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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Математика 1
Наставник/наставници: Гордана Јелић
Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 7

Услов:

Циљ предмета
Усвајање основних знања из више математике и оспособљавање студената да стечена знања примене
у другим општим и стручним предметима. Развијање способности логичког мишљења, анализирање
података и закључивања на основу резултата анализе података.

Исход предмета
Оспособљеност студената за самостално коришћење стеченог математичког знања у стручним
предметима.

Садржај предмета
Теоријска настава
Комплексни бројеви. Детерминанте и системи линеарних једначина. Методе решавања система
линеарних једначина. Матрице и примена у решавању система линеарних једначина. Вектори,
скаларни, векторски и мешовити производ. Аналитичка геометрија у простору, права и раван и
међусобни односи. Појам функције једне реалне независно променљиве. Гранична вредност и
непрекидност реалне функције. Диференцијални рачун реалне функције једне независно променљиве.
Основне теореме о диференцијабилним функцијама: Ролова, Лагранжова, Кошијева теорема,
Лопиталово правило, Тејлорова теорема. Испитивање и анализа тока функције и цртање њеног
графика.
Практична настава

Литература
1. Математика 1 за инжењере – Ђурђица Такачи, Стојан Раденовић, Академска мисао

Београд
2. Збирка решених задатака из Математике 1 – Гордана Јелић, Факултет техничких наука

Косовска Митровица

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања (на којима се излаже теорија са примерима) и вежбања (на којима
се раде задаци).

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава усмени испт 20

колоквијум-и 40 ..........

семинар-и
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужина 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Механика 1
Наставник/наставници:Љубиша Гарић
Статус предмета:обавезни
Број ЕСПБ:5
Услов:
Циљ предмета
Механика 1је део теоријске механике у коме се проучавају закони слагања сила и услови равнотеже
материјалних тела под дејством система сила. Циљ предмета је да студенти усвоје знања која су потребна за
проучавање равнотеже тела и система тела у равни и простору.

Исход предмета
Студенти проучавају теоретски део и применом теорије решавају конкретне техничке проблеме.
У задацима се решавају два основна проблема: 1. Слагање сила и редукција датог система сила на простији
облик и 2. Одређивање услова равнотеже датог система сила који дејствује на круто тело.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови теоријске механике, Основни појмови и Аксиоме Статике, Систем сучељних сила,

Пројекција силе на осу и раван, Момент силе у односу на тачку, Паралелне силе у равни, Спрег сила,

Произвољан раван систем сила, Стабилност  равнотеже стања тела,Трење клизања и котрљања,Елементи
Графостатике, Равни носачи, Решеткасти носачи,Произвољни просторни систем сила, Тежиште.
Практична настава
Задаци се решавају аналитичким и графичким путем, у практичној настави користе се оба начина.У настави се
мало користи решавање задатака графичким путем, јер тачност решења зависи од прецизности цртања, па се
увек могу јавити грешке. Задаци се углавном решавају аналитичким путем, на тај начин увек се може добити
тачно решење.

Литература
1. Лазар Русов , Механика 1, Статика, Научна књига Београд, 1992.
2. Данило Рашковић, Механика 1, Статика, Грађевинска књига Београд, 1975.

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Усмено излагање на табли и настава преко компјутера помоћу пројектора.
Студенти добијају графичке радове.
Студенти могу положити испит преко колоквијума, усмени и писмени део.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испт 20
колоквијум-и 25 ..........
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испит, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Инжењерски материјали
Наставник/наставници: Лазић Вукић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета
је стицање основних сазнања из области металних и неметалних инжењерских материјала, што
обухвата конструкционе металне материјале, алатне материјале, неметалне материјале, као и основне
технолошке поступке за добијање и технолошку прераду метала и легура. Кроз предавања и вежбе
студент треба да се оспособи да примени стечена знања у решавању проблема избора одговарајућих
материјала и њихове примене у пракси. Осим тога студенти ће се упознати и са међусобном
зависностима које постоје између структуре, својстава и процеса обраде материјала, а у циљу добијања
матријала са најбољим својствима за одређену примену.

Исход предмета
Савладавањем студијског програма, предвиђеног планом и програмом предмета Инжењерски
материјали, студент ће бити оспособљен да примени стечена знања у решавању проблема избора
одговарајућих материјала и њихове експлоатације у пракси. Студент је такође оспособљен да повезује
стечена знања из ове области са другим областима и примењује их у пракси.

