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Извођење наставе и полагање испита на предмету 
Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике 

 
Због текућег стања проузрокованог пандемијом вируса COVID–19, предвиђено је да се извођење 

наставе и полагање испита на предмету Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике 

(13Е071ЛОЕ) у школској 2020/21. години одвија на следећи начин. 

 

• Часови предавања су припремна настава за израду лабораторијских вежби 

(шест вежби, подељених у два циклуса). 

• Припремна настава изводи се двократно (за први и други циклус), према распореду који ће 

бити благовремено објављен на сајту за Основе електротехнике http://oet.etf.rs. 

Термини који се виде у распореду нису стварни термини држања наставе. 

• Припремна настава биће одржана на MS Teams платформи, у оквиру тима 

LabOET (13E071LOE), којем је могуће придружити се путем линка 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20ab69d2a028494dba0d0fa4ab0af53e%40thread.tacv2/

conversations?groupId=2bf97f97-12ab-41da-b76e-2a085029059d&tenantId=1774ef2e-9c62-

478a-8d3a-fd2a495547ba 

• Предиспитне обавезе подразумевају: (1) припрему и израду прорачуна за свих шест 

лабораторијских вежби, изложених у два Практикума (за сваки од циклуса по један) и 

(2) израду једне лабораторијске вежбе (случајно одабране између шест вежби). 

• Лабораторијске вежбе раде се у лабораторији 95а, према распореду који ће бити 

благовремено објављен на сајту за Основе електротехнике (почетак је предвиђен за крај 

априла или почетак маја). 

• При изради лабораторијске вежбе студент доноси оба Практикума, у којима су прорачуни 

за свих шест вежби. Коначни резултати мерења у лабораторији уписују се у део 

Практикума за вежбу коју је студент радио.  

• На лабораторијској вежби је могуће освојити максимално 30 поена. (Ако не буде 

могућности за одржавања лабораторијских вежби, ови поени биће додељени на основу 

провере прорачуна и припремљености студената за лабораторијске вежбе.). 

• Испит је писмени и траје 180 минута. Ради се 14 питања од којих свако носи по 5 поена. На 

испиту је могуће освојити максимално 70 поена. 

• Студенти треба да на испит понесу вежбанку, а текст питања на испиту добијају на 

дволисници. Сви коначни резултати морају се уписати у одговарајуће кућице на 

дволисници. 

• Коначна оцена се формира на основу збира броја поена са предиспитних обавеза и броја 

поена са испита према следећој таблици 
 

Поени 0–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100 

Оцена 5 6 7 8 9 10 

• Евентуална питања можете послати на e–mail адресу: tasic@etf.rs 

 

28. фебруар 2021. године Предметни наставници 
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