског по ја чи ва ча ком 4
25 Ма ке та по ја чи ва ча са Дар линг то но вим спо јем тран

зи сто ра
ком 4

26 Ма ке та са уни по лар ним тран зи сто ром – фе том и 
мос фе том

ком 4

27 Ма ке та по ја чи ва ча са фе том и ауто мат ским пред на
по ном 

ком 4

28 Ма ке та ин вер то ра са би по лар ним тран зи сто ром ком 4
29 Ма ке та ин вер то ра са мос фе том ком 4
30 Ма ке та са ди од ним и три од ним ти ри сто ром ком 4
31 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

32 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

33 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

34 Ма ке та са ин те гри са ним ста би ли за то ром на по на ком 4

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  ме ре Ко ли чи на
35 Ма ке та осци ла то ра у три тач ке без и са квар цом ком 4
36 Ма ке та аста бил ног мул ти ви бра то ра ком 4
37 Ма ке та мо но ста бил ног мул ти ви бра то ра ком 4
38 Ма ке та са Шми то вим окид ним ко лом ком 4
39 Ма ке та са CMOS, основ на ло гич ка ко ла и ин вер тор ком 4
40 Ма ке та са ви ше раз ли чи тих фа ми ли ја ло гич ких ко ла ком 4
41 Ма ке та A/Д и Д/A кон вер то ра ком 4
42 Ма ке та би нар ног и де кад ног бро ја ча ком 4
43 Ма ке та са мул ти плек се ром и де мул ти плек се ром ком 4
Инструменти 
1 Ана лог ни мул ти ме тар ком 4
2 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 4
3 Елек трон ски мул ти ме тар ком 4
4 Ми ли волт ме тар ком 4
5 Дво ка нал ни осци ло скоп ком 4
6 RC ге не ра тор 10 Hz – 100 kHz ком 2
7 Ге не ра тор функ ци је (са DC из ла зом и оп се гом 0,1 

Hz – 2 MHz)
ком 4

8 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 4

9 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 
10 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

11 Кле шта – ком би но ва на, шпи ца ста и се чи це гар ни ту ра 1
12 Алат за ски да ње изо ла ци је са во до ва ком  1
13 Ма ла сте га ком 1
14 Ле ми ли ца са тер мо ста том од 50 W, с фи ним и обич

ним вр хом
ком 1

15 Пин це та (ве ли ка и ма ла) ком по 1
16 Ма ка зе ком 1
17 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

На по ме на: Уме сто зид них ше ма мо гу се ко ри сти ти пре зен та
ци је на ра чу на ру.

Предмети:
АУДИОТЕХНИКА
ВИДЕОТЕХНИКА
ПРОИЗВОДЊАМУЛТИМЕДИЈАЛНИХ САДРЖАЈА
ПРИМЕЊЕНА АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКА

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  ме ре Ко ли чи на
1 Ла бо ра то риј ски сто ло ви ком 5
2 Уче нич ке сто ли це ком 10
3 Ка те дра ком 1
4 На став нич ка сто ли ца ком 1
5 Та бла ком 1
6 Ор ма ри за ла бо ра то риј ске ин стру мен те и опре му ком 2
7 Сто за ви део ре жи ју ком 1
8 Сто за аудио ре жи ју ком 1
9 Ор ма ри за од ла га ње ка ме ра, ба те ри ја и при кључ них 

ка бло ва
ком 2

10 Ста лак за ка ме ру ком 2
11 Ста лак за ми кро фон ком 3
Уређаји и инструменти
1 Осци ло скоп – дво ка нал ни ком 2
2 НФ ге не ра тор ком 2
3 Елек трон ски ми ли волт ме тар ком 5
4 Ди ги тал ни фре квен цме тар ком 2
5 Ге не ра тор функ ци ја ком 2



Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  ме ре Ко ли чи на
6 Ди ги тал ни мул ти ме тар ком 5
7 Раз ли чи те вр сте ми кро фо на ком 5
8 Раз ли чи те вр сте звуч ни ка ком 5
9 ТВ при јем ник ком 1

10 Ди ги тал не ви део ка ме ре за сту дио и те рен ком 2
11 Ме мо риј ске кар ти це за ви део ка ме ре ком 5
12 Ка ме ре за ви део над зор ком 5
13 Ком пју тер ска кар ти ца са че ти ри ула за ком 1
14 IC па сив ни сен зо ри ком 8
15 Ви де о ин тер фон ски си стем ком 1
16 Ди ги тал ни фо то а па рат ком 2
17 Си стем за кон тро лу при сту па са ши фра то ром ком 1
18 Из вор за на па ја ње 12 V/1 А ком 5
19 Аларм на цен тра ла са 8 зо на ком 1
20 Ма ке те за из во ђе ње ла бо ра то риј ских ве жби ком 5
21 Ра чу нар за не ли не ар ну мон та жу ком 1
22 Ра чу нар за об ра ду тек ста и зву ка ком 2
23 Бар ге не ра тор ком 1
24 Ви део мик се та ком 1
25 Аудио мик се та ком 1
26 Уре ђај ин тер не ко му ни ка ци је ком 1
27 Ком плет ка бло ва за аудио и ви део сиг на ле ком 1
28 Мо ни то ри сли ке ком 3
29 Мо ни то ри зву ка 2x100 W ком 2
30 Ра свет на те ла – ре флек то ри са блен да ма, фил те ри ма ком 2
Проводници 
1 Ком плет про вод ни ка – кра ћи ком 5
2 Ком плет про вод ни ка – ду жи ком 5
3 Сон де за осци ло скоп и ге не ра то ре ком 20
4 Ка бло ви са BNC при кључ ком ком 12
5 Ка бло ви за ди ги тал ни мул ти ме тар и ге не ра то ре ком 24
Софтвер
1 Од го ва ра ју ћи софт вер по из бо ру про фе со ра ком 1

Предмети:
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
РАЧУНАРСКА ГРАФИКА ИМУЛТИМЕДИЈА
ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ВЕБ ДИЗАЈН
АЛАТИ ЗА ОБРАДУ СЛИКЕ
АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ
АЛАТИ ЗА ОБРАДУ АУДИО И ВИДЕО САДРЖАЈА
КОМ.ПЈУТЕРСКА АНИМАЦИЈА
ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ
АЛАТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ САДРЖАЈЕМ НА ИНТЕРНЕТУ
3Д МОДЕЛОВАЊЕ И АНИМАЦИЈА

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  ме ре Ко ли чи на
1 Ла бо ра то риј ски сто ло ви ком 8
2 Уче нич ке сто ли це ком 15
3 Ка те дра ком 1
4 На став нич ка сто ли ца ком 1
5 Та бла ком 1
6 Ра чу нар (са вре ме них пер фор ман си) ком 16
7 Про грам за об ра ду тек ста, та бе лар ну об ра ду по да та ка, 

из ра ду слајд пре зен та ци ја, из ра ду ре ла ци о них ба за 
по да та ка

ком 1

8 Про грам за об ра ду сли ка ком 1
9 Про грам за цр та ње век тор ске гра фи ке ком 1
10 Про грам за об ра ду зву ка ком 1
11 Про грам за об ра ду ви део за пи са ком 1
12 Про грам за из ра ду ани ма ци ја ком 1
13 Про грам за 3Д мо де ло ва ње ком 1
14 Про грам за из ра ду мул ти ме ди јал них пре зен та ци ја ком 1

Рб Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед  ме ре Ко ли чи на
15 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

16 Про грам за про јек то ва ње елек трич них ин ста ла ци ја ком 1
17 Про грам за из ра ду веб пре зен та ци ја ком 1



НОРМАТИВ
ОБЛИЖИМУСЛОВИМАУПОГЛЕДУПРОСТОРА,

ОПРЕМЕИНАСТАВНИХСРЕДСТАВАЗАОСТВАРИВАЊЕ
НАСТАВНИХПЛАНОВАИПРОГРАМАОБРАЗОВАЊАИ
ВАСПИТАЊАЗАСТРУЧНЕПРЕДМЕТЕЗАОБРАЗОВНЕ
ПРОФИЛЕУТРОГОДИШЊЕМИЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ

ТРАЈАЊУУПОДРУЧЈУРАДАЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ЗАОБРАЗОВНИПРОФИЛЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР

ОБНОВЉИВИХИЗВОРАЕНЕРГИЈЕ

А. ЗБИР НИ НОР МА ТИВ ПО СЕБ НОГ ШКОЛ СКОГ ПРО СТО РА 
И ОПРЕ МЕ (СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НЕ УЧИ О НИ ЦЕ;  

ЛА БО РА ТО РИ ЈЕ И РА ДИ О НИ ЦЕ)

а) За обра зов ни про фил елек тро тех ни чар об но вљи вих из во-
ра енер ги је тре ба да по сто је сле де ће специјализованеучионице:

Јед на спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца за пред ме те:
– ме ре ња елек трич них и не е лек трич них ве ли чи на,
– по тро ша чи и из во ри енер ги је,
– тр жи ште елек трич не енер ги је
Јед на ра чу нар ска учи о ни ца за пред ме те:
– софт вер ски ала ти у елек тро е нер ге ти ци,
Јед на спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца за пред ме те:
– ди стри бу тив не мре же и по стро је ња,
– си сте ми упра вља ња,
– енер гет ска ефи ка сност и одр жи ви раз вој,
– на пред не енер гет ске мре же,
– еле мен ти упра вља ња,
– елек тро мо тор ни по гон,
– тер мич ки и рас хлад ни си сте ми,
Јед на спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца за пред ме те:
– об но вљи ви из во ри енер ги је,
– ма шин ске ин ста ла ци је са тер мо ди на ми ком.
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.

б)  За обра зов ни про фил елек тро тех ни чар об но вљи вих из во ра 
енер ги је тре ба да по сто је лабораторијеза сле де ће пред ме те:

– осно ве елек тро тех ни ке,
– ме ре ња елек трич них и не е лек трич них ве ли чи на,
– елек трич не ин ста ла ци је,



– елек тро ни ка у енер ге ти ци,
– елек трич не ма ши не,
– си сте ми упра вља ња,
– об но вљи ви из во ри енер ги је.

ПРОСТОРИЈЕИОПРЕМА

Просторијеиопремазаспецијализованеучионице

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.

За обра зов них про фи ла; Електротехничаробновљивихиз-
вораенергије 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.

Просторијеиопремазарачунарскеучионице(кабинете)

Про сто ри је  за све ра чу нар ске учи о ни це (ка би не те) за го ре 
на ве де не пред ме 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:

Ред. 
бр 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. Ви део бим или  ком. 1
12. Про јек ци о но плат но 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

Оба ве зна ин тер нет ве за за на став нич ки ра чу нар.
За сва ки на став ни 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.

Просторијеиопремазалабораторије

Про сто ри је за све ла бо ра то ри је за го ре на ве де не пред ме те 
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:

Ред. 
бр. 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 на став ни 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.

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 до 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 за сва ки пред мет.