Садржај предмета
Теоријска настава Увод. Инжењерски материјали, подела, метали, керамика, стакла, полимери,
композити. Особине материјала: физичке, механичке, електричне, магнетне, оптичке и хемијске.
Кристална структура, кристални системи, , особине кристала, анизотропија и полиморфија.
Испитивање метала и легура, механичка испитивања, испитивање затезањем и притискивањем,
испитивање савијањем и  увијањем, испитивање тврдоће  Динамичка испитивања, испитивање ударне
жилавости, испитивања замарањем, Велерова крива и Смитов дијаграм, теорија лома, жилавост лома и
сигурност конструкција. Динамичке методе мерења тврдоће, Полди метода, Шорова метода.
Испитивања структуре и испитивања без разарања. Основи физичке металургије, структура метала и
легура, теорија легирања, дијаграми стања, једнокомпонентни системи, дијаграми стања
двокомпонентних система, с Дијаграм стања система Fe-Fe3C и Fe-C, Гвожђе и челик. Производња
гвожђа и челика,. Подела челика, конструкциони челици, алатни челици, специјални челици,
обележавња челика. Ливена гвожђа, Бакар и легуре бакра. Алуминијум и легуре алуминијума, легуре
осталих обојених метала. Основи металуршке прераде метала, ливење метала и легура, Обрада
деформацијом, Термичка обрада метала Заваривање и лемљење. Маталургија праха и техничка
керамика. Неметални материјали: пластичне масе, гума, композитни материјали, техничко дрво, стакло,
Избор материјала
Практична настава Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Теоријску наставу
прате лаборато-ријске вежбе из области механичких испитивања материјала и металографије.

Литература
Д. Чикара. Машински материјали, ФТН, Косовска Митровица 2009.
В. Ђорђевић: Машински материјали (први део), Машински факултет, Београд, 2003.
М. Јовановић, В. Лазић, Д. Адамовић: Машински материјали, МФ, Крагујевац 2003.

Број часова активне наставе 6 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
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Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна, уз примену
пројектора (Video Beam) који служи за презентацију дијаграма, слика и сложених прорачуна. На
предавањима се теоријски разматрају методске јединице из домена садржаја предмета. Вежбе сe
одвијају у оквиру предавањаи имају карактер наставе. Семенарски рад се ради самостално уз
консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

50
Завршни испит

Поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит --

практична настава 5 усмени испт 50
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство

Назив предмета: Програмирање 1
Наставник/наставници: Петар Спалевић
Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 4
Услов: -

Циљ предмета
Циљ наставе је оспособљавање студената да пишу програме на језику С користећи напредне технике
програмирања на језику С.

Исход предмета
Студенти су по одслушаном предмету оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења
развијају програме на језику С.

Садржај предмета
Теоријска настава
1. Основне конструкције програмског језика С: Типови података, декларације и константе. Оператори.
2. Програми са простом линијском структуром: Улазна и излазна конверзија. Креирање програма са

простом линијском структуром.
3. Гранање у програму.
4. FOR петља.
5. WHILE петља.
6. DO...WHILE петља.
7. Скокови: Break. Continue. Goto. Switch...Case.
8. Карактери – знаковни улаз и излаз.
9. Функције. Рекурзивне функције
10. Низови: Основне конструкције програма са низовима. Операције са низовима и разврставање

елемената. Низови и функције. Претраживање низова. Уређивање и сортирање низова.
11. Матрице.
12. Стрингови: Основне конструкције програма са стринговима. Основне операције са стринговима.

Стрингови и функције. Претраживање стрингова. Уређивање стрингова. Сортирање стрингова.
13. Показивачи: Oсновне конструкције програма са показивачима. Показивачи као аргументи

функција. Показивачи и низови. Показивачи на низове као аргументи функције. Показивачи и
стрингови. Показивачи на функције. Полиморфне функције.

14. Динамичка зона меморије: Основне конструкције програма са динамичком зоном меморије.
Низови и динамичка зона меморије - malloc(), calloc() и realloc(). Низ показивача и динамичка
алокација меморије. Матрице и динамичка зона меморије.

15. Структуре: Увод у структуре. Структуре и показивачи. Низови структура. Сортирање низова
структура. Структуре и динамичка зона меморије. Уније

16. Датотеке: Основне операције са датотекама. Датотеке са низовима и матрицама. Датотеке са
стринговима. Датотеке са структурама.

Практична настава
Практична настава прати теоријску наставу кроз имплементацију програмских кодова у DevC/C++
пакету.

Литература
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1. Петар Спалевић, Бранимир Јакшић, Стефан Панић, Збирка решених задатака из програмског
језика C – I део, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2015.

2. Петар Спалевић, Бранимир Јакшић, Стефан Панић, Збирка решених задатака из програмског
језика C – II део, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2016.

3. Laslo Kraus, Programski jezik C sa rešenim zadacima, Akademska misao, Beograd, 2006.
4. Laslo Kraus, Rešeni zadaci iz programskog jezika C, Akademska misao, Beograd, 2005.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, рачунарске вежбе, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 2х20 усмени испт
домаћи задаци 20 ..........

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Конструктивна геометрија
Наставник/наставници:Зоран Голубовић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Развијање способности просторне визуелизације, просторне и магинације и способности решавања
проблема различитих узајамних просторних односа одабраних геометријских форми на
дводимензионом приказу паралелног пројицирања.

Исход предмета
Способност идентификовања и интерпретација просторних односа изучених просторних облика из
одговарајућих 2Д приказа и познавање њихових геометријских структура као и способност графичког
представљања изучених тродимензионих конфигурација на 2Д медију.

Садржај предмета
Теоријска настава:

Основни појмови и врсте пројекција. Ортогоналне и аксонометријске пројекције. Међусобне релације
геометријских елемената простора. Основни поступци: трансформација и ротација. Основне правилне
полиедарске површи: структура и конструисање. Афинитет и колинеација са применом на равне
пресеке рогљастих површи. Површ сфере.  Цилиндричне и  конусне површи. Њихови равни пресеци.
Међусобни продори рогљастих површи. Међусобни продори цилиндричних и  конусних површи.
Просторна крива-цилиндрична завојница. Завојна торза и  хеликоид. Правоизводне површи:
једноструко и двоструко изводне, принципи конструисања.

