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Табела 11.2. Листа опреме у власништву 

високошколске установе која се користи у 

наставном процесу и научноистраживачком раду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе 
 

Р.б. Опрема Тип Намена Број 

1. Лап топ 586 практичне вежбе 4 

2. ВГА пројектор апарат практичне вежбе 3 

3. Графоскоп апарат практичне вежбе 5 

4. Дијапозитив апарат практичне вежбе 2 

5. Пројекторско платно апарат практичне вежбе 4 

6. Рачунарски систем  P III/IV 586  практичне вежбе 66 

7. Рачунарски систем P/II 586 практичне вежбе 4 

8. Штампач  Ласер практичне вежбе 11 

9. Штампач  Колор практичне вежбе 1 

10. Штампач  Матрични практичне вежбе 5 

11. Скенер А4 практичне вежбе 4 

12. 
Рутер Мрежна 

опрема 
практичне вежбе 2 

13. 
Свич Мрежна 

опрема 
практичне вежбе 9 

14. 
Сектор антена за бежични 

интернет 

Мрежна 

опрема 
практичне вежбе 2 

15. Дигитални фото апарат апарат практичне вежбе 1 

16. Гајгер Милеров бројач апарат практичне вежбе 3 

17. Психометар апарат практичне вежбе 1 

18. Спектроскоп апарат практичне вежбе 1 

19. Ласер апарат практичне вежбе 1 

20. Оптичка клупа са сочивима апарат практичне вежбе 1 

21. Кундтова цев апарат практичне вежбе 1 

22. Резонантна цев апарат практичне вежбе 1 

23. 
Резонатор са звучним 

виљушкама 
апарат практичне вежбе 1 

24. 
Комплет за проверу Омовог 

закона 
апарат практичне вежбе 1 

25. Винстонов мост апарат практичне вежбе 1 

26. 
Комплет за проверу Омовог 

закона за наизменичну стују 
апарат практичне вежбе 1 

27. Математичко клатно апарат практичне вежбе 1 

28. Торзионо клатно апарат практичне вежбе 1 

29. 
Комплет за мерење топлотног 

капацитета 
апарат практичне вежбе 1 

30. Статив са термистором апарат практичне вежбе 1 

31. Диода - комплет апарат практичне вежбе 1 

32. Транзистор – комплет апарат практичне вежбе 1 



33. Микроскоп апарат практичне вежбе 2 

34. 

Комплет за утврђивање 

температурног коефицијента 

метала 

апарат практичне вежбе 1 

35. Фотокопир апарат апарат практичне вежбе 2 

36. Телефонски централа апарат практичне вежбе 1 

37. Телефонски апарат апарат практичне вежбе 12 

38. Телефакс апарат практичне вежбе 1 

39. Aналитичка вагa апарат практичне вежбе 1 ком. 

40. Техничка вага апарат практичне вежбе 2 koм. 

41. Koндуктометар апарат практичне вежбе 3 koм. 

42. ПХ метар апарат практичне вежбе 3 koм. 

43. Koлориметар апарат практичне вежбе 1 koм 

44. Пећ за жарење апарат практичне вежбе 2 kom. 

45. Центрифуга апарат практичне вежбе 2 koм. 

46. Maгнетна мешалица апарат практичне вежбе 3 koм. 

47. Водено купатило опрема практичне вежбе 2 koм. 

48. Пешчано купатило опрема практичне вежбе 1 koм. 

49. Дигестор опрема практичне вежбе 1 koм 

50. Дестилатор за воду апарат практичне вежбе 2 koм. 

51. Сушница апарат практичне вежбе 2 koм. 

52. Електрични решо опрема практичне вежбе 7 koм. 

53. Ротациони вакуум упаривач апарат практичне вежбе 1 koм. 

54. Рефрактометар апарат практичне вежбе 2 koм. 

55. Тилеов апарат  апарат практичне вежбе 3 koм. 

56. Бинокуларни микроскоп апарат 
практичне вежбе 

11 

koм. 

57. Лупа прибор практичне вежбе 3 ком. 

58. Лабараторијски аутоклав апарат практичне вежбе 1 koм. 

59. Инкубатор апарат практичне вежбе 1 koм. 

60. Фрижидер опрема практичне вежбе 1 koм. 

61. Mикропипета прибор практичне вежбе 1 ком. 

62. Tресилица са ситима апарат практичне вежбе 1 koм. 

63. Mлин апарат практичне вежбе 1 koм. 

64. Спектрофотометар апарат практичне вежбе 1 koм. 

65. Водено купатило (имерзиони 

термостат) 
опрема практичне вежбе 1 koм. 

66. Aпаратура по Chlevenger-u апаратура практичне вежбе 1 koм. 

67. Вискозиметар по Убелодеу апарат практичне вежбе 4 ком. 

68. Апаратура  за одређивање 

висине пене 
апаратура практичне вежбе 1 ком. 

69. Центрифуга по Герберу апарат практичне вежбе 1 ком. 