Б. НОР МА ТИ ВИ НА СТАВ НИХ СРЕД СТА ВА СТРУЧ НИХ 
ПРЕД МЕ ТА ОБРА ЗОВ НОГ ПРО ФИ ЛА ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИ ЧАР 

ОБ НО ВЉИ ВИХ ИЗ ВО РА ЕНЕР ГИ ЈЕ

Предмет:ПОТРОШАЧИИИЗВОРИЕНЕРГИЈЕ

Ред. 
бр. Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

Шеме,слике,филмови

1.
Оп шта блок ше ма си сте ма за до би ја ње енер ги је (улаз – го-
ри во, уре ђај/си стем за пре тва ра ње енер ги је, из лаз – же ље-
ни об лик енер ги је)

ком. 1

2. Блок ше ме уре ђа ја за за гре ва ње хра не, во де и про сто ра 
пре ко оп ште блок ше ме си сте ма за до би ја ње енер ги је ком. 1

3. Блок ше ме со лар них си сте ма за за гре ва ње во де (пре ко оп-
ште блок ше ме си сте ма за до би ја ње енер ги је) ком. 3

4. Блок ше ме то плот них пум пи ком. 5
5. Блок ше ме ко тло ва и пе ћи на др ва и пе лет ком.

6. Блок ше ма си сте ма за пре тва ра ње не ког ви да енер ги је у то-
плот ну енер ги ју са при ка зом еле ме на та за пре нос енер ги је ком. 1

7. Блок ше ма во де ни це ком. 1
8. Блок ше ма пар не ма ши не ком. 1
9. Блок ше ма мо то ра са уну тра шњи са го ре ва њем ком. 1

10. Блок ше ма елек тро мо то ра ком. 2
11. Блок ше ма ре леа ком. 1
12. Блок ше ма елек тра не за до би ја ње елек трич не енер ги је ком. 1
13. Блок ше ма хи дро е лек тра не ком. 1
14. Блок ше ма тер мо е лек тра не ком. 1
15. Блок ше ма ауто ном ног фо то на пон ског си сте ма ком. 1
16. Блок ше ма мре жног фо то на пон ског си сте ма ком. 1
17. Блок ше ма ба те ри ја и аку му ла то ра ком. 1

18. Блок ше ма си сте ма за до би ја ње елек трич не енер ги је са 
при ка зом еле ме на та за пре нос енер ги је ком. 1

19. Блок ше ма ко ге не ра тив ног по стро је ња ком. 1

20. Блок ше ме/та бе ле са при ка зом до ма ћин ства као по тро ша ча 
енер ги је ком. 1

21. Блок ше ме/та бе ле са при ка зом ин ду стри је као по тро ша ча 
енер ги је ком. 1

22.
Модели,макете
23. Ма ке та со лар ног си сте ма за гре ја ње во де ком. 1
24. Ма ке та фо то на пон ског си сте ма ком. 1
25. Ма ке та си сте ма са то плот ном пум пом ком. 1
26. Мо дел ми ни-хи дро е лек тра не ком. 1
27. Мо дел елек тра не на био-го ри во ком. 1
28. Мо дел ве тро-елек тра не ком. 1

На по ме на: Уме сто зид них ше ма мо гу се ко ри сти ти пре зен та-
ци је на ра чу на ру.

Предмет:СОФТВЕРСКИАЛАТИУЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ
Ред. 
бр. Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

Апарати,машине,уређаји 
1. Пер со нал ни ра чу на ри  за уче ни ке ком. 15
2. На став нич ки лап топ ра чу нар ком. 1
3. Мре жна опре ма за ра чу на ре  (ком.плет) ком. 1
4. Софт вер за за шти ту ра чу на ра од ви ру са ком. 1
5. Софт вер за рад са мре жом ком. 1
6. Екс тер ни хард диск за чу ва ње по да та ка ком. 1
7. Ви део бим ком. 1
8. Спли тер за ви део опре му (1 улаз 4 из ла за) ком. 1
9. Мре жни ко лор штам пач А3  фор ма та ком. 1
10. Мре жни ла сер ски штам пач цр но бе ли ком. 1
11. Ли цен ци ра ни софт вер за та бе лар ну об ра ду ком. 1



Ред. 
бр. Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

12. Ли цен ци ра ни софт вер за цр та ње елек трич них ин ста ла ци ја ком. 1
13. Ли цен ци ра ни софт вер за про ра чун елек трич ног осве тље ња ком. 1
14. Ли цен ци ра ни софт вер за про ра чун елек трич ног осве тље ња ком. 1
15. Ор ман за чу ва ње про јект не до ку мен та ци је ком. 1
16. Ко мо да за штам па че, од ла га ње па пи ра и мер ну опре му ком. 1
17. Ул тра звуч ни ме рач раз да љи не до ме та пре ко 20 ме та ра ком. 1
18. Ме рач осве тља ја ком. 1
19. Мер на тра ка 50 ме та ра ком. 1
20. Про тив по жар ни апа рат ком. 1
21. Ор ма рић за пр ву по моћ 1
Инструменти 
22. Лук сме тар ком. 1
23. Ла сер ски ме тар ком. 1
24. Со лар ни пу њач ба те ри ја ком. 1

На по ме на: Уме сто зид них ше ма мо гу се ко ри сти ти пре зен та-
ци је на ра чу на ру.

Предмет:МАШИНСКЕИНСТАЛАЦИЈЕ
САТЕРМОДИНАМИКОМ

Ред. 
бр. На став но сред ство Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

Схеме,слике 
1. Зид на схе ма озна ка вр ста ма те ри ја ла ком. 1
2. Зид на схе ма озна ка на чи на и ква ли те та об ра де ма те ри ја ла ком. 1
3. Схе ма еле ме на та не раз дво ји ве ве зе ком. 1
4. Схе ма еле ме на та раз дво ји ве ве зе ком. 1
5. Схе ма ле жи шта ком. 1
6. Схе ма ра да ко тлов ског по стро је ња ком. 1
7. Цр те жи ра зних ко тлов ских ло жи шта ком. 1
8. Цр те жи ра зних си сте ма ко тло ва ком. 1
9. Схе ме пар них тур би на ком. 1

10. Схе ма ре гу ла то ра бр зи не пар них тур би на ком. 1
11. Схе ма га сне тур би не ком. 1
12. Схе ма че тво ро такт них мо то ра СУС ком. 1
13. Цр те жи ра зних вр ста пум пи ком. 1
14. Схе ма ра да си сте ма за при пре му то пле во де ком. 1

15. Схе ма ра да си сте ма за при пре му то пле во де и ба зен ске во-
де по мо ћу ко лек то ра ком. 1

16. Схе ма ра да хи брид них уре ђа ја ком. 1
17. Схе ме си сте ма гре ја ња ком. 1
18. Схе ме си сте ма хла ђе ња ком. 1
19. Схе ме си сте ма вен ти ла ци је и кли ма ти за ци је ком. 1
Модели 
20. Мо де ли осо ви не и вра ти ла ком. 1
21. Мо де ли зуп ча стог, лан ча стог и ка и шног пре но са сна ге ком. 1
Узорци 
22. Еле мен ти не раз дво ји ве ве зе компл. 1
23. Еле мен ти раз дво ји ве ве зе компл. 1
24. Опру ге зб. 1
25. Ле жи шта „ 1

На по ме на: Уме сто зид них ше ма мо гу се ко ри сти ти пре зен та-
ци је на ра чу на ру.

Предмет:МЕРЕЊАЕЛЕКТРИЧНИХИНЕЕЛЕКТРИЧНИХ
ВЕЛИЧИНА

Ред. 
бр. Вр ста и на зив на став ног сред ства

Шеме,слике,филмови

1.

Ше ме и сли ке мер них ин стру ме на та: ам пер ме тар, волт-
ме тар, ват ме тар, фре квен це ме тар, оме тар, ин дук ци о ни 
бро ји ло елек трич не енер ги је, сен зор то пло те, сен зор вла ге, 
лук сме тар, ма но ме тар за ме ре ње при ти ска, пи ро ме три, 
стро бо скоп

ком. 13

Ред. 
бр. Вр ста и на зив на став ног сред ства

2. Ше ме и сли ке ани мо ме тра ком. 1
3. Ше ме и сли ке раз ли чи тих скло по ва и тра ка ком. 1
4. Ше ме и сли ке про то ко ме тра ком. 1
5. Ше ме и сли ке ул тра звуч ног про то ко ме тра ком. 1
6. Ше ме и сли ке тем пе ра тур не ска ле ком. 1
7. Ше ме и сли ке ул тра звуч ног ме ри ла ком. 1
8. Ше ме и сли ке ра ди о ак тив ног ме ри ла ком. 1
9. Ше ме и сли ке хе ли о гра фа и пир хе ли о ме тра ком. 4
10. Ше ме и сли ке ин вер то ра ком. 1

Инструменти
11. Ана лог ни: Ам пер ме тар, волт ме тар, ват ме тар, cos φ ме тар ком. 1
12. Ди ги тал ни: Ам пер ме тар, волт ме тар, ват ме тар, cos φ ме тар ком. 1

13. Ди ги тал ни ин стру мент за ме ре ње ак тив не, ре ак тив не, при-
вид не сна ге и cos φ ме тар ком. 1

14. Дво ка нал ни осци ло скоп ком. 2
15. R, L, C ме тар ком. 1
16. Ге не ра тор функ ци ја ком. 1
17. Фре квен цме тар ком. 1
18. Ме га о ме тар ком. 1
19. Ин стру мент за ме ре ње ин тен зи те та сун че вог зра че ња ком. 1
20. Ани мо ме тар ком. 1
21. Ме ра чи тем пе ра ту ра (за раз ли чи те оп се ге) ком. 5
22. Про то ко мер ком. 2
23. Ин стру мен ти за ме ре ње по ме ра ја ком. 2
24. Мер на ва га за ме ре ње ма лих и сред њих ма са ком. 2

Алати

25. 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

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

27. Алат за ски да ње изо ла ци је са во до ва ком. 1
28. Ма ла сте га ком. 1
29. Ле ми ли ца са тер мо ста том од 50 W, са фи ним и обич ним вр хом ком. 1
30. Пин це та ком. 1
31. Ма ка зе ком. 1

На по ме на: Уме сто зид них ше ма мо гу се ко ри сти ти пре зен та-
ци је на ра чу на ру

Предмет:ДИСТРИБУТИВНЕМРЕЖЕИПОСТРОЈЕЊА

Ред. 
бр. Вр ста и на зив на став ног сред ства. Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

1. Пла кат, гра фич ка илу стра ци ја, пре зен та ци ја ЕЕС ком. 1
2. Пла кат, гра фич ка илу стра ци ја, пре зен та ци ја енер гет ске мре же. ком. 1
3. (по тро ша чи, НН, СН и ВН) ком. 1

4. Пла кат, гра фич ка илу стра ци ја, пре зен та ци ја: Струк ту ра 
ДМ ни ског на по на с јед ним на пон ским ни во ом ком. 1

5. Пла кат, гра фич ка илу стра ци ја, пре зен та ци ја: Струк ту ра 
ДМ ни ског на по на са два на пон ским нивоa ком. 1

6. Пла кат, ше мат ски при каз: Мре жа сред њег на по на (ре ал ни 
по гон и при каз) ком. 1

7. Пла кат, ше мат ски при каз: Ни ско на пон ска мре жа ком. 1

8. Пла кат, ше мат ски при каз: Тран сфор ма тор ска ста ни ца, eле-
менти дис по зи ци ја ком. 1

