
Универзитет у Нишу 

Електронски факултет у Нишу 

Катедра за теоријску електротехнику 
 

План реализације наставе на даљину за предмете на Катедри за теоријску 

електротехнику 

 
Назив предмета: Основи електротехнике 2 

Термини одржавања часова:  уторак, 08:15-11:00 (предавања А и Б група),  

  среда, 08:15-11:00 (предавања Ц група), 

  среда, 11:15-13:00 (вежбе А група), 

  четвртак, 11:15-13:00 (вежбе Б група), 

  петак, 11:15-13:00 (вежбе  Ц група), 

 

Веб локација за постављање материјала: http://eth.elfak.ni.ac.rs и http://moodle.elfak.ni.ac.rs  

Термини за консултације: 
Предметни 

наставници/сарадник 
Време наставе Консултације Комуникација 

Проф. др Злата 

Цветковић, редовни проф. 
уторак  08:15-11:00 уторак и петак  

13h -14h 

e-mail: 

zlata.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs  

Проф. др Небојша 

Раичевић, ванр. проф. 
уторак  08:15-11:00 

четвртак  11:15-

13:00 

уторак и среда   

13h-15h 

e-mail: 

nebojsa.raicevic@elfak.ni.ac.rs 

Проф. др Ненад 

Цветковић, ванр. проф. 
среда  08:15-11:00 петак, 11h-13h 

 

e-mail: 

nenad.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs  

Др Мирјана Перић, доцент среда  08:15-11:00 

петак  11:15-13:00 

понедељак, 12h-14h 

петак, 13h -15h 

e-mail: 

mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs  

Др Ана Вучковић, доцент уторак  08:15-11:00 

 петак 08:15-13:00 

понедељак и 

петак, 14h-15h 

e-mail: 

ana.vuckovic@elfak.ni.ac.rs 

Др Драгана Живаљевић, 

асистент 
среда и четвртак  

11:15-13:00 
 петак, 12h -15h 

e-mail: 

dragana.zivaljevic@elfak.ni.ac.rs 

Skype: dragana_skype 

Дипл инг. Дејан 

Јовановић, асистент 
среда и четвртак  

11:15-13:00 

среда, 13h-15h e-mail: 

dejan.jovanovic@elfak.ni.ac.rs 

Дипл инг. Драгана 

Јовановић, асистент 
Среда, четвртак и 

петак  11:15-13:00 

среда и четвртак  

12h-14h 

e-mail: 

dragana.jovanovic@elfak.ni.ac.rs 

Др Биљана Стошић, 

асистент 
среда  11:15-13:00 понедељак  и 

четвртак, 13h -15h 

e-mail: 

biljana.stosic@elfak.ni.ac.rs  

skype: Biljana Stošić 

(b4bf2c7229cd97ba) 

Др Марија Милијић, 

асистент 
среда  11:15-13:00 среда, 13h-15h e-mail: 

marija.milijic@elfak.ni.ac.rs;  

skype: marija_milijic 

Дипл инг. Филип 

Филиповић, асистент 
петак 11:15-13:00 среда и четвртак   

12h-14h 

e-mail: 

filip.filipovic@elfak.ni.ac.rs 

Skype grupa: Elektrotehnika 2 C3 

2020  

https://join.skype.com/RteaEWIi5t

A1 
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Назив предмета: Лабораторијски практикум - Основи електротехнике 

Термини одржавања часова:  петак, 13h - 14h (предавања А група) 

  уторак, 13h -14h (предавања Б група),  

  среда, 13h -14h (предавања Ц група), 

 

Веб локација за постављање материјала: http://moodle.elfak.ni.ac.rs  

Термини за консултације: 
Предметни наставници/сарадник Консултације Комуникација 

Проф. др Злата Цветковић, редовни проф. уторак 13h -14h 

петак 13h -14h 

e-mail: 

zlata.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs  

Др Мирјана Перић, доцент понедељак, 12h-14h 

петак, 13h -15h 

e-mail: 

mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs  

Др Ана Вучковић, доцент понедељак, 14h-15h 

петак, 14h-15h 

e-mail: 

ana.vuckovic@elfak.ni.ac.rs 

 

 Први циклус лабораторијских вежби (прву и другу вежбу) је један део студената урадио. 

Остали студенти ће урадити вежбу када се за то створе услови, након укидања ванредног 

стања. 

 Други циклус (трећу и четврту вежбу) студенти ће моћи да реализују код куће с обзиром да се 

ради моделовање проблема у програмском пакету FEMМ4.2. 

 Трећи циклус, односно пету вежбу студенти ће морати да реализују када се за то створе 

услови, након укидања ванредног стања. 

 

Назив предмета: Електромагнетика – одабрана поглавља (модул: Телекомуникације) 

Термини одржавања часова: среда, 11-13 (предавања), петак, 10-12 (рачунске вежбе) 

 

Веб локација за постављање материјала: http://moodle.elfak.ni.ac.rs  

Термини за консултације: 
Предметни наставници/сарадник Консултације Комуникација 

Проф. др Небојша Раичевић, ванр. проф. уторак, 11-13 e-mail: nebojsa.raicevic@elfak.ni.ac.rs  

Др Мирјана Перић, доцент понедељак, 12-14 

петак, 13-15 

e-mail: 

mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs  

Др Драгана Живаљевић, асистент петак, 12-15  e-mail: 

dragana.zivaljevic@elfak.ni.ac.rs 

Skype: dragana_skype 

 

 

Назив предмета: Електромагнетика (модул: Електроенергетика) 

Термини одржавања часова:уторак, 8-11 (предавања), уторак, 11-13 (рачунске вежбе) 

 

Веб локације за постављање материјала: 

http://moodle.elfak.ni.ac.rs  

http://energetika.elfak.ni.ac.rs/index.php/studije/treca-godina/elektromagnetika 

Термини за консултације: 
Предметни наставници/сарадник Консултације Комуникација 

Проф. др Ненад Цветковић, ванр. проф. уторак, 10-13 

петак, 11-13 

e-mail: nenad.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs  

 

Др Мирјана Перић, доцент понедељак, 12-14 

уторак, 08-11 

петак, 13-15 

e-mail: 

mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs  

Дипл инг. Дејан Јовановић, асистент Уторак, 11-13 

среда, 13-15  

e-mail: dejan.jovanovic@elfak.ni.ac.rs 

 

 

 

http://moodle.elfak.ni.ac.rs/
mailto:zlata.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs
mailto:mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs
mailto:ana.vuckovic@elfak.ni.ac.rs
http://moodle.elfak.ni.ac.rs/
mailto:nebojsa.raicevic@elfak.ni.ac.rs
mailto:mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs
mailto:dragana.zivaljevic@elfak.ni.ac.rs
http://moodle.elfak.ni.ac.rs/
http://energetika.elfak.ni.ac.rs/index.php/studije/treca-godina/elektromagnetika
mailto:nenad.cvetkovic@elfak.ni.ac.rs
mailto:mirjana.peric@elfak.ni.ac.rs
mailto:dejan.jovanovic@elfak.ni.ac.rs