Вежбе:Задаци који се решавају на вежбањима прате тематске целине са предавања.

Литература
1. Нацртна геометрија / Милица Мојовић – Београд
2. Збирка решених задатака из Нацртне геометрије / Златибор Лекић и Зоран Голубовић –

Косовска Митровица: ФТН, 2005
3. Збирка  задатака из Нацртне геометрије и перспективе са решеним примерима / Стеван

Живановић и  Александар Чучаковић – Београд:  Академска мисао,  2004.
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања (презентације на рачунару) током којих се студенти упознају са
теоријским основама конструисања геометријских елемената простора и моделовања просторних
сложених форми, као и њихове визуелизације. Предавања су праћена вежбама у рачунарској
учионици, где студенти користе графички софтвер (АutoCAD) за прецизно конструисање, моделовање
и визуелизацију.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 50

практична настава 10 усмени испт
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колоквијум-и 30 ..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Енглески језик 1
Наставник/наставници: Јелена Вукићевић-Нешић
Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 2

Услов: предмет Енглески језик заступљен у претходном школовању.

Циљ предмета јесте да се систематизује достигнуто знање из енглеског језика уз истовремено
усвајање терминологије из области машинског и ширег техничког регистра; да студенти
буду оспособљени за коришћење техничке литературе на енглеском језику, а такође и за
усмену и писмену комуникацију у области машинства и технике, као и у свакодневним
ситуацијама; да се кроз овај наставни предмет почне стицати рутина у коришћењу
различитих врста речника, од енглеско-енглеских, преко речника-активатора, речника
колокација итд, било да су они у штампаној или електронској форми. Такође, заступљена су
и упутства из области пословне и друштвене етикеције.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да усвоје лексику енглеског језика у области машинства и
техничких наука, да се усмено и писмено изражавају – граматички коректно, да користе
стручну литературу на енглеском језику, да користе информације из машинства и технике у
писменој и усменој комуникацији, да интерпретирају визуелне податке и развију способност
нумеричког изражавања; почињу активно да користе речнике било за самостално
изражавање било за разумевање текста; увежбани су за сналажење у начелним и
једноставнијим ситуацијама из друштвеног  или будућег пословног живота.
Садржај предмета
Теоријска настава
Усваја се стручна терминологија из области машинства и технике кроз тематске текстове.
Даље се увежбава вештина читања. Унапређује се способност разумевања текста. Оснажује се
умеће дефинисања стручних појмова путем синонимије и описа. Интерпретирају се визуелни
подаци. Развија се спремност у нумеричком изражавању као и способност разумевања
изворног говора кроз вежбе помоћу аудио материјала.
Рад на стручном тексту. Симулације ситуација у пословном или друштвеном окружењу.
Практична настава
Word Types

Verb System of the English Language

English Tenses & Modals

Basic Rules and Hints of Business and Social Etiquette

Литература
Ibbotson, M,: Cambridge Engineering English (text with audio CD)
Professional  texts (reading material)
Мartin Hewings: Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2002
Geoffrey Leech et al: English Grammar and Usage, Longman, 2001



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Dictionary of Mechanical engineering, Oxford University Press, 2019
ЕССЕ речник, Институт за стране језике, Београд, 2005.
Јован Милићевић: Речник машинске технике, Пословни систем ГРМЕЧ – Привредни
преглед, Београд, 2000.
Слободан Танкосић: Политехнички речник, Грађевинска књига АД, Београд, 2006.
Број часова активне наставе: 30 Теоријска настава: 2 Практична настава: 0
Методе извођења наставе
Презентација стручних текстова и теорије који су студентима потребни за савладавање програма
предмета. Проблемски-оријентисана настава; интерактивна настава; домаћи задаци; аудио-визуелна
средства.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 25

презентовање 15 усмени испт 25

колоквијум-и 20
семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2.Спецификацијапредмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Називпредмета: Рускијезик 1

Наставник/наставници: Василије Стоиљковић, лектор

Статуспредмета: изборни

Број ЕСПБ: 2

Услов: Немауслова

Циљ предмета
Усвајање основних ортографских и ортоепских норми руског језика.
Овладавање лексиком из разговорно-ситуативних области најближих студентској популацији.
Упознавање са основним појмовима из географије, историје, науке, уметности и културе Русије.