9. Пла кат, ше мат ски при каз: Тран сфор ма тор ска ста ни ца – јед-
но пол на ше ма ком. 1

10. Пла кат, ше мат ски при каз: Тран сфор ма тор ска ста ни ца на сту бу ком. 1

11. Пла ка ти, цр те жи, сли ке, пре зен та ци је еле ме на та ДМ – сту-
бо ви, те мељ, за штит но уже, узе мље ње сту ба ком. 1

12. Пла ка ти, цр те жи, сли ке, пре зен та ци је еле ме на та ДМ – над-
зем ни во до ви ком. 1

13. Пла ка ти, цр те жи, сли ке, пре зен та ци је еле ме на та ДМ – изо-
ла то ри ком. 1

14. Пла ка ти, цр те жи, сли ке, пре зен та ци је еле ме на та ДМ – при-
бор за спа ја ње, ве ша ње и при чвр шћи ва ње ком. 1

15. Пла ка ти, цр те жи, сли ке, пре зен та ци је еле ме на та ДМ – ка-
бло ви ком. 1
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16. Пла ка ти, цр те жи, сли ке, пре зен та ци је еле ме на та ДМ – ка-
бло ви ком. 1

17. Пла ка ти, цр те жи, сли ке, пре зен та ци је еле ме на та ДМ – ка-
бло ви ком. 1

18 Пла ка ти, цр те жи, сли ке, пре зен та ци је еле ме на та ДМ – под-
зем ни ка бло ви ком. 1

19. Пла ка ти, цр те жи, сли ке, пре зен та ци је еле ме на та ДМ – са-
мо но се ћи кабл ком. 1

20. Пла ка ти, цр те жи, сли ке, пре зен та ци је еле ме на та ДМ – ка-
блов ски раз вод ни ор ма ни ком. 1

21. Цр те жи, сли ке, пре зен та ци је - ди ја грам по тро шње ком. 1

22. Цр те жи, сли ке, пре зен та ци је – кон ден за тор ске ба те ри је и 
при гу шни це ком. 1

23. Гра фич ки при каз то ко ва сна га у ДМ из вод 10 kV ком. 1

24. Цр те жи, пре зен та ци је НН мре жа с об зи ром на узе мље ње 
ТС 10/0.4 kV ва ри јан те: ТН, ТТ, ИТ ком. 1

25. Цр те жи, сли ке по стро је ња са угра ђе ним кон ден за тор ским 
ба те ри ја за ком пен за ци ју ре ак тив не сна ге у мре жи ком. 1

26. Цр те жи, сли ке пре зен та ци је – Ре гу ла ци ја на по на ДМ, на-
пон ске при ли ке при сред њем оп те ре ће њу ком. 1

27. Пла ка ти, цр те жи, сли ке, ше ме, пре зен та ци је еле ме на та раз-
вод них по стро је ња – са бир ни це и спој ни во до ви ком. 1

28. Пла ка ти, цр те жи, сли ке, ше ме, пре зен та ци је еле ме на та раз вод-
них по стро је ња – пре ки да чи, ра ста вља чи, ра став не склоп ке. ком. 1

29.
Пла ка ти, цр те жи, сли ке, ше ме, пре зен та ци је еле ме на та раз-
вод них по стро је ња – при гу шни це, кон ден за тор ске ба те ри-
је, од вод ни ци пре на по на

ком. 1

30. Пла ка ти, цр те жи, сли ке, ше ме, пре зен та ци је еле ме на та раз-
вод них по стро је ња – ко манд ни и сиг нал ни уре ђа ји ком. 1

31. Пла кат, ше ме, сли ке ма ле елек тра не при кљу че не на мре жу ком. 1
Узорци,комплети,гарнитуре:
32. Изо ла то ри тип N 80 и N 95 ком. 1
33. Изо ла то ри тип Z 80 и Z 115 ком. 1
34. Пот пор ни изо ла тор тип D 135 ком. 1
35. Пот пор ни изо ла тор тип I 165 ком. 1
36. Ви се ћи изо ла тор тип K 170/280 ком. 1
37. Но са чи изо ла то ра за ни ски на пон ком. 1
38. Спој ни це за раз не пре се ке про вод ни ка (нај ма ње 5 ком.) ком. 1
39 Сте заљ ке за во до ве ни ских и сред њих на по на ком. 1
40. Но се ћа сте заљ ка за са мо но се ћи ка блов ски сноп ком. 1
41 За те зна сте заљ ка за са мо но се ћи ка блов ски сноп ком. 1
42. Уга о на сте заљ ка за са мо но се ћи ка блов ски сноп ком. 1
43. 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

44. 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 ра ног па пи ра или тер мо ску пља ју ћег PVC-а ком. 1

45. 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 PVC-а ком. 1

46. 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 PVC-а ком. 1

47. 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 PVC-а ком. 1

48. Ка тод ни од вод ник пре на по на ком. 1
49. Про вод ни ци за са бир ни це ра зних про фи ла, ви ше ко ма да ком. 1
50. 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. 1

51. 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

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

На по ме на: Уме сто зид них ше ма мо гу се ко ри сти ти пре зен та-
ци је на ра чу на ру.

Предмет:ОБНОВЉИВИИЗВОРИЕНЕРГИЈЕ
IIIИIVРАЗРЕД
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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
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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 ме и сли ке ми ни хи до е лек тра не ком. 2
7. Ше ме и сли ке ште дљи ве и лед си ја ли це ком. 1
8. Ше ме и сли ке ка ме не ми не рал не ву не ком. 1
9. Ше ме и сли ке тер мо ви зи зиј ских ка ме ра ком. 1
10. Ше ме и сли ке ска ла енер гет ских раз ре да ком. 1
11. Ше ме и сли ке тер мо е лек тра не на би о ма су ком. 1
12. Ше ме и сли ке гре ја ње ге о тер мал ном енер ги јом ком. 1
13. Ше ме и сли ке при каз струк ту ре Сун ца ком. 1

14. Ше ме и сли ке при вид но кре та ње Сун ца у ра зним раз до-
бљи ма у то ку го ди не. ком. 1

15. Ше ме и сли ке хе ли о гра фа, пир хе ли о ме тра, со ла ри ме тар, 
при каз ко ри шће ња Сун че ве енер ги је ком. 1

16. Ше ме и сли ке офф –  грид си сте ми  и он – грид си стем ком. 1

17. Ше ме и сли ке  мер но-акви зи ци о ни си стем за од ре ђи ва ње 
ве тро е нер гет ског по тен ци ја ла

ком. 1

18. Ше ме и сли ке  тур бу лент ност усед пре пре ке, ул тра звуч ни 
(So nic) ане мо ме тар, ком. 1

19. Ше ме и сли ке, фран ци со ва тур би на,  ка пла но ва тур би на, 
пел то но ва тур би на ком. 3

20. Ше ме и сли ке „Mo rild II” тех но ло ги је (енер ги ја пли ме и 
осе ке) ком. 1

21. Ше ме и сли ке, мор ска зми ја или пе ла мис ком. 1

22. Ше ме и сли ке  зе мљи ни  сло је ви, ка скад но ис ко ри шта ва ње 
ге о тер мал не енер ги је ком. 1

23. Ше ме и сли ке  си стем за гре ја ње тла и ва зду ха у ста кле-
ни ци ма ком. 1

24. Ше ма кон струк ци је и прин ци па ра да то плот не пум пе ком. 3

25. Ше мат ски при каз си сте ма за из ко ри шча ње ге о тер мал не 
енер ги је ком. 1

26. Ше мат ски при каз ви до ви кон вер зи је би о ма се ком. 1
27. Ше мат ски при каз то пло вод ног ко тла на би о ма су – сла му ком. 1
28. Ше мат ски при каз тер мо е лек тра не на би о ма су ком. 1

29. Ше ма ком би но ва ног си сте ма за про из вод њу со лар не енер-
ги је ком. 1

30. Ше ма кон струк ци је фо то на пон ске ће ли је ком. 1
31. Ше ма прин ци па ра да ве тро ге не ра то ра ком. 1
32. Ше ма прин ци па ра да ми ни хи дро е лек тра не ком. 1
33. Ше ма прин ци па ра да ге о тер мал не елек тра не ком. 1
Модели,макете
34. Ма ке та со лар ног си сте ма за гре ја ње во де ком. 1
35. Ма ке та фо то на пон ског си сте ма ком. 1
36. Ма ке та си сте ма са то плот ном пум пом ком. 1
37. Мо дел ми ни-хи дро е лек тра не ком. 1
38. Мо дел елек тра не на био-го ри во ком. 1
39. Мо дел ве тро-елек тра не ком. 1

На по ме на: Уме сто зид них ше ма мо гу се ко ри сти ти пре зен та-
ци је на ра чу на ру.

Предмет:СИСТЕМИУПРАВЉАЊА
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Опрема 
1. Пер со нал ни ра чу на ри ком. 10

2. 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

3.
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

4. Про гра ма бил ни ло гич ки кон тро лер ком. 6
5. Про гра ма бил ни тер ми нал за ло гич ки кон тро лер ком. 1
6. Фре квен циј ски ре гу ла тор бр зи не елек тро мо то ра ком. 1
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7. Тро фа зни асин хро ни елек тро мо тор ком. 1
8. Из вор стан дард ног сиг на ла ком. 1
9. Ди ги тал ни мул ти ме тар ком. 5

10. Обрт ни ен ко дер ком. 1
11. Бли зин ски сен зор ком. 1
12. Гра нич ни пре ки дач ком. 1
13. Зу ја ли ца ком. 1
Макете

14. 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

15. 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

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

17. 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

18. Ма ке та за по бу ду спо ља шњег Д/А кон вер то ра ком. 1
19. Ма ке та за ме ре ње тем пе ра ту ре од 0º до 100ºС 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 ПИД ре гу ла то ра тем пе ра ту ре ком. 1
25. Ма ке та за ге не ри са ње зву ка ком. 1

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

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

31. 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

31. 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

32. Ма ке та за ме ре ње при ти ска ком. 1
33. Ма ке та за ме ре ње те жи не ком. 1
34. Ула зно/из ла зни тер ми нал за ПЛЦ ком. 5
35. Си му ла тор ула зних и из ла зних уре ђа ја ком. 5

36. 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
37. Ле ми ли ца са ре гу ла ци јом тем пе ра ту ра 50 W ком. 1
38. Ва ку ум пум па ком. 1
39. Ком плет пин це та ком. 1
40. Ком плет кле шта ком. 1
41. Ком плет од врт ки ком. 1
42. Сто на лам па ком. 1

На по ме на: Уме сто зид них ше ма мо гу се ко ри сти ти пре зен та-
ци је на ра чу на ру.

