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Организација наставе из предмета Основи електротехнике 1
(школскa 2020/21)
Драги студенти,
Добро дошли на предмет Основи електротехнике 1.
С обзиром на одлуке које су надлежни органи донели везано за реализацију наставе на нашем
факултету, у овом семестру нас очекује комбинована настава из предмета Основи електротехнике 1.
Све информације у вези са предметом налазе се на:


Интернет страници Катедре за теоријску електротехнику: http://eth.elfak.ni.ac.rs
(мени: Studije – I godina – Osnovi elektrotehnike 1)
Поред основних информација о предмету, овде се налазе и испитни задаци из претходних
рокова.



Платформи за учење на даљину: http://moodle.elfak.ni.ac.rs
(категорија: Teorijska elektrotehnika – Osnovi elektrotehnike 1)

Упутство за приступ Moodle платформи
1. Платформа се налази на адреси http://moodle.elfak.ni.ac.rs
2. Студент бира из категорије курсева „TEORIJSKA ELEKTROTEHNIKA“, а потом „Osnovi
elektrotehnike 1“
3. Студент се логује на курс својом „elfak“ адресом тако што иде на OpenID Connect.

4. Након логовања, да би приступио курсу, уноси лозинку курса, само први пут.
5. Лозинка за приступ курсу из Основа електротехнике 1 је:

ETH1123

На Moodle страници предмета Основи електротехнике 1 тренутно се налазе:



Опште информације о предмету
Пропозиције полагања

Платформа пружа могућност и форумске дискусије, па можете покренути одговарајућу тему,
уколико за тим постоји потреба.

Како ћемо реализовати наставу?
Настава креће у понедељак, 5. октобра, по распореду за класичну наставу. У 1., 2., 7., 12. и 15.
недељи наставе, настава се одржава класично.
Класична предавања и рачунске вежбе биће одржавани у амфитеатрима, по већ постојећем
распореду за класичну наставу.
Важна напомена: Током прве две недеље, рачунске вежбе из Основа електротехнике 1 у
терминима од 15.00-18.00 неће бити одржане.
Онлајн предавања и рачунске вежбе одржавају се преко платформе MS Teams у оквиру тима
Osnovi elektrotehnike 1 (3OEZ1O02), по већ постојећем распореду за онлајн наставу.

Упутство за придруживање тиму „Osnovi elektrotehnike 1“
1. У оквиру поља „Тимови“ на MS Teams платформи, студент треба да иде на поље „Join or create
team“, које се налази у горњем десном углу.

2. У оквиру поља „Join a team with a code” студент уноси код за приступање тиму „Osnovi
elektrotehnike 1“ и иде на „Join team“.
3. Kод за приступ тиму из предмета Основи електотехнике 1 је

pqiba0ј

У оквиру овог тима налази се шест канала за А, Б и Ц групу: А grupa – predavanja, A grupa – vežbe,
B grupa – predavanja, B grupa – vežbe, C grupa – predavanja и C grupa – vežbe.
У оквиру одговарајућег канала одржаваће се онлајн предавања и рачунске вежбе према
постојећем распореду часова за онлајн наставу.

Ангажовање наставника и сарадника по групама
Предавања
Групе
Класична
настава –
предавања
Онлајн
настава –
предавања

А
А1 - проф. др Злата Цветковић
А2 - доц. др Мирјана Перић
А3 - проф. др Злата Цветковић

Б
Б1 - проф. др Небојша Раичевић
Б2 - доц. др Ана Вучковић
Б3 - проф. др Небојша Раичевић
Б4 - проф. др Небојша Раичевић

Ц1 - проф. др Ненад Цветковић
Ц2 - проф. др Ненад Цветковић
Ц3 - доц. др Драгана Живаљевић

проф. др Злата Цветковић
доц. др Мирјана Перић

проф. др Небојша Раичевић
доц. др Ана Вучковић

проф. др Ненад Цветковић
доц. др Драгана Живаљевић

Рачунске вежбе
Групе
Класична
настава –
рачунске
вежбе
Онлајн
настава –
рачунске
вежбе

А

Ц

А1 - др Биљана Стошић
А2 - маст. инж. Драгана Јовановић
А3 - доц. др Мирјана Перић

Б
Б1 - дипл. инж. Дејан Јовановић
Б2 - доц. др Ана Вучковић
Б3 - маст. инж. Драгана Јовановић
Б4 - др Марија Милијић

Ц
Ц1 - проф. др Ненад Цветковић
Ц2 - дипл. инж. Дејан Јовановић
Ц3 - доц. др Драгана Живаљевић

маст. инж. Драгана Јовановић

дипл. инж. Дејан Јовановић

дипл. инж. Дејан Јовановић

Провере знања током семестра (колоквијуми)
Током семестра одржаће се два колоквијума из предмета Основи електротехнике 1.
Први колоквијум ће бити организован након седме радне недеље, док ће се други одржати у
термину испита из Основа електротехнике 1 у јануарском испитном року.
О тачним терминима бићете благовремено обавештени.

Постављање материјала: Материјал који прати предавања и рачунске вежбе биће постављан
редовно на платформе за учење на даљину MS Teams и Moodle.

Наставници и сарадници - контакт
Име и презиме
проф. др Злата Цветковић
проф. др Небојша Раичевић
проф. др Ненад Цветковић
доц. др Мирјана Перић
доц. др Ана Вучковић
доц. др Драгана Живаљевић
дипл. инж. Дејан Јовановић
маст. инж. Драгана Јовановић
др Биљана Стошић
др Марија Милијић

Канцеларија
136
428
429
423
423
231а
231а
423
303
303

Електронска пошта
zlata.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs
nebojsa.raicevic@elfak.ni.ac.rs
nenad.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs
mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs
ana.vuckovic@elfak.ni.ac.rs
dragana.zivaljevic@elfak.ni.ac.rs
dejan.jovanovic@elfak.ni.ac.rs
dragana.jovanovic@elfak.ni.ac.rs
biljana.stosic@elfak.ni.ac.rs
marija.milijic@elfak.ni.ac.rs

Желимо вам срећан почетак и много успеха током студирања!
Катедра за теоријску електротехнику