Исход предмета
Предвиђено је да студенти овладају елементарним знањима из руског језика на нивоу А1-А2: читању,
писању, изговору, језичком сналажењу  у основним животним ситуацијама. Стицањем знања из овог
предмета квалификују се да прате остале курсеве из руског језика, предвиђене студијским програмом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Руски "алфавит", основе руског правописа, руски гласовни систем са посебним акцентом на усвајање
изговора категорије меких сугласника, однос писања и изговора; разговорне теме: "Встреча-
знакомство-прощание", "Образование-вуз-студенческая жизнь", "Компьютерная техника"; изабране
теме - историја: Кијевска Русија, Николај II Романов, Совјетски савез; географија: Руска Федерација,
Москва, Санкт Петерург; уметност и култура: Пушкин, Толстој, Достојевски, Чехов,Чајковски; наука:
Ломоносов, Мендељејев, Зворыкин, Попов.
Практична настава
Вежбе изговора, читања и писања. Вежбе аудирања, превођења и разговора.
Литература
П. Пипер, М. Стојнић, Руски језик, Завет, Београд, 2002.
И. Антанасијевић, Разговорник српско-руски и руско-српски, Кућа књиге ДОО, Будва 2008.
Руско-српски речник (под ред. Б. Станковића), Прометеј, Београд, 2009.
Видео и аудио материјали са Јутјуба из разговорних области предвиђених садржајем предмета.
Различити интернет сајтови који пишу о географији, историји, уметности и култури Русије.
Бројчасоваактивненаставе Теоријсканастава:2 Практичнанастава:0
Методе извођења наставе
Монолошка, дијалошка, конфонтативна, рад са текстом, рад са аудио и видео материјалом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитнеобавезе
поена

Завршнииспит

активност у токупредавања 5 писменииспит 25

домаћизадаци 15 усменииспт 25
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колоквијум-и 20

презентација 10

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Физика и мерења

Наставник: Милена  Мајкић
Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним физичким појмовима и законитостима. Развијање
вештине решавања проблема кроз примере из инжињерске праксе. Упознавање са основним уређајима
и методама директних и индиректних мерења у физици и техници. Овладавање савременим методама
обраде резултата мерења
Исход предмета Стечена знања ће бити коришћена у стручним предметима за разумевање физичке
суштине процеса која служе у анализи и решавању основних природно-техничких проблема, тј.
проблема из области опште физике и елементарних инжењерских проблема. Студенти ће бити
оспособљени да теоријски и математички описују и међусобно повезују основне појмове из области
теорије мерења и да анализирају и адекватно научно-инжењерски прикажу резултате директних и
индиректних мерења у извршеним лабораторијским експериментима.

Садржај предмета
Теоријска настава одвијаће се кроз предавања, у оквиру следећих области: Кинематика и динамика
материјалне тачке. Кинематика и динамика крутог тела. Гравитација. Судари. Еластичност. Механичке
осцилације. Механички таласи. Акустика. Електромагнетни таласи. Таласна оптика. Механика флуида.
Топлота и температура. Термичко ширење тела. Калориметрија. Термичка равнотежа. Специфична
топлота и топлотни капацитет. Основи термодинамике. Кинетичка теорија гасова. Молекуларно-
кинетичка теорија. Брзина, облик и енергија кретања молекула. Максвелов закон расподеле брзина.
Транспортне појаве у гасовима. Промене агрегатног стања. Фазни прелази. Модерна физика. Основни
појмови у метрологији. Изражавање резултата мерења и мерне несигурности. Најчешће коришћени
мерни уређаји у физичко-техничким мерењима..
Практична настава одвијаће се кроз рачунске и експерименталне вежбе.
У оквиру рачунских вежби решаваће се конкретни проблеми што ће студентима  омогућити да успешно
савладају области које ће обрађивати кроз теоријску наставу.
Експерименталне вежбе: Мерење дужине, мерење масе помоћу теразија, Одређивање густине чврстих
тела хидростатичком методом,  Одређивање убрзања Земљине теже помоћу математичког клатна;
Одређивање Јунговог модула еластичности жице; Одређивање момента инерције тела помоћу
торзионог клатна и применом Штајнерове теореме; Одређивање модула торзије жице, Проверавање
Бојл-Мариотовог закона;Одређивање брзине звука у ваздуху; Одређивање коефицијента вискозности
течности Стоксовом методом, Одређивање коефицијента површинског напона.

Литература
1) Вучић В, Ивановић Д., Физика 1, Наука, Београд,  2000.

2) Георгијевић В., Цветић Ј., ..., Предавања из физике, Грађевински факултет, Београд, 2005.
3) Halliday D, Rescnik R. and Walker J, Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, New York, 2002

4) Жижић Олга, Физика-збирка решених задатака, Машински факултет, уУниверзитет у Београду,
Београд, више издања.
5) В. Вучић, Основна мерења у физици, Научна књига, Београд, 1990.
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6) С. Божин, М. Напијало, С. Жегарац, Ј. Божин, П. Видаковић, Ј. Дојчиловић, Љ. Зековић, Практикум
из физике – Лабораторијске вежбе-Физичка механика, молекуларна физика, термодинамика (Физички
факултет, Боград, 2000)

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава (рачунске и
експерименталне вежбе): 2

Методе извођења наставе:
Предавања, рачунске вежбе, експерименталне вежбе

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања и
вежби

5 писмени испит 20

практична настава (одбрањене
лабораторијске вежбе) 10 усмени испит 20

колоквијум-и 40 домаћи задатак 5

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Математика 2
Наставник/наставници: Гордана Јелић
Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: положен испит из Математике 1

Циљ предмета
Усвајање основних знања из више математике и оспособљавање студената да стечена знања примене
у другим општим и стручним предметима. Развијање способности логичког мишљења, анализирање
података и закључивања на основу резултата анализе података.