Предмет:ЕНЕРГЕТСКАЕФИКАСНОСТИОДРЖИВИ
РАЗВОЈ
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Слике,шеме,макете,презентације
1. Ше ме и сли ке ска ла енер гет ских раз ре да ком. 3
2. Ше ме и сли ке кла са енер гет ске ефи ка сно сти ком. 3
3. Та бе ла енер гет ског па со ша згра де ком. 3
4. Ше ме и сли ке енер гет ског пре гле да згра де ком. 3
5. Ше ме и сли ке успе шне при ме не ме ра ЕЕ у згра дар ству ком. 1
6. Ше ме и сли ке успе шне при ме не ме ра ЕЕ у ин ду стри ји ком. 1

7. Ше ме и сли ке успе шне при ме не ме ра ЕЕ у са о бра ћа ју и по-
љо при вре ди ком. 1

8. Ма ке та пре се ка тер мич ког омо та ча згра де ком. 1
9. Ше мат ски при каз при мар них из во ра енер ги је ком. 1
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10. Ше ме и сли ке ме ре ња тер мо ви зиј ском. ка ме ром ком. 1
11. Пре зен та ци ја о си сте му за при пре му са ни тар не то пле во де ком. 1
12. Пре зен та ци ја о си сте му за вен ти ла ци ју и кли ма ти за ци ју ком. 1

13. Ше ме и сли ке та риф ног си сте ма за об ра чун утро шка то-
плот не енер ги је ком. 1

14. Ше ме и сли ке та риф ног си сте ма за об ра чун утро шка елек-
трич не енер ги је ком. 1

15. Ше ме и сли ке енер гет ске ре ви зи је у ин ду стриј ском. објек-
ту ком. 1

16. Ше ме и сли ке си сте ма за кон тро лу, упра вља ње и над зор си-
сте ма КГХ ком. 1

17. Ше ме и сли ке ела бо ра та о ЕЕ си сте ма за про из вод њу то-
плот не енер ги је ком. 1

18. Ше ме и сли ке ела бо ра та о ЕЕ си сте ма за про из вод њу ел. 
енер ги је ком. 1

19. Ше ме и сли ке енер гет ске ре ви зи је у стам бе ном објек ту ком. 1

20. Ше ме и сли ке по бољ ша ње ЕЕ си сте ма за про из вод ње то-
плот не енер ги је при ме ном ауто мат ске ре гу ла ци је ком. 1

21. Ма ке та си сте ма за про из вод њу, пре нос и ди стри бу ци ју то-
плот не енер ги је ком. 1

22. Ма ке та си сте ма за про из вод њу, пре нос и ди стри бу ци ју 
елек трич не енер ги је ком. 1

23. Ше ме и сли ке на чи ни уво ђе ња при род ног све тла у про сто-
ри је објек та ком. 3

24. Ше ме и сли ке упо ред не ана ли зе све тло тех нич ких и елек-
тро е нер гет ских па ра ме та ра ве штач ких из во ра све тло сти ком. 3

25. Ше ме и сли ке енер гет ских раз ре да све тло сних из во ра ком. 1
26. Ма ке та осве тље ња тр га ком. 1
27. Ма ке та осве тље ња пар ка ком. 1
28. Пре зен та ци ја о кон цеп ту „па мет не” ку ће ком. 1
29. Пре зен та ци ја о кон цеп ту „па сив не” ку ће ком. 1
30. Ше ме и сли ке ште дљи вих си ја ли ца ком. 3
31. Ше ме и сли ке де ка да раз во ја у дру гој по ло ви ни XX ве ка ком. 3
32. Ше ме и сли ке раз во ја по сле 2000. го ди не. ком. 3
33. Ше ме и сли ке прог но зе и сце на ри ји раз во ја ком. 3
34. Ше ме и сли ке при о ри те та раз во ја ком. 1
35. Пре зен та ци ја одр жи вог раз во ја ком. 1
36. Ше ме и сли ке еко ном ске ди мен зи је одр жи вог раз во ја ком. 3
37. Ше ме и сли ке дру штве не ди мен зи је одр жи вог раз во ја ком. 3
38. Ше ме и сли ке одр жив раз вој и за шти та жи вот не сре ди не ком. 1

39. Ше ме и сли ке на ци о нал на стра те ги ја одр жи вог раз во ја Ре-
пу бли ке Ср би је ком. 1

40. Пре зен та ци ја ло кал не стра те ги је одр жи вог раз во ја ком. 1
41. Пре зен та ци ја о одр жи вој(зе ле ној) енер ги ји ком. 1
42. Пре зен та ци ја из ра де НСОР Ср би је ком. 1

На по ме на: Уме сто зид них ше ма мо гу се ко ри сти ти пре зен та-
ци је на ра чу на ру.

Предмет:ЗАШТИТАЕНЕРГЕТСКИХПОСТРОЈЕЊА

Ред. 
бр. На зив јед. 

ме ре
ко ли-
чи на

Инструменти,уређаји
1. Уни вер зал ни ин стру мент ком. 5
2. Ауто тран сфор ма тор ком. 1
3. Тран сфор ма тор 230V/40V ком. 2
4. Јед но смер ни из вор на па ја ња од 0 до 16V ком. 1
5. Јед но смер ни из вор на па ја ња од 0 до 30V ком. 2
6. Си ја ли це-ин ди ка то ри 12 (24) V ком. 5
7. Што пе ри ца ком. 3
8. Ре о ста ти – про мен љи ви от пор ни ци 10A ком. 3
9. Ра чу нар ком. 3
10. Пре ко струј ни за штит ни уре ђај ком. 3
11. Под струј ни за штит ни уре ђај ком. 3
12. Пре ко струј ни и под струј ни за штит ни уре ђај ком. 6
13. Над на пон ски за штит ни уре ђај ком. 2
14. Под на пон ски за штит ни уре ђај ком. 2
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15. Над на пон ски и под на пон ски за штит ни уре ђај ком. 4
16. Под фре квент ни и над фре квент ни за штит ни уре ђај ком. 3

17. Ди фе рен ци јал ни за штит ни уре ђај не за ви сан од на по на на-
па ја ња ком. 6

18. Ми кро про це сор ски за штит ни уре ђај ком. 1
19. На пон ски мер ни тран сфор ма тор ком. 2
20. Струј ни мер ни тран сфор ма тор ком. 3
21. Тем пе ра тур ни мер ни сен зор (Pt100) ком. 2
22. Кон так то ри 12/24V ком. 4
23. Кон де за тор ска ба те ри ја ком. 1
24. Од вод ни ци пре на по на уну тра шњи ком. 6

На по ме на: Уме сто зид них ше ма мо гу се ко ри сти ти пре зен та-
ци је на ра чу на ру.

Предмет:ПРАКТИЧНАНАСТАВА

Просторијеиопремазарадионице:
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 50 до 70 m².

Просторијазарадионицемашинскепрактичненаставе

Ред. 
бр. На зив опре ме Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

1. 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. Ма шин ски сто ком. 2
6. Ор ман за бра вар ске ала те ком. 1
7. Ор ман за уче нич ке ра до ве ком. 1
8. Гар де роб ни ор ма ни ком. 1
9. Сто ли ца за уче ни ке ком. 16

10. Про јек тор ком. 1
11. PC ра чу нар ком. 1

Просторијазарадионицеелектропрактичненаставе

Ред. 
бр. На зив опре ме Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

1. 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. Елек три чар ски сто ло ви ком. 4
5. Елек три чар ски алат ком. 1
6. Ор ман за уче нич ке ра до ве ком. 1
7. Ис пит ни сто са при кључ ни ца ма и мер ним ин стру мен ти ма ком. 1
8. Гар де роб ни ор ма ни ком. 1
9. Сто ли ца за уче ни ке ком. 16

10. Про јек тор ком. 1
11. PC ра чу нар ком. 1

ПРАКТИЧНАНАСТАВАУIРАЗРЕДУ

1.Радионицазаприпремумашинскогматеријала

Ред. 
бр. На зив опре ме Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

1. Бра вар ска сте га ком. 16
2. Сет тур пи ја S200 ком. 16
3. Сет игли ча стих тур пи ја ком. 16
4. Те сте ра за ме тал ком. 16
5. По мич но ме ри ло ком. 16
6. Ми кро ме тар 0–25, 25–60, 50–75 ком. 2
7. Уга о ник 90 ком. 16

Ред. 
бр. На зив опре ме Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

8. Угло мер уни вер зал ни ком. 2
9. Па ра лел на ви син ска игла ком. 1
10. Пло ча за обе ле жа ва ње ком. 1
11. Игла за цр та ње ком. 16
12. Тач каш ком. 16
13. Се кач ком. 16
14. Ком плет че ки ћа 100–1.000 gr ком. 3
15. Ма ка зе за лим ком. 3
16. Стуб на бу ши ли ца ком. 1
17. Ма шин ска сте га ком. 1
18. То ци ло за оштре ње ала та ком. 1
19. Апа рат за елек тро луч но за ва ри ва ње ком. 1
20. Ма ска за ва ре ње ком. 3
21. Спи рал не бур ги је 3–12 mm кпм. 3
22. Гар ни ту ра ви ла стих кљу че ва 6–32 кпм. 3
23. Гар ни ту ра од врт ки кпм. 16
24. Бра вар ска кле шта ком. 16

2.Радионицазаизвођењеелектропрактичненаставе

Ред. 
бр. На зив опре ме Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

25. Кле шта – ком би но ва на, се чи це, шпи ца ста и окру гла ста за 
уви ја ње во да ком. 8

26. Ала ти за ски да ње изо ла ци је са во до ва ком. 8

27. Ле ми ли ца са тер мо ста том од 100 W са фи ним и обич ним 
вр хом ком. 16

28. Ком.плет за упре си ва ње кле ма и сто пи ца ком. 4
29. Ком плет за по ста вља ње ко нек то ра ком. 4

30. Ком пле ти кљу че ва (ви љу шка сти, ока сти, це ва сти, ге до ре, 
им бус, то рекс ...) кпм. 2

31. од врт ке (раз не), ком. 8
32. Ди ги тал ни и ана лог ни уни вер зал ни ин стру мент ком. 8
33. Хи дра у лич на пре са од 6 до 120 mm² ком. 1
34. Ори ги нал ни узор ци про вод ни ка нај ма ње ду жи не 10–20 cm ком. 5

35. Ори ги нал ни узор ци енер гет ских ка бло ва нај ма ње ду жи не 
10–20 cm ком. 5

36. Ори ги нал ни узор ци ин ста ла ци о них ка бло ва нај ма ње ду жи-
не 10–20 cm ком. 5

37. Ори ги нал ни узор ци сиг нал них ка бло ва нај ма ње ду жи не 
10–20 cm ком. 5

38. Ори ги нал ни узор ци ко ак си јал них ка бло ва нај ма ње ду жи не 
10–20 cm ком. 3

39. Ори ги нал ни узор ци оп тич ких ка бло ва нај ма ње ду жи не 
10–20 cm ком. 3

