
 

 

СПИСАК ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ 

 
 

дз Разводни орманиз 
нз Разлози за коришћење упуштача  у споју звездаатроугао приликом покретања трофазног асинхроног 

мотораз 

из Енергетска шема упуштача звездаатроугао са објашњењемз 

рз Управљачка шема упуштача звездаатроугаоз 
мз Дизел електрични агрегатиз 
лз Акумулаторске батеријез 
кз Сабирнице за изједначење потенцијалаз 
шз Механички заштитни уређајиз 
ћз Дејство електричне струје на човеказ 
доз Пресудни фактори приликом струјног удараз 

ддз Могућности удесаз 
днз Дефинисати директни и индиректни напон додираз 
диз Навести све начине заштите од директног додира напоназ 
дрз Заштита постављањем изолацијез 

дмз Заштита преградама или кућиштимаз 
длз Заштита постављањем ван дохвата рукез 

дкз Заштита препрекамаз 
дшз Навести све начине заштите од индиректног додира напоназ 
дћз Заштита аутоматским искључењем напајањаз 

ноз Објасни значење ознака у разним системима напајања ТТМ ТЈафаSз 

ндз Нацртај струју петље квара и нведи услов ефикасне заштите у ТТ системуз 
ннз Нацртај струју петље квара и нведи услов ефикасне заштите у ТЈ системуз 

низ Заштита локалним изједначењем потенцијалаз 

нрз Заштита употребом уређаја класе ђђ или одговарајућом изолацијомз 

нмз Заштита постављањем у изоловане просторијез 

нлз Заштита допунским изједначењем потенцијалаз 

нкз Заштита електричним одвајањемз 

ншз ЗУДСз 

 

дз Како је извршена подела електричних инсталација према намени објектач   

нз Које услове треба да испуне инсталације у стамбеним и административним објектимач   

из Какве су то просторије са специфичним условимач На шта треба обратити пажњу при извођењу 

инсталација у овим просторијамач  

рз Објасни електричне инсталације на градилиштимаз 
мз Објасни електричне инсталације у просторијама угроженим експлозивним смешамаз 

лз Које услове треба да испуне електричне инсталације у болницамач 

кз Шта су командне салеч 

шз Наведи пример командних салаз 
ћз Које врсте командовања постоје у командној салич 

доз Ко врши командовање у командној салич 

ддз Објасни пример командовања пуњења резервоара из црпне станицез 
днз Објасни апарате за командовање у командној сализ  
диз Објасни како је условљено укључење и искључење појединих уређаја црпне станицеч  

дрз Које је улога сигнализације и како се може известич Објасни на примеруз  

дмз Која је улога мерне опремеч Које се величине мереч Како су подељени инструментич 

длз Објасни како се врши мерење неелектричних величинач  

дкз Објасни распоред електроопреме код малих целиназ Наведи примерз  
дшз Објасни распоред опреме код већих постројењаз Наведи пример из праксез  
дћз Објасни управљањe помоћу рачунарске опремез Наведи примерз  

ноз Како се изводе електроенергетске инсталације у просторијама са рачунаримач 

 

 

дз Подела извора светлостиз З4Р 

нз Шта је електролуминесценцијач З4Р 

из Шта је флуоресценцијач З4Р 

рз Дефинисати просторни угао ЗдефиницијаМ израз и јединицаРз З5Р 

мз Светлосни флукс ЗдефиницијаМ израз и јединицаРз З5Р 

лз Количина светлости ЗдефиницијаМ израз и јединицаРз З5Р 

кз Јачина светлости ЗдефиницијаМ израз и јединицаРз З5Р 



 

 

шз Осветљај ЗдефиницијаМ израз и јединицаРз З5Р 

ћз Блесак ЗдефиницијаМ израз и јединицаРз З5Р 

доз Шта је специфична производња светлосног извора ЗдефиницијаМ израз и јединицаРз З5Р 

ддз Описати мерење светлосне јачинез З8Р 

днз Описати  мерење светлосног флуксаз З8Р 

диз Принцип рада сијалица са ужареним металним влакномз З8Р 

дрз Особине сијалица са ужареним металним влакномз З8Р 

дмз Рефлектор сијалицез З6Р 

длз Инфрацрвене сијалицез З6Р 

дкз Пројекционе сијалицез З6Р 

дшз Халогене сијалицез З6Р 

дћз Принцип рада сијалица испуњених металним парамаз З8Р 

ноз Особине сијалица испуњених металним парамаз З8Р 

 

 

дз Принцип укључења флуоресцентних сијалицаз 
нз Особине флуоресцентних сијалицаз 
из Индуктивни спој флуоресцентних сијалица ЗшемаРз 
рз Оапацитивни спој флуоресцентних сијалица ЗшемаРз 

мз Оомпензовани спој флуоресцентних сијалица ЗшемаРз 

лз Принцип рада светлећих цевиз 
кз Особине светлећих цевиз 
шз Тињалицаз 
ћз Који су разлози за постављање сијалица у арматуреч 

доз Светиљке за директно осветљењез 
ддз Светиљке за полудиректно осветљењез 
днз Светиљке за мешовито осветљењез 
диз Светиљке за полуиндиректно осветљењез 
дрз Светиљке за индиректно осветљењез 
дмз Провидне светиљкез 
длз Дифузне светиљкез 
дкз Рефлектор светиљкез 
дшз Који су услови за правилно и добро осветљењеч 

дћз Потребна вредност осветљајаз 
ноз Равномерност осветљењаз 
ндз Контрастз 
ннз Засењивањез 
низ Боја светлостиз 
нрз Сенкез 
нмз Економичност осветљењаз 
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