Исход предмета
Оспособљеност студената за самостално коришћење стеченог математичког знања у стручним
предметима.

Садржај предмета
Теоријска настава
Функције више променљивих – гранична вредност, непрекидност. Парцијални изводи првог и вишег
реда. Диференцијабилност функције више променљивих. Парцијални изводи сложених и имплицитно
задатих функција. Тејлорова формула за функције више променљивих. Локални екстремуми и
условни екстеремуми функције више променљивих. Полиноми. Основна теорема алгебре и
факторизација полинома. Нека својства реалних полинома. Разлагање рационалних функција на
елементарне разломке. Неодређени интеграл – особине и методе интеграције. Интеграција неких
класа елементарних функција. Одређени интеграл. Њутн – Лајбницова формула. Примена одређеног
интеграла на израчунавање површине, запремине и дужине лука криве. Несвојствени интеграли.
Обичне диференцијалне једначине првог реда. Обичне диференцијалне једначине вишег реда.
Системи диференцијалних једначина.
Практична настава

Литература
1. Математика 2 – Гордана Јелић, Дејан Стошовић, Факултет техничких наука Косовска

Митровица
2. Збирка задатака из више математике 1 – П. Миличић, М. Ушћумлић, Научна књига, Београд
3. Збирка задатака из више математике 2 – П. Миличић, М. Ушћумлић, Научна књига, Београд

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања (на којима се излаже теорија са примерима) и вежбања (на којима
се раде задаци).

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава усмени испт 20

колоквијум-и 40 ..........
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семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - Основне академске студије
Назив предмета: Отпорност материјала 1
Наставник/наставници: Драган В. Чукановић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5 (пет)
Услов: Одслушан предмет Механика 1
Циљ предмета
Оспособљавање студената за анализу напона и деформација који се јављају у елементима конструкција
при основним врстама напрезања (аксијално напрезање, смицање, увијање и савијање). Решавање
статички одређених и статички неодређених практичних проблема. Димензионисање елемената
конструкција.
Исход предмета
Стечена знања омогућавају студенту да препозна и анализира напонско стање и деформацију елемената
конструкције, а затим и изврши њихово димензионисање. Студент је оспособљен да самостално решава
задатке из области Отпорности материјала, како у оквиру виших курсева на студијама, тако и при
решавању проблема у инжењерској пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Појам напона и деформације. Врсте напрезања. Врсте момената инерције. Штајнерова теорема.
Главни моменти инерције. Елипса инерције. Отпорни моменти равне површине. Аксијално напрезање.
Напони и деформације. Хуков закон. Димензионисање. Утицај сопствене тежине, центрифугалне силе
и температуре. Статички неодређени проблеми. План померања. Анализа напона. Равно напрезање.
Главни напони и главне равни. Моров круг напона. Смицање. Напони и деформације. Димензионисање.
Увијање. Напони и деформације. Димензионисање. Статички неодређени проблеми. Савијање. Чисто
савијање. Нормални напон. Право савијање силама. Нормални и тангенцијални напон. Степен
искоришћења попречног пресека. Идеални облик савијене греде. Димензионисање. Еластична линија.
Методе за решавање диференцијалне једначине еластичне линије.
Практична настава
У оквиру аудиторних вежби, решавају се практични примери из области које се обрађују на
предавањима, дају се упутства за израду домаћих задатака и прегледају исти.
Литература
1. З. Васић, Отпорност материјала, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2006.
2. Р. Чукић, Д. Ружић, Отпорност материјала 1, Машински факултет, Београд, 1992.
3. Ш. Дуница, Ж. Бојовић, Збирка решених задатака из Отпорности материјала, Научна књига, 1989.
4. Д. Рашковић, Таблице из Отпорности материјала, Машински факултет, Београд, 1976.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања. Аудиторне вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива,
пропраћен карактеристичним примерима. На аудиторним вежбама се раде додатни задаци који
проширују градиво са предавања. У унапред најављеним терминима сваке недеље одржавају се и
консултације. Градиво је подељено у четири модула: први модул (моменти инерције равне површине),
други модул (аксијално напрезање), трећи модул (смицање и увијање) и четврти модул (савијање) који
се полажу колоквијално. Уколико се не положе модули, полаже се писмени део испита, који је
елиминаторан.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 3 усмени испит 45
практична настава 2
колоквијум-и 40
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство-основне академске студије
Технолошко инжењерство

Рударско инжењерство
Назив предмета: Инжењерска графика
Наставник/наставници:Живче Шаркоћевић
Статус предмета:обавезан
Број ЕСПБ:5
Услов:нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да студент овлада знањима која су неопходна за успешно приказивање (и читање)
машинских делова и склопова на техничким цртежима. Студент треба да познаје сва правила и
стандарде који се користе за обликовно, димензионо и обрадно дефинисање машинских делова на
цртежима.

Исход предмета
Исход предмета је способност студента да, непосредно или коришћењем одговарајућих софтверских
пакета, моделира машинске делове и читаве склопове, прикаже склопове одговарајућим склопним
цртежима, а делове прикаже на радионичким цртежима са потребним пресецима тако да исти буду
потпуно обликовно, димензионо и обрадно дефинисани.