40. Лич на за штит на опре ма ком. 1
41. Руч ни ва тро га сни апа ра ти ком. 3

ПРАКТИЧНАНАСТАВАУIIРАЗРЕДУ

Ред.
бр. На зив опре ме Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

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 две 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
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13. Уни вер зал ни ин стру мент Ком. 4
14. Мо но фа зно јед но та риф но бро ји ло 10–14 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 10–40 А ком. 1
17. Тро фа зно дво та риф но бро ји ло ком. 1
18. Тро фа зно ди ги тал но дво смер но дво та риф но бро ји ло ком. 1
19. Уклоп ни сат ком. 1
20. Уре ђај МТК ком. 1
21. Уре ђај РТК ком. 1
22. Струј ни тран сфор ма тор 100/5 А ком. 3
23. Тро фа зно дво та риф но бро ји ло 5 А ком. 1
24. Бро ји ло ре ак тив не сна ге ком. 1
25. Ка тод ни од вод ник 0,4 KW ком. 3
26. Од ви ја чи ком. 6
27. Кле шта ком би но ва на ком. 4
28. Кле шта рав на ком. 8
29. Кле шта ока ста ком. 8
30. Кле шта се чи це ком. 8
31. Кле шта за ски да ње изо ла ци је ком. 8
32. Че кић 100 g ком. 4
33. Че кић 200 g ком. 4
34. Че кић 500 g ком. 4
35. Др ве ни че кић ком. 4
36. Ка ши ке за гипс ком. 4
37. Ло па ти це за гипс ком. 4
38. Тур пи је раз не ком. 10
39. Сте ге па ра лел не ком. 8
40. Кле шта за про би ја ње ру па на ку ти ја ма ком. 4
41. Бре нер на плин 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
45. Уга о ник 135º ком. 4
46. Ви сак ком. 1
47. По мич но ме ри ло (шу блер) ком. 2
48. Ми кро ме тар ком. 1
49. Ви си но ме тар ком. 1
50. Ду би но ме тар ком. 1
51. Ме тар ве ли чи не 2 m ком. 4
52. Ле њир 50 ком. 4
53. Ли бе ла гра ђе вин ска ком. 1
54. Че кић од 1 kg ком. 4
55. Се ка чи ши ља сти и пљо сна ти ви ше ко ма да ком. 4
56. Бур ги ја за ме тал од 1 до 3 mm ви ше ко ма да ком. 2
57. Бур ги ја за бе тон од 3 до 13 mm ви ше ко ма да ком. 2
58. Бра вар ска кле шта ком. 2
59. Ма ка зе за лим – пра ве ком. 1
60. Ма ка зе за лим – ко се ком. 1
61. Ис пи ти вач на по на ком. 8
62. Крамп ком. 1
63. Ло па та ком. 1
64. Нож за ски да ње изо ла ци је ком. 8
65. Пот пор ни изо ла тор 1 kV ком. 4
66. Изо ла то ри N 95 ком. 4
67. Но са чи изо ла то ра ком. 8
68. Стуб не кон зо ле са 4 изо ла то ра ком. 1
69. Ка блов ски над зем ни ор ман EDB-2, ЕДН.... ком. 1
70. Ка блов ска при кључ на ку ти ја ком. 1
71. Ка блов ска гла ва за спољ ну мон та жу од 1 KV ком. 2
72. Ка блов ска гла ва за уну тра шњу кон та жу 1 KV ком. 2
73. Ка блов ска спој ни ца ком. 2
74. Ка блов ска ра чва ком. 2
75. Кон так тор К 10 16 А ком. 6
76. Вре мен ски ре леј ком. 4
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77. Ко манд ни ре леј ком. 4
78. Из вр шни ре леј ком. 4
79. За штит на струј на склоп ка FID ком. 4
80. Гро мо бран –  хва таљ ка ком. 1
81. Спој ни ца за ис пи ти ва ње ис прав но сти гро мо бра на и узе мље ња ком. 4
82. Ин тер фон са јед ним го вор ним ме стом ком. 1
83. Апа ра ти за до ја ву по жа ра ком. 1

84. Ну жно све тло са флуо све тиљ ка ма и лед ди о да ма ви со ког 
ин тен зи те та ком. 2

85. Уре ђај про тив про ва ле ком. 1
86. Све тло сни ин дук тив ни да ва чи и рид ре ле ји ком. 5
87. Флу о ре сцент не ар ма ту ре са 2 си јал. це ви ком. 5
88. Сте пе ни шни ауто мат ком. 4
89. Жи ви на све тиљ ка са ар ма ту ром ком. 2

90. Про вод ни ци свих вр ста ком. по по-
тре би

91. Раз вод не ку ти је ком. по по-
тре би

92. При кључ не ку ти је ком. по по-
тре би

93. Пре ки да чи свих вр ста ком. по по-
тре би

94. Утич ни це свих вр ста ком. по по-
тре би

95. При кључ не ви љу шке ком. по по-
тре би

96. ЕZ оси гу ра чи 25/ ком. по по-
тре би

97. Ауто мат ски оси гу ра чи ком. по по-
тре би

98. Рад на оде ла ком. 16
99. За штит не ру ка ви це ко жне па ри 8

100. За штит не ру ка ви це гу ме не па ри 8
101. За штит не на о ча ри са про вид ним ста клом ком. 4
102. За штит ни шлем ком. 4
103. За штит не на о ча ри за ва ре ње ком. 2
104. Пе ња ли це ком. 2
105. Опа са чи ком. 2

106. Апа рат за га ше ње по жа ра по по-
тр. 1

107. При руч на апо те ка ком. 1

ПРАКТИЧНАНАСТАВАУIIIРАЗРЕДУ
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1. Кон зо ла стуб на за го ле про вод ни ке ком. 1
2. Изо ла то ри ти па N ком. 8
3. Изо ла то ри ти па Z ком. 8
4. Изо ла то ри ти па Ps и LSP ком. 4
5. Изо ла то ри ти па K ком. 4
6. Изо ла то ри ста кле ни ком. 4
7. Но са чи изо ла то ра са ви је ни ком. 4
8. Но са чи изо ла то ра пра ви ком. 4
9. Стре ме ни пра ви ком. 8
10. Стре ме ни ко си ком. 8
11. Но са чи (кон зо ле) зид ни за СКС ком. 2
12. Но са чи (кон зо ле) стуб ни за СКС ком. 2
13. Но са чи (кон зо ле) кров ни за СКС ком. 2
14. Спој ни це за го ле Аl про вод ни ке за раз не пре се ке ком. 1
15. Спој ни це за го ле Cu про вод ни ке за раз не пре се ке ком. 1
16. Уре ђај за ме ре ње от по ра узе мље ња ком. 1

17. 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

18. Уре ђај за од ре ђи ва ње фа за у ка блу ком. 1
19. Јед но пол на екви ва лент на схе ма за укљу че ње да ле ко во да ком. 1
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20. Схе 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

21. Раз вод не та бле и ко манд ни пул то ви, цр теж ком. 1
22. Ди ја грам ис кљу че ња-укљу че ња пре ки да ча ком. 1
23. Ре гу ла ци о ни тро фа зни тран сфор ма тор ком. 1
24. Ре гу ла ци о ни јед но фа зни тран сфор ма тор ком. 1
25. Ли мо ви за мо но фа зне тран сфор ма то ре ком. 15
26. Ин дук тор за ис пи ти ва ње изо ла ци је ком. 1
27. Гре бе на сте склоп ке 3 х 25А/380 V ком. 6
28. Пре ки да чи – оси гу ра чи 16А/380 V ком. 6
29. Кон так то ри VK 10 16А/380 V ком. 16
30. Та стер ске гар ни ту ре за мон та жу на пло чи ком. 8
31. Сиг нал не лам пе ком. 15
32. Уни вер зал ни ин стру мент за ме ре ње стру је, на по на, от по ра ком. 3
33. Волт ме тар са ме ким гво жђем пре но сни 0–600 V ком. 1
34. Ам пер ме тар елек тро ди на мич ки 0–30А пре но сни ком. 3
35. Мо та ли це руч не ком. 1
36. Сто на бу ши ли ца до 13 mm ком. 1
37. Сто на бру си ли ца – то чи ло ком. 1
38. Елек трич на руч на бу ши ли ца до 13 mm ком. 1
39. Ми кро ме тар 0–2 mm ком. 1
40. По мич но ме ри ло ком. 4
41. Ме тар че лич ни ком. 4
42. Ма ка зе за лим, ве ли ке стол не ком. 1
43. Те сте ра за ме тал ком. 3
44. Че лич не чет ке ком. 4
45. Се ка чи, раз не ве ли чи не ком. 4
46. Тач ка ши ком. 2
47. Ма ка зе за хар ти ју ком. 2
48. Кле шта изо ло ва на ком би но ва на ком. 12
49. Кле шта изо ло ва на, ши ља ста ком. 12
50. Кле шта изо ло ва на, рав на ком. 12
51. Кле шта се чи це ком. 12
52. Кљу че ви ви љу шка сти 6–28 mm кпм. 1
53. Кљу че ви ока сти 6–32 mm кпм. 1
54. Кљу че ви ге до ре 6–32 mm кпм. 1
55. Од врт ке изо ло ва не, ма ле кпм. 12
56. Од врт ке изо ло ва не, сред ње кпм. 12
57. Ле ми ли ца елек трич на 100 W ком. 2
58. Че кић ба кар ни ком. 2
59. Че кић гу ме ни 800 g ком. 1
60. Че кић PVC ком. 1
61. Че кић 500 g ком. 2
62. Ра дап ци гер тро кра ки ком. 1
63. На вој ни алат кпм. 1
64. Асин хро ни тро фа зни мо то ри од 1,5 kW 1500/мин-1 ком. 2

65. Асин хро ни јед но фа зни мо то ри 0,8 kW са цен три фу гал ним 
пре ки да чем 1500/мин-1 ком. 1

66. 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. 4

67. Јед но смер не оточ не ма ши не 220 V од 1,5–2 kW  900–1500 
(мин-1) ком. 3

68. Син хро ни мо тор ком. 1
69. Сер во мо тор ком. 3
70. Ко рач ни мо тор ком. 10
71. Ал тер на тор 12/24 V ком. 2
72. Син хро ни ге не ра тор са по бу дом на ро то ру ком. 2
73. Син хро ни ге не ра тор са по бу дом на ста то ру ком. 2
74. Струј ни по буд ни тран сфор ма тор ком. 2
75. Кон ден за то ри за ком пен за ци ју ком. 6
76. Ин стру мент за ме ре ње фак то ра сна ге (cosfметар) ком. 2
77. Из вр шни склоп за по кре та ње ко рач них мо то ра (драј ве ри) ком. 4
78. Та хо ге не ра то ри ком. 4
79. Сен зо ри по ме ра ја ком. 4
80. Сен зо ри енер ги је сун ца ком. 2

Ред. 
бр. На зив опре ме Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

81. Сен зо ри прав ца ве тра ком. 2
82. Сен зо ри за тем пе ра ту ру ком. 2
83. Сен зо ри за вла гу ком. 1
84. Сен зо ри за UV зра че ње ком. 2
85. Сен зо ри при ти ска ком. 1
86. Сен зо ри про то ка ком. 1
87. Та хо ме три ком. 3
88. Ме рач бр зи не ве тра ком. 2
89. Фрек фент ни ре гу ла тор бр зи не обр та ња асин хро них мо то ра ком. 2
90. Ти ри стор ски ре гу ла тор бро ја обр та ја мо то ра ком. 4
91. Тран зи стор ски ре гу ла тор бро ја обр та ја мо то ра ком. 4
92. Ди о де ис пра вљач ке од 5 до 50А ком. 16
93. Тран зи сто ри 2n3055 ком. 10
94. Ти ри сто ри до 20А ком. 8
95. Три јак до 20А ком. 8
96. Ба кро-перт пло че 15х15 cm ком. 10
97. Ком пре сор за фре он ком. 1
98. Ис па ри вач ком. 1
99. Кон ден за тор ком. 1