70. Салеронов ебулиоскоп апаратура практичне вежбе 1 koм. 

71. Халуметар апарат практичне вежбе 1 koм. 

72. Екслов широмер  апаратура практичне вежбе 2 koм. 

73. Алкохолометар 10-70 vol% апарат практичне вежбе 3 koм. 

74. Okсигенометар апарат практичне вежбе 1 koм. 

75. Tурбидиметар апарат практичне вежбе 1 koм. 

76. Mини електрични шпорет опрема практичне вежбе 1 koм. 

77. Mикрометарски завртањ мерни 

инструмент        
практичне вежбе 2 koм. 

78. Полариметар апарат практичне вежбе 1 koм. 

79. Kалориметар апарат практичне вежбе 1 koм. 

80. Сталагмометар апарат практичне вежбе 1 koм. 

81. Лактодензиметар апарат практичне вежбе 2 koм. 

82. 
Лењир са нонијусом мерни 

инструмент        
практичне вежбе 1 koм. 

83. Хронометар апарат практичне вежбе 3 ком. 

84. Манометар апарат практичне вежбе 2 ком. 

85. 
Волтметар апарат 

практичне вежбе 
13 

ком. 

86. Амперметар апарат практичне вежбе 8 ком. 

87. Осцилоскоп апарат практичне вежбе 1 ком. 

88. 

Мултифункционални мерач 

буке, светло-сти, влажности и 

температуре. 

апарат практичне вежбе 1 ком. 

89. 
Генератор сигнала са мерачем 

фреквенције 
апарат практичне вежбе 1 ком. 

90. 

Апаратуре за мерење густине 

чврстих тела (хидростатичка 

вага и пикнометар) 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

91. 

Апаратуре за одређивање 

густине течности (пикнометар 

и хидрометар) 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

92. 

Апаратура за одређивање 

убрзања земљине теже 

математичким клатном 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

93. 
Апаратура за одређивање 

Јунговог модула еластичности 
апаратура практичне вежбе 1 ком. 

94. 

Апаратура за одређивање 

торзионе кон-станте и момента 

инерције  

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

95. 

Апаратуре за одређивање 

константе повр-шинског 

напона течности  

апаратура практичне вежбе 1 ком. 



96. 

Апаратуре за одређивање 

коефицијента вискозности 

течности  

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

97. 
Апаратура за проверавање 

Бернулијеве једначине 
апаратура практичне вежбе 1 ком. 

98. 

Апаратура за одређивање 

специфичне топлоте чврстих 

тела 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

99. 
Апаратура за мерење топлоте 

испаравања 
апаратура практичне вежбе 1 ком. 

100. 
Апаратура за проверавање 

гасних закона  
апаратура практичне вежбе 1 ком. 

101. Психрометар по Асману апаратура практичне вежбе 1 ком. 

102. 
Апаратура за одређивање 

Поасоновог броја  
апаратура практичне вежбе 1 ком. 

103. 

Апаратура за проверавање 

Омовог закона у колу 

једносмерне струје 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

104. 

Апаратура за мерење 

отпорности Витсто-новим 

мостом 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

105. 

Апаратура за одређивање 

температурског коефицијента 

отпорности 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

106. 
Апаратура за одређивање 

температуре термоелементом 
апаратура практичне вежбе 1 ком. 

107. 
Апаратура за одређивање 

снаге  грејача 
апаратура практичне вежбе 1 ком. 

108. 

Апаратура за одређивање 

електрохемијског еквивалента 

бакра 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

109. 
Апаратура за одређивање 

елементарног наелектрисања 
апаратура практичне вежбе 1 ком. 

110. 

Апаратура за одређивање 

специфичног нелектрисања 

електрона 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

111. 

Апаратура за одређивање 

отпорности у колима 

наизменичне струје 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

112. 
Апаратура за одређивање 

карактеристика транзистора 
апаратура практичне вежбе 1 ком. 

113. 
Апаратура за одређивање 

карактеристике диоде 
апаратура практичне вежбе 1 ком. 



 

 

114. 

Апаратура за одређивање 

жижне даљине сабирних и 

расипних сочива 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

115. 

Апаратура за одређивање 

таласне дужине ласерске 

светлости 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

116. 

Апаратура за одређивање 

брзине звука помоћу 

резонантне цеви 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

117. 

Апаратура за одређивање 

брзине звука помоћу Кундтове 

цеви 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

118. 

Одређивање димензија ситних 

узорака и  индекса преламања 

стакла-микроскоп 

апаратура практичне вежбе 1 ком. 

119. 
Квалитативна спектрална 

анализа 
апаратура практичне вежбе 1 ком. 

120. 
Мерење коефиц. апсорпције  

зрачења 
апаратура практичне вежбе 1 ком. 

121. 
Лабораторијско стакло и 

посуђе 
прибор практичне вежбе  

122. 
Епископ А4 

опрема 
теоријска 

настава 
1 ком. 