Садржај предмета
Теоријска настава
Цртање у машинству; приказивање предмета на цртежу; композиција делова; слика предмета.
Аксонометријске пројекције предмета и њихово тумачење. Погледи; основни погледи; посебни погледи;
врсте линија у машинству. Пресеци; потпуни пресек; полупресек; делимични пресек; означавање
пресека; профилни пресеци. Продори; симетрични делови; детаљи који се понављају. Котирање;
функција кота; елементи котирања; означавање кота на цртежу; методе котирања. Приказивање навоја;
завојница; навојни пар; преглед и ознаке навоја. Означавање стања површина; храпавост површина;
знаци за квалитет обраде; означавање на цртежима. Техничко писмо; размере; формати, заглавља и
саставнице; позиционе ознаке елемената. Приказивање зупчаника; приказивање опруга; приказивање
заварених шавова. Толеранције облика и положаја.

Практична настава
Аксонометријско скицирање и 3Д моделовање једноставних машинских делова; приказ задатих модела у
три основна погледа. Представљање машинских делова методом прозрачности и методом замишљених
пресека у три основна погледа. Израда техничког цртежа у довољном броју погледа методом
замишљених пресека, коришћење посебних погледа и пресека; котирaње дела на цртежу. Моделовање
свих делова задатих склопова; израда склопног цртежа у довоњном броју погледа, са потребним
обележавањем и давањем габаритних мера; израда саставнице; попуњавање таблица на цртежу; израда
радионичких цртежа за све делове склопа; нумерисање радионичких цртежа сагласно са нумерацијим
склопа. Израда 3D модела за три задата (сложена) машинска дела која садрже елементе који се
понављају; израда одговарајућих техничких цртежа, у довољном броју погледа, методом замишљених
пресека; примена посебних погледа и пресека; котирaње; означавање квалитета храпавости. Сви задаци
се раде или непосредно, употребом прибора за цертање, или коришћењем одговарајућих, погодних
софтвeрских пакета као што је, на пример, SolidWorks. Аксонометријско скицирање и 3Д моделовање
једноставних машинских делова; приказ задатих модела у три основна погледа. Представљање
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машинских делова методом прозрачности и методом замишљених пресека у три основна погледа.
Израда техничког цртежа у довољном броју погледа методом замишљених пресека, коришћење
посебних погледа и пресека; котирaње дела на цртежу. Моделовање свих делова задатих склопова;
израда склопног цртежа у довоњном броју погледа, са потребним обележавањем и давањем габаритних
мера; израда саставнице; попуњавање таблица на цртежу; израда радионичких цртежа за све делове
склопа; нумерисање радионичких цртежа сагласно са нумерацијим склопа. Израда 3D модела за три
задата (сложена) машинска дела која садрже елементе који се понављају; израда одговарајућих
техничких цртежа, у довољном броју погледа, методом замишљених пресека; примена посебних погледа
и пресека; котирaње; означавање квалитета храпавости. Сви задаци се раде или непосредно, употребом
прибора за цертање, или коришћењем одговарајућих, погодних софтвeрских пакета као што је, на
пример, SolidWorks.

Литература
1. Д. Петровић, С. Ђорђевић, М. Стоименов, Љ. Миладиновић: ИНЖЕЊЕРСКА

ГРАФИКА;Машински факултет Београд, ISBN: 978-86-7083-788-1, Београд, 2013
2. Стеван Ђорђевић, Драган Петровић: практикум за вежбе, Машински факултет Београд, ISBN:

978-86-7083-820-8, Београд, 2014

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
активна настава (теоријска)
ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5
активна настава (практична)
лабораторијске вежбе: 30
провера знања
колоквијум са оцењивањем: 10
завршни испит: 5
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 25 усмени испт
колоквијум-и 40 ..........

семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Механика 2
Наставник/наставници:Љубиша Гарић
Статус предмета:обавезни
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета
Механика 2 је део теоријске механике у коме се проучавају механичка кретања тела, при томе се не
узимају у обзир масе тела и силе које дејствују на тело. Циљ предмета је да студенти усвоје знања која
су потребна за самостално проучавање кретања тела и одређивање кинематичких карактеристика
кретања тела, то су путања, брзина и убрзање.

Исход предмета
Студенти проучавају теоретски део и применом теорије решавају конкретне техничке проблеме.
У задацима се решавају два основна проблема: 1. Дефинише се аналитички поступак за кретање тачке, у
равни и простору у односу на систем референције. 2. Дефинишу се кинематичке карактеристике кретања
тачке, путања, брзина и убрзање.

Садржај предмета
Теоријска настава
Кинематика тачке, Кинематика крутог тела, Ротационо кретање крутог тела око непокретне осе, Равно
кретање крутог тела, Ротација крутог тела око непокретне тачке, тј. сферно кретање крутог тела, Општи
случај кретања слободног крутог тела у простору, Сложено кретање тачке, Сложено кретање крутог
тела, Механизми.
Практична настава
У практичној настави највише задатака ради се из три области: 1. Кинематика тачке  2. Равно кретање
крутог тела  3. Сложено кретање тачкеу равни и у простору.