100. Ка пи лар на сев m 5
101. Ba kar na cev 6 mm m 4
102. Цир ку ла ци о не пум пе ком. 2
103. Црп на пум па ком. 2
104. Апа рат за га сно за ва ри ва ње ком. 1
105. Про вид не за штит не на о ча ре ком. 2
106. На о ча ре за ауто ге но за ва ри ва ње ком. 2
107. За штит не ру ка ви це (ко жне и ви со ко на пон ске, гу ме не) па ри 4
108. За штит ни шлем ком. 4
109. Про тив по жар ни апа рат
110. При руч на апо те ка
111. То плот на пум па са пра те ћом опре мом ком. 1
112. Пећ на би о ма су (пе лет) са го ре о ни ком. и ауто ма ти ком. за рад ком. 1
113. Си хро ни ге не ра стор са опре мом за при кљу че ње на мре жу ком. 1

114. Асин хро ни ге не ра тор са пра те ћом опре мом за по ве зи ва ње 
на мре жу ком. 1

115. По гон ски мо тор аси хро ног и си хро ног ге не ра то ра 1

ПРАКТИЧНАНАСТАВАУIVРАЗРЕДУ

Ред. 
бр. Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

Шеме,слике,филмови 
1. Ше ме со лар них си сте ма за гре ја ње во де ком. 5
2. Сли ке еле ме на та со лар ног си сте ма ком. 10
3. Ше ме фо то на пон ских си сте ма ком. 5
4. При мер про јек та фо то на пон ске елек тра не ком. 1
5 Сли ке еле ме на та фо то на пон ског си сте ма ком. 10
6. Ше ме си сте ма са то плот ном пум пом ком. 5
7. Сли ке еле ме на та си сте ма са то плот ном пум пом ком. 10
8. Ше ме си сте ма на био-го ри во ком. 5
9. При мер про јек та елек тра не на био-го ри во ком. 1

10. Сли ке еле ме на та си сте ма на био-го ри во ком. 10
11. Ше ме ми ни-хи дро е лек тра на ком. 5
12. При мер про јект не до ку мен та ци је ми ни-хи дро е лек тра не ком. 1
13. Сли ке еле ме на та ми ни-хи дро е лек тра на ком. 10
14. Ше ме ве тро-елек тра на ком. 5
15. При мер про јек та ве тро-елек тра не ком. 1
16. Сли ке еле ме на та ве тро-елек тра на ком. 10
17.
Модели,макете
18. Ма ке та со лар ног си сте ма за гре ја ње во де ком. 1
19. Ма ке та фо то на пон ског си сте ма ком. 1
20. Ма ке та си сте ма са то плот ном пум пом ком. 1
21. Мо дел ми ни-хи дро е лек тра не ком. 1



Ред. 
бр. Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

22. Мо дел елек тра не на био-го ри во ком. 1
23. Мо дел ве тро-елек тра не ком. 1
24. Мо дел кро ва по вр ши не до 6 m ком. 1
25 Кров ни ме ха нич ки но сач со лар ног па не ла ком. 1
26 Пум па со ла ра ком. 1
27. Аку му ла ци о ни ре зер во ар до 250 ли тра ком. 1
28. Тер мич ки по тро шач за пот хла ђи ва ње ком. 1
29 Цир ку ла ци о на пум па ком. 2

30 Си тан мон та жни ма те ри јал  за со лар ни си стем ком.
плет 1

31. Кон трол на је ди ни ца со ла ра ком. 1
32.  Фо то на пон ски па нел ком. 3
33 Кров ни но сач фо то на пон ског па не ла ком. 1
34. Кон тро лер пу ње ња аку ба те ри ја ком. 1
34. Аку му ла тор ком. 1
35. Ин вер тое ком. 1
36. Си ја лич ни сет за оп те ре ће ње  ин вер то ра ком. 1

37. Си тан мон та жни ма те ри јал за фо то на пон ску елек тра ну ком.
плет 1

38. Ве то ге не ра тор са ло па ти ца ма ком. 1
39. Но се ћи стуб ве тро ге не ра то ра  од 6 до 9 ме та ра ком. 1
40. Кон трол на је ди ни ца ве тро ге не ра то ра ком. 1

41. Си тан мон та жни ма те ри јал за ве тро е лек тра ну ком.
плет 1

42. Хи бид ни кров ни па нел (фо то на пон ски и со лар ни) ком. 1
Инструменти 
43. Уни вер зал ни ин стру мент ком. 5
Алати 

44. 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

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

46. Пум па за пу ње ње со лар них си сте ма за гре ја ње во де ком. 1
47. Уре ђај за пу ње ње фре он ских си сте ма ком. 1

48. Кље шта за сте за ње хилз ни на про вод ни ке (пре се ци до 2,5 
mm²) ком. 1

49. Алат за ски да ње изо ла ци је са во до ва ком. 1
50. Алат за за ва ри ва ње ба кар них це ви ком. 1
51. Алат за спа ја ње пла стич них це ви ком. 1
Материјал

51. Узор ци ба кар них це ви, фи тин га и ар ма ту ре гар ни-
ту ра 1

52. Про хром ске ре бра сте це ви и си сте ми за спа ја ње гар ни-
ту ра 1

54. Пла стич не це ви и фи тинг гар ни-
ту ра 1

55. Опре ма за ле мље ње и пре со ва ње це ви гар ни-
ту ра 1

56. Оста ла опре ма (фик си ра ње и ка че ње, дих то ва ње, ле пље ње...) гар ни-
ту ра 1

67.

Ра зни спе ци јал ни еле мен ти за со лар не си сте ме и си сте ме са 
то плот ном пум пом (де а е ра то ри, ре гу ла то ри при ти ска, спе-
ци јал ни си гур но сни вен ти ли, 
калориметри …)

гар ни-
ту ра 1

68. Про вод ни ци/кабл 0,75 mm² ду жи на 
у (m) 50 m

На по ме на: Уме сто зид них ше ма мо гу се ко ри сти ти пре зен та-
ци је на ра чу на ру.

Предмет:НАПРЕДНЕЕНЕРГЕТСКЕМРЕЖЕ

Ред. 
бр. На зив опре ме Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

Опрема
1. Пер со нал ни ра чу на ри  за уче ни ке ком. 10
2. На став нич ки лап топ ра чу нар ком. 1
3. Мре жна опре ма за ра чу на ре  (ком.плет) ком. 1
4. Ли цен ци ра ни софт вер за за шти ту ра чу на ра од ви ру са ком. 1

Ред. 
бр. На зив опре ме Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

5. Ли цен ци ра ни софт вер за рад са мре жом ком. 1
6. Екс тер ни хард диск за чу ва ње по да та ка ком. 1
7. Ви део бим ком. 2
8. Спли тер за ви део опре му (1 улаз 4 из ла за) ком. 1
9. Мре жни ко лор штам пач А3  фор ма та ком. 1

10. Мре жни ла сер ски штам пач цр но бе ли ком. 1
11. Ор ман за чу ва ње про јект не до ку мен та ци је ком. 1
12. Ко мо да за штам па че, од ла га ње па пи ра и мер ну опре му ком. 1
13. Про тив по жар ни апа рат ком. 1
14. Ор ма рић за пр ву по моћ ком. 1

На по ме на: Уме сто зид них ше ма мо гу се ко ри сти ти пре зен та-
ци је на ра чу на ру.

Предмет:ТРЖИШТЕЕЛЕКТРИЧНЕЕНЕРГИЈЕ

Ред. 
бр. Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед. 

ме ре Кол.

Слике,шеме,дијаграми 
1. Блок ше ма тр жи шта елек трич не енер ги је ком. 1
2. Сли ке си сте ма об но вљи вих из во ра енер ги је енер ги је ком. 1
3. Та бе ле ко ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је ком. 1
4. Ди ја гра ми це на  и тро шко ва ком. 1

5. Сли ке мо де ла при ла го ђе ња тр жи шних ме ха ни за ма у елек-
тро е нер гет ском. сек то ру ком. 1

6. Кри ва тра жње и по ну де ком. 1

7. Ди ја грам оп ти мал не рас по де ле оп те ре ће ња у си сте ми ма 
енер ги је ком. 1

8. Сли ка мо ни то рин га ис по ља ва ња тр жи шне сна ге ком. 1

9. Ди ја грам екс пло а та ци о них ка рак те ри сти ке из во ра елек-
трич не енер ги је ком. 1

10. Ди ја грам екс пло а та ци о них ка рак те ри сти ке по тро ша ча 
енер ги је ком. 1

11.
Ди ја грам енер гет ских ка рак те ри сти ка би о ма се, ге о тер мал-
них из во ра енер ги је, хи дро е нер ги је, со лар не енер ги је и 
сна ге ве тра

ком. 1

12. Ди ја грам по ка за те ља ква ли те та си сте ма енер ги је ком. 1
13. Ше ма та ри фа и та риф них си сте ма ком. 1
14. Ше ма при ме ри ор га ни зо ва ња ре гу ла то ра у САД и Евро пи ком. 1

15. Ше ма ме то да за про ра чун тро шко ва пре но са и тран зи та 
елек трич не енер ги је. ком. 1

На по ме на: Уме сто зид них ше ма мо гу се ко ри сти ти пре зен та-
ци је на ра чу на ру.

Предмет:ЕЛЕМЕНТИУПРАВЉАЊА

Ред. 
бр. Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед. 

ме ре Кол.

Апарати,машинеиуређаји 
1. Ра чу на ри ком. 12
3.  Про јек тор ком. 1
4. Слике,схеме,филмови  

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

Модели,макете   
6. Ма ке те мер них пре тва ра ча:   

7.  От пор ни ком-
плет 1

8.  Ка па ци тив ни ком. 1
9.  Ин дук тив ни ком. 1

10.  Фо то е лек трич ни ком. 1
11.  Та хо ме триј ски ком. 1
12.  Тем пе ра ту ре ком. 1
13.  При ти ска ком. 1
14.  Про то ка ком. 1
Макетедискриминатора:
15.  На пон ски са обр та њем фа за ком. 1
16.  По тен ци о ме тар ски ком. 1



Ред. 
бр. Вр ста и на зив на став ног сред ства Јед. 

ме ре Кол.

17.  Мост ни ком. 1
18.  Са ди фе рен ци јал ним по ја чи ва чем ком. 1
19.  Фре квент ни ком. 1
20.  Струј ни ком. 1
21.  Вре мен ски ком. 1
Макетепојачавача: 
22.  Ни ско фре квент ни ком. 1
23.  Опе ра ци о ни ком. 1
24.  Маг нет ни ком. 1
Макетерегулатора:
25.  Дво по зи ци о ни ком. 1
26.  Тро по зи ци о ни ком. 1
27  Им пулс ни ком. 1
28.  Елек трон ски са P, I, D, PI, PD, PID де ло ва њем ком. 1
29.  Ре гу ла тор сме ра обр та ња ком. 1
30.  Ре гу ла тор бр зи не мо то ра ком. 1
31.  Ре гу ла тор све тла ком. 1
Макетеизвршнихоргана:
32.  Сер во мо то ри ком. 1
33.  Пре ки дач ком. 1
34  Та стер ком. 1
35.  Ре леј ком. 1
Макетаобјектарегулацијеса: 
36.  Мо то ри ма јед но смер не стру је ком. 3
37.  Мо то ри ма на из ме нич не стру је ком. 3
38.  P ре гу ла ци јом ком. 1
39.  I ре гу ла ци јом ком. 1
40.  D ре гу ла ци јом ком. 1
Макетеиуређајизамерењеирегулацију:
41.  На по на ком. 1
42.  Бр зи не ком. 1
43.  Тем пе ра ту ре ком. 1
44.  По ме ра ња ком. 1
45.  Про то ка ком. 1
46.  Ни воа ком. 1

На по ме на: Уме сто зид них ше ма мо гу се ко ри сти ти пре зен та-
ци је на ра чу на ру.