Литература
1. Лазар Русов, Механика,Кинематика, Научна књига Београд, 1992.
2. Данило Рашковић, Механика 2, Кинематика, Грађевинска књига Београд, 1975.
3. Ратко Павловић, Душан Стокић, Збирка решених задатака из Механике 2, Ниш 1996.

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Усмено излагање на табли и настава преко компјутера помоћу пројектора. Приказује се анимација
кретања из неколико наведених области.
Студенти добијају графичке радове.
Студенти могу положити испит преко колоквијума, усмени и писмени део.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испт 20
колоквијум-и 25 ..........
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Мшинско инжењерство

Назив предмета: Енглески језик 2
Наставник/наставници: Јелена Вукићевић-Нешић
Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 2

Услов: Положен испит из предмета Енглески језик 1

Циљ предмета
Студенти треба у већој мери буду да оспособљени како за коришћење литературе из области
машинства на енглеском језику тако и за писмено изражавање и усмену комуникацију; да
прошире свој корпус стручних термина на енглеском језику; да стекну вештину академског
писања кроз јасно и садржајно изражавање као и вештину језгровитог усменог
презентовања; да подигну ниво рутине при одговарању задацима као што су пословна писма,
електронска пошта, телефонирање и сл; да стекну оријентацију у научном истраживању као
и у култури ESP-a и његовим нивоима.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да даље усвајају лексику енглеског језика у области машинства и
да се усмено и писмено изражавају и то граматички веома коректно; да употребљавају
сложеније граматичке јединице, као и да су спремни да дубље истражују и усвајају
фразеологију енглеског језика. Студенти су увежбани да се без тешкоћа изразе на енглеском
језику кроз есеј, презентацију, семинарски рад и сл, а такође и да без застоја учествују у
комуникацији било да је она пословна или свакодневнa, усмена или писмена. Сасвим су
подигли ниво успешности разумевања текста и развили су способност дефинисања стручних
појмова путем синонимије и описа. Исто тако, значајно су унапредили вештину читања,
запажања и анализе текста. Усвојили су почетне вештине академског писања и основе
научног истраживања. Упознали су се с културом ESP-а.
Садржај предмета
Теоријска настава
Настава подразумева рад на стручним и тематским текстовима при чему се надограђује и
усваја стручна терминологија техничких наука и посебно она из области машинства; такође,
ради се на фразама у енглеском језику. Усавршава се вештина читања и даље се унапређује
способност разумевања текста из ширег техничког регистра. Подиже се ниво комуникативне
компетенције на основу примера из праксе и усвајају се правила за писање пословних писама
и радне биографије (CV). Развија се способност разумевања изворног говора кроз вежбе
помоћу аудио материјала. Улази се у правила вештине академског писања. Презентују се
различите методе у квалитативним и квантитативним истраживањима, а такође и вештина
процене извора са интернета. Посвећује се пажња култури енглеског језика за посебне намене.
Практична настава
Passive Voice, Conditionals; Mood; Punctuation; Sentence Structure; Sentence Patterns; Syntax;
Organising information; Writing Skills; Thesis Statement; Applied Research; Business Letter and
CV; Culture of ESP
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Литература
Ibbotson, M,: Cambridge Engineering English (text with audio CD)
Professional  texts (reading material)
Мartin Hewings: Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2002
Geoffrey Leech et al: English Grammar and Usage, Longman, 2001
The Oxford Dictionary of Science, Oxford University Press, 2017
ЕССЕ речник, Институт за стране језике, Београд, 2005.
Јован Милићевић: Речник машинске технике, Пословни систем ГРМЕЧ – Привредни
преглед, Београд, 2000.
Слободан Танкосић: Политехнички речник, Грађевинска књига АД, Београд, 2006
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2 Практична настава:0
Методе извођења наставе
Презентовање стручних текстова и теорије који су студентима потребни за савладавање програма
предмета. Проблемски-оријентисана настава; интерактивна настава; домаћи задаци; аудио-визуелна
средства.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 25

презентовање 15 усмени испт 25

колоквијум-и 20
семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжњерство

Назив предмета: Руски језик 2

Наставник/наставници: Василије Стоиљковић, лектор
Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 2

Услов: Одслушан курс из предмета Руски језик 1

Циљ предмета
Овладавање лексиком и изразима из разговорно-ситуативних тема које се користе у широј
комуникацији.
Исход предмета
Оспособљавање студената за језичко сналажење у различитим и сложенијим ситуацијама на руском
говорном подучју на нивоу А2 - Б1: путовање, боравак, студирање, рад у Русији.