Предмет:ТЕРМИЧКИИРАСХЛАДНИУРЕЂАЈИ

Ред. 
бр. На зив опре ме Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

Апарати,машине,уређаји
1. Клип ни ком пре сор ком. 1

Слике,шеме
2. Сли ка – ше ма  клип ног ком пре со ра ком. 1
3. Сли ка – ше ма ва зду шног кон ден за то ра ком. 1
4. Сли ка – ше ма ра зних ис па ри ва ча ком. 2
5. Сли ка – ше ма тер мо стат ског ре гу ла ци о ног вен ти ла ком. 1
6. Елек трич на ше ма кућ ног фри жи де ра ком. 1
7. Елек трич на ше ма кућ ног за мр зи ва ча ком. 1
8. Елек трич на ше ма рас хлад не ви три не ком. 1
9. Елек трич на ше ма рас хлад ног ор ма на ком. 1

10. Прин цип ска ше ма пул та за хла ђе ње пи ва ком. 1
11. Прин цип ска ше ма ле до ма та ком. 1
12. Прин цип ска ше ма два ком пре со ра са ви ше ис па ри ва ча ком. 1
13. Елек трич на ше ма елек трич ног бој ле ра ком. 1
14. Елек трич на ше ма елек трич ног штед ња ка ком. 1
15. Елек трич на ше ма тер мо ре гу ла ци о не пе ћи ком. 1
16. Елек трич на ше ма ма ши не за пра ње ру бља ком. 1
17. Елек трич на ше ма ма ши не за пра ње по су ђа ком. 1
18. Елек трич на ше ма елек трич ног ра ди ја то ра ком. 1
19. Елек трич на ше ма уре ђа ја за за ва ри ва ње ком. 1

Ред. 
бр. На зив опре ме Јед. 

ме ре
Ко ли-
чи на

20. Прин цип ска ше ма ко тла за про из вод њу то пле во де са елек-
трич ним гре ја чи ма ком. 1

21. Прин цип ска ше ма пе ћи за то пље ње ме та ла по ступ ком. 
пли ва ју ће шља ке ком. 1

22. Прин цип ска ше ма ди е лек трич не пе ћи за су ше ње др ве та ком. 1
23. Елек трич на ше ма уре ђа ја за елек тро луч но за ва ри ва ње ком. 1
24. Елек трич на ше ма елек тро луч не пе ћи ком. 1
Комплети,гарнитуре
25. Тер мо ста ти – ра зни ком. 2
26 Гре ја чи – ра зни ком. 5

Инструменти
27. Ма но ме три – ра зни ком. 2
28. Тер мо ме три – ра зни ком. 2
29. Уни вер зал ни ин стру мент ком. 2
Модели,макете

30. Мо дел фри жи де ра са при сту пом ме ре ња за при ти сак и тем-
пе ра ту ру у си сте му ком. 1

31. Мо дел за мр зи ва ча са при сту пом ме ре ња за при ти сак и тем-
пе ра ту ру у си сте му ком. 1

32. Мо дел кли ма уре ђа ја ком. 1
33. Мо дел рас хлад не ви три не ком. 1
34. Мо дел кли ма уре ђа ја у ауто мо би лу ком. 1
35. Мо дел елек трич ног бој ле ра ком. 1
36. Мо дел елек трич ног штед ња ка ком. 1
37. Мо дел тер мо ре гу ла ци о не пе ћи ком. 1
38 Мо дел ма ши не за пра ње ру бља ком. 1
39. Мо дел ма ши не за пра ње по су ђа ком. 1
40. Мо дел елек трич ног ра ди ја то ра ком. 1



А. ЗБИРНИ НОРМАТИВ ПОСЕБНОГ ШКОЛСКОГ ПРО-
СТОРА И ОПРЕМЕ (СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УЧИОНИЦЕ И РА-
ДИОНИЦЕ) ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР 
ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

а) За образовни профил електротехничар информационих 
технологија треба да постоје минимално следеће специјализова-
не учионице за следеће групе заједничких стручних предмета:

Једна специјализована учионица за предмете:
– основе електротехнике
– електроника
Два рачунарска кабинета са 11 рачунара за предмете:
– програмирање (трећи и четврти разред)
– базе података (трећи разред)
– веб програмирање
– електронско пословање
– заштита информационих система
– програмирање мобилних уређаја
– техничка документација
– програмирање 2Д видео игара
Један рачунарски кабинет са 16 рачунара за предмете:
– рачунарство и информатика
– рачунарска графика и мултимедија
– веб дизајн
– базе података (други разред)
– програмирање (први и други разред)
Један кабинет за предмет рачунарске мреже и интернет сер-

виси.
Један кабинет за предмет рачунарски системи.
Просторија и опрема за рачунарски кабинет са 11 рачуна-

ра (потребна су два оваква кабинета):
Просторија за рачунарски кабинет треба да има површину од 

30 до 60 m2 и наведену опрему:

Ред. 
бр.

Назив опреме Јед. мере Количина

1. Школска табла (традиционална или бела) ком. 1
2. Сто за наставника ком. 1
3. Столица за наставника ком. 1
4. Ученички сто за рачунар (у зависности од величине 

столова количина може бити и мања)
ком. 10

5. Ученичка столица ком. 10
6. Рачунар ком. 11
7. Прикључак на интернет обезбеђен на свим рачуна-

рима
ком. 11

8. Стручна литература (одобрени уџбеник, литература 
за наставнике, каталози, итд.)

комплет 1

Просторија и опрема за рачунарски кабинет са 16 рачу-
нара:

Просторија за рачунарски кабинет треба да има површину од 
40 до 60 m2 и наведену опрему:

Ред. 
бр.

Назив опреме Јед. мере Количина

1. Школска табла (традиционална или бела) ком. 1
2. Сто за наставника ком. 1
3. Столица за наставника ком. 1
4. Ученички сто за рачунар (у зависности од величине 

столова количина може бити и мања)
ком. 15

5. Ученичка столица ком. 15
6. Рачунар ком. 16
7. Прикључак на интернет обезбеђен на свим рачуна-

рима
ком. 16

8. Стручна литература (одобрени уџбеник, литература 
за наставнике, каталози, итд.)

комплет 1

Просторија и опрема за кабинет за рачунарске мреже и 
интернет сервиси:

Просторија за кабинет за рачунарске мреже и интернет сер-
виси треба да има површину од 30 до 60 m2 и наведену опрему:

Ред. 
бр.

Назив опреме Јед. мере Количина

1. Школска табла (традиционална или бела) ком. 1
2. Сто за наставника ком. 1
3. Столица за наставника ком. 1
4. Ученички сто или клупа лабораторијска (у зависности 

од величине столова количина може бити и мања)
ком. 10



Ред. 
бр.

Назив опреме Јед. мере Количина

5. Ученичка столица ком. 10
6. Oрмар за инструменте ком. 1
7. Рачунар ком. 5
8. Рек орман ком. 1
9. Прикључак на интернет обезбеђен на свим рачуна-

рима
ком. 5

10. Стручна литература (одобрени уџбеник, литература за 
наставнике, каталози, итд.)

комплет 1

Просторија и опрема за кабинет за рачунарске системе:
Просторија за кабинет за рачунарске системе треба да има 

површину од 30 до 60 m2 и наведену опрему:

Ред. 
бр.

Назив опреме Јед. мере Количина

1. Школска табла (традиционална или бела) ком. 1
2. Сто за наставника ком. 1
3. Столица за наставника ком. 1
4. Ученички сто или клупа лабораторијска (у зависности 

од величине столова количина може бити и мања)
ком. 10

5. Ученичка столица ком. 10
6. Oрмарић за инструменте ком. 1
7. Рачунар ком. 5
8. Прикључак на интернет обезбеђен на свим рачуна-

рима
ком. 5

9. Стручна литература (одобрени уџбеник, литература за 
наставнике, каталози, итд.)

комплет 1

Б. НОРМАТИВИ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА 
Наставни предмет: ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
са лабораторијским вежбама

Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

Модели, макете
1. Галванометар ком. 1
2. Електромотор једносмерне струје ком. 1
3. Електромотор наизменичне струје ком. 1
4. Веза потрошача у звезду, троугао ком. 6
5. Макета за проверу закона једносмерне струје ком. 6
6. Макета редних и паралелних веза елемената за 

проверу I и II Кирхофовог закона
ком. 6

7. Макета за мерење отпорности код редних и пара-
лелних веза

ком. 6

8. Макета за мерење отпорности PТC и NTC отпорника ком. 2
9. Макета за мерење привидне и активне снаге ком. 21
Алати, машине, уређаји
10. Електромагнет са различитим магнетним матери-

јалима
ком. 1

11. Исправљач с могућношћу регулације ком. 1
12. Генератор једносмерне струје ком. 1
13. Апаратура за проверу Кулоновог закона ком. 1
14.  Осцилоскоп ком. 1
15. Аутотрансформатор ком. 1
16. Калем са могућношћу промене броја навоја ком. 1
17. Монофазни трансформатор ком. 1
18. Лемилица ком. 1
19. Пинцета ком. 1
20. Комбинована клешта ком. 1
21. Клешта за скидање изолације ком. 1
22. Одвијач (комплет равних и крстастих) комплет 1
23. Сечице ком. 1
Комплети, гарнитуре 
24. Регулациони отпори ком. 6
25. Отпорна декада ком. 6
26. Сет отпорника различитих снага (10Ω–10MΩ) комплет 6
27. Сет керамичких и електролитских кондензатора комплет 6

Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

28. Фотоелеменат ком. 1
29. Термоелеменат ком. 1
30. Једнополне и трополне склопке ком. 2
31. Спојни прибор гарнитура 1
32. Aналогни универзални инструменти ком. 6
33. Дигитални универзални инструменти са могућно-

шћу мерења температуре
ком. 6

34. Аутотрансформатор ком. 1
35. Отпорна декада ком. 2
36. Ватметар ком. 2
37. RC генератор ком. 2
38. Генератор функција ком. 2

Наставни предмет: ЕЛЕКТРОНИКА
са лабораторијским вежбама 

Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

Шеме, слике, филмови 
1. Зидна шема структуре PN, NPN и PNP споја, са 

симболима и карактеристикама
ком. 1

2. Зидна шема структуре фета и мосфета, са симболи-
ма и карактеристикама

ком. 1

3. Зидна шема структуре тиристора, са симболима и 
карактеристикама

ком. 1

4. Зидна шема структуре оптоелектричног елемента, 
симболи и карактеристике

ком. 1

5. Зидна шема технолошког процеса добијања тран-
зистора

ком. 1

6. Зидна шема појачивача са заједничким емитером ком. 1
7. Зидна шема појачивача са фетом, са заједничким 

сорсом
ком. 1

8. Зидна шема триака у примени фазне регулације 
снаге потрошача

ком. 1

9. Приказ технолошког процеса у изградњи интегри-
саних кола

ком. 1

10. Шема са ознакама интегрисаних кола ком. 1
11. Приказ унутрашње структуре операционог појачи-

вача 
ком. 1

12. Приказ различитих осцилатора ком. 1
13. Приказ астабилног и моностабилног мултивибратора ком. 1
14. Приказ Шмитовог окидног кола ком. 1
15. Приказ A/D и D/Aконвертора ком. 1
16. Проспекти логичких кола ком. 1
Модели, макете
17. Макета са Si и Ge диодом ком. 4
18. Макета са Зенеровом диодом ком. 4
19. Макета једноставног стабилизатора напона са Z 

диодом
ком. 4

20. Макета са варикап-диодом ком. 4
21. Макета једностраног и двостраног усмерача ком. 4
22. Макета са биполарним транзистором ком. 4
23. Макета једностепеног и термички стабилисаног 

појачивача RC типа
ком. 4

24. Макета емитерског појачивача ком. 4
25. Макета појачивача са Дарлингтоновим спојем 

транзистора
ком. 4

26. Макета са униполарним транзистором – фетом и 
мосфетом

ком. 4

27. Макета појачивача са фетом и аутоматским предна-
поном 

ком. 4

28. Макета инвертора са биполарним транзистором ком. 4
29. Макета инвертора са мосфетом ком. 4
30. Макета са диодним и триодним тиристором ком. 4
31. Макета са диаком и триаком као регулатором снаге 

потрошача
ком. 4

32. Макета са оптоелектронским елементима (фотоотпо-
ром, фотодиодом, фототранзистором и LED диодом)

ком. 4

33. Макета са операционим појачавачем:
– инвертујући спој,
– неинвертујући спој 
– сабирач
– диференцијални појачавач
– ограничавач
– компаратор напона

ком. 4

34. Макета са интегрисаним стабилизатором напона ком. 4



Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

35. Макета осцилатора у три тачке без и са кварцом ком. 4
36. Макета астабилног мултивибратора ком. 4
37. Макета моностабилног мултивибратора ком. 4
38. Макета са Шмитовим окидним колом ком. 4
39. Макета са CMOS, основна логичка кола и инвертор ком. 4
40. Макета са више различитих фамилија логичких кола ком. 4
41. Макета A/Д и Д/A конвертора ком. 4
42. Макета бинарног и декадног бројача ком. 4
43. Макета са мултиплексером и демултиплексером ком. 4
Инструменти 
1. Аналогни мултиметар ком. 4
2. Дигитални мултиметар ком. 4
3. Електронски мултиметар ком. 4
4. Миливолтметар ком. 4
5. Двоканални осцилоскоп ком. 4
6. RC генератор 10 Hz – 100 kHz ком. 2
7. Генератор функције (са DC излазом и опсегом 0,1 

Hz – 2 MHz)
ком. 4

8. Пулсни генератор (од 0,1 Hz до 10 MHz,  са ампли-
тудним опсегом од 1 V до 15 V,  временом успона 
– пада око 10 ns)

ком. 4

9. Линеарни потенциометар ком. 16
Напомена: Уколико лабораторијски столови немају уграђене стабилне 
изворе напајања, треба предвидети 8 х 2 = 16 стабилних извора променљивих 
напона од 0 V до 30 V

Алати 
10. Мали, средњи и велики одвијач, одвијач – испитивач 

фазе
гарнитура 1

11. Клешта – комбинована, шпицаста и сечице гарнитура 1
12. Алат за скидање изолације са водова ком. 1
13. Мала стега ком. 1
14. Лемилица са термостатом од 50 W, с финим и 

обичним врхом
ком. 1

15. Пинцета (велика и мала) ком. 1
16. Маказе ком. 1
17. Кутија за смештај разноврсних електронских 

елемената (пасивних и активних) за поправке и 
експериментисање

ком. 1

Напомена: Уместо зидних шема могу се користити презента-
ције на рачунару

Наставни предмети: РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И МУЛ-
ТИМЕДИЈА

Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

Софтвер
1. Програм за израду фонта ком. 15
2. Програм за обраду текста ком. 15
3. Програм за цртање (векторска графика) ком. 15
4. Програм за обраду слика ком. 15
5. Програм за обраду звука ком. 15
6. Програм за обраду видео записа ком. 15
7. Програм за израду анимација ком. 15
8. Програм за израду мултимедијалних презентација ком. 15

Наставни предмети: ВЕБ ДИЗАЈН

Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

Софтвер
1. Програм за израду HTML страница уз CSS или 

одговарајући текст процесор
ком. 15

2. Софтвер за управљање садржајем CMS ком. 15
3. Веб сервер за приказ презентација ком. 1

Наставни предмети: ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ

Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

Софтвер
1. Текст процесор ком. 10

Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

2. Развојно окружење за израду веб апликација ком. 10
3. Развојно окружење израду и одржавање база пода-

така
ком. 10

4. Веб сервер Аpache и Internet Information Services 
(IIS)

ком. 1

5. Систем за управљање базама података ком. 1

Наставни предмет: РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И ИНТЕР-
НЕТ СЕРВИСИ

Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

Слике, шеме, филмови
1. Шема повезивања конектора на каблове ком. 1
2. Шема изведене инсталације рачунарске мреже ком. 1
3. OSI модел ком. 1
4. TCP/IP модел ком. 1
5. Протоколи и бројеви портова ком. 1
Алати, машине, уређаји
6. Лемилица 30 вати ком. 2
7. Тестер каблова ком. 2
8. Клешта за кримповање ком. 8
9. Punch down алат за спајање кабла на реглете по 

66/110 стандарду
ком. 8

10. Комлет одвијача комплет 2
11. Метар 3 m ком. 2
12. Универзални стрипер алат за бланкирање са сечи-

цама
ком. 2

13. Ручни алат (мала и средња клешта, пљоснате и 
крстасте одвртке, сечице, пинцета)

комплет 2

14. Хаб ком. 1
15. Свич ком. 3
16. Рутер ком. 1
17. Аксес поинт ком. 2
18. Бежични рутер ком. 1
19. IP телефон ком. 1
20. IP камера 1
Комплети, гарнитуре 
21. Разне врсте преносних медијума (UTP, STP, FTP, 

коаксијални)
комплет 1

22. Сви постојећи конектори за жичне медијуме комплет 1
23. Комплет навртка и завртањ комплет 8
24. Печ панел комплет 2
Инструменти
25. мултиметар ком. 1
26. Мултиметар са RS 232 прикључком ком. 1
Каталози и литература
27. Каталози мрежне опреме ком. 1
28. Документација рачунарске мреже ком. 1

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

Наставни предмет: РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ

Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

Слике, шеме, филмови
1. Приказ рачунарског система помоћу дијаграма ком. 1
2. Блок шема рачунара ком. 1
3. Блок шема централне јединице ком. 1
4. Блок шема матичне плоче ком. 1
5. Блок шема процесора ком. 1
6. Блок шема хард-диск ком. 1
7. Блок шема оптичког уређаја ком. 1
8. Блок шема слојевитих оперативних система ком. 1



Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

9. Табела система датотека ком. 1
Алати, машине, уређаји
10. Алат за склапање и одржавање рачунара комплет 2
11. Уређај за испитивање хардвера (тестер) ком. 2
Комплети, гарнитуре 
12. Кућиште за персонални рачунар ком. 5
13. Напајање за персонални рачунар ком. 5
14. Процесор са хладњаком и вентилатором комплет 5
15. Радна меморија (RAM – Random Access Memory) ком. 5
16. Хард диск ком. 5
17. Спољашни хард диск ком. 1
18. USB (Universal Serial Bus) Flash меморија ком. 1
19. Оптички уређај ком. 5
20. Монитор ком. 5
21. Тастатура ком. 5
22. Миш ком. 5
23. Видео картица ком. 5
24. Мрежна картица ком. 1
25. Звучна картица (одговара и старије генерације) ком. 1
26. Спољашњи и унутрашњи каблови комплет 5
27. Штампач ком. 1
28. Уређај за непрекидно напајање (UPS – 

Uninterruptible Power Supply)
ком. 1

29. Скенер ком. 1
30. Микрофон ком. 1
31. Звучници комплет 1
Инструменти
32. Мултиметар ком. 5
Софтвер
33. Дијагностички софтвер ком. 5
34. Оперативни системи произвођача Microsoft – бар 

две верзије
ком. 5

35. Оперативни системи отвореног кода Linux – бар две 
верзије

ком. 5

Каталози и литература
36. Техничка документација за хардвер ком. 5
37. Техничка документација за оперативне системе

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

Наставни предмет: ПРОГРАМИРАЊЕ (први и други ра-
зред), БАЗЕ ПОДАТАКА (други разред)

Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

Слике, шеме, филмови
1. Пример алгоритма са простом линијском структуром ком. 1
2. Пример алгоритма са разгранатом структуром ком. 1
3. Пример алгоритма са цикличном структуром ком. 1
4. Радно окружење за писање програма ком. 1

Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

5. Табела система датотека ком. 1
6. Пример информационог система ком. 1
7. Пример модела базе података система
Софтвер, програми, пакети
8. Софтверски алати за развој десктоп апликација ком. 15
9. Case алати за моделирање базе података ком. 15
10. Развојно окружење израду и одржавање база пода-

така
ком. 15

11. Систем за управљање базама података ком. 15

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

Наставни предмет: ПРОГРАМИРАЊЕ (трећи и четврти 
разред), БАЗЕ ПОДАТАКА (трећи разред), програмирање мо-
билних уређаја, ПРОГРАМИРАЊЕ 2Д ВИДЕО ИГАРА

Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

Слике, шеме, филмови
1. Пример алгоритма са простом линијском структуром ком. 1
2. Пример алгоритма са разгранатом структуром ком. 1
3. Пример алгоритма са цикличном структуром ком. 1
4. Радно окружење за писање програма ком. 1
5. Табела система датотека ком. 1
6. Пример информационог система ком. 1
7. Пример модела базе података система ком. 1
Уређаји
8. Мобилни телефон ком. 1
9. Таблет ком. 1
Софтвер, програми, пакети
10. Софтверски алати за развој десктоп програма ком. 15
11. Софтверски алати за развој мобилних апликација ком. 15
12. Case алати за моделирање базе података ком. 15
13. Развојно окружење израду и одржавање база пода-

така
ком. 15

14. Систем за управљање базама података ком. 15

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

Наставни предмет: ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Ред. 
бр.

Врста и назив наставног средства Јед. мере Количина

Слике, шеме, филмови
1. Симболи за цртање документације ком. 1
Софтвер
2. Програм за обраду текста ком. 10
3. Програм за цртање табела ком. 10
4. Програм за цртање (векторска графика) ком. 10
Каталози и литература
5. Каталог дистрибутера рачунарске опреме ком. 1