Садржај предмета
Теоријска настава
Разговорне теме: "Путешествие", "Гостиница", "Город", "Ресторан", "Магазин", "Вакансия".
Граматичке теме: глаголи кретања.
Практична настава
Вежбе читања и писања. Вежбе аудирања, превођења и разговора.
Литература
П. Пипер, М. Стојнић, Руски језик, Завет, Београд, 2002.
И. Антанасијевић, Разговорник српско-руски и руско-српски, Кућа књиге ДОО, Будва 2008.
Руско-српски речник (под ред. Б. Станковића), Прометеј, Београд, 2009.
Видео и аудио материјали са Јутјуба из разговорних области предвиђених садржајем предмета.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0

Методе извођења наставе
Монолошка, дијалошка, конфонтативна, рад са текстом, рад са аудио и видео материјалом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току наставе 10 писмени испит 25

домаћи задаци 20 усмени испит 25

колоквијуми 20

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм : Машинско инжењерство - мастер академске студије

Назив предмета: Механика 3
Наставник/наставници: Милан Т Ђорђевић, Никола Нешић
Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти савладају основне поставке динамике материјалне тачке и динамике
материјалног система. У том циљу студенти треба да савладају основне теореме и законе динамике
материјалног система, основне појмове линеарних осцилација тачке, као и динамику тела, укључујући
елементе аналитичке механике.
Исход предмета
Стицањем знања у овом предмету студенти ће бити у могућности да ефикасно решавају проблеме
динамике материјалне тачке и динамике материјалног система и прате наставу на стручним предметима
који анализирају кинематичке и динамичке проблеме
Садржај предмета
Закони динамике. Врсте сила. Задаци динамике. Диференцијалне једначине кретања тачке. Први
интеграли. Импулс, рад, снага и потенцијална енергија силе. Општи закони динамике тачке.
Стабилност равнотежног положаја тачке. Својства кретања тачке у пољу централне силе. Кретање тачке
у пољу гравитационе силе. Релативно кретање тачке. Кретање тачке по глаткој, обртној и непокретној
површини у пољу земљине теже. Кретање тачке по линији. Динамика система материјалних тачака.
Класификација сила. Једначине кретања. Општи закони динамике материјалног система. Динамика
тачке променљиве масе. Једначина Мешчерског. Једначина Циолковског. Динамички торзер система.
Даламберов принцип. Рад унутрашњих сила крутог тела. Рад спрега и момента силе. Транслаторно
кретање тела. Момент инерције тела. Штајнерова теорема. Момент инерције тела у односу на
произвољну осу. Центрифугални момент инерције. Елипсоид инерције. Главна и главна централна оса
инерције. Обртање тела око непомичне осе. Раванско кретање крутог тела и система крутих тела.
Обртање тела око непомичне осе. Приближна теорија гироскопа. Идеалне везе. Лагранж-Даламберов
принцип. Генералисане координате. Лагранжеве једначине 2. врсте. Лагранжева функција. Циклична
координата. Стабилност релативне равнотеже система. Основи теорије удара материјалне тачке. Удар
система материјалних тачака. Лагранжеве једначине 2. врсте при удару.
Литература
1. Ђурић, С., - Механика 3 и 4 –Динамика и теорија осцилација, МФ Универзитета у Београду (1981)2. Русов, Л., -Механика-Динамика, Привредни преглед, Београд3. Вуковић, Ј. Симоновић, М., Обрадовић А., Марковић, С., Збирка задатака из динамике, МФБеоград (2001),4. Батј, М.И. Џандзелизе, Г.Ј. Келзон, А.С., Механика – Решени задаци из теоријске механике, МФБеоград (1990),5. Божидар Вујановић, Динамика, Научна књига, Београд,6. Ђорђе Ђукић, Теодор Атанацковић, Ливија Цветићанин, Механика, Универзитет у Новом Саду
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације. На предавањима се излажу основни принципи и општи методи
Механике 3. На вежбама се решавају задаци који илуструју примену ових метода у решавању
конкретних проблема. Сложенији примери се студентима презентују посредство симулација на
рачунару. Током семестра студенти раде домаће задатке (самосталне вежбе) који су услов за полагање
колоквијума. Током семестра се организују 3 колоквијума која замењују полагање писменог
(практичног) дела испита.
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Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
50

Завршни испит
Поена
50

Активност у току предавања 5 писмени испит 30

Практична настава 5 усмени испт 20

Колоквијум-и (3) 30 Трајање испита
Писмени – 3 часа
Усмени – 1 час

Остало (самосталне вежбе 3) 10
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Студијски програм : Машинско инжењерство (4 године)
Врста и ниво студија: Опште машинство (М)
Назив предмета: Машински елементи
Наставник: Предраг Живковић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Полежени испити: Техничко цртање, Отпорност материјала, Механика-статика.
Циљ предмета је:
Стицање широких знања и вештина из области прорачуна и конструисања машинских елемената.
Исход предмета: Способност самосталног и креативног коришћења стечених знања и вештина у
решавању специфичних практичних проблема и прорачуна и конструкција машинских елемената.
Садржај предмета
Теоријска настава: Uvod u mašinske elemente.
Osnovni pojmovi i podele mašina i mašinskih elemenata. Standardizacija u mašinstvu. Ciljevi, standardizacije.
Oblast primene. Vrste standarda. Srpski i međunarodni standardi. Tolerancije mašinskih delova i sklopova:
Tolerancije dužinskih mera. Tolerancije oblika i položaja. Tolerancije kvaliteta površine. - Osnove proračuna
mašinskih elemenata: Radni naponi u mašinskim delovima. Statički i dinamički radni napon. Načini promene
dinamičkog radnog napona. Kritični naponi mašinskih delova. Stepen sigurnosti mašinskih delova. - Mašinski
materijali: Opšti pregled. Pregled mašinskih materijala: čelik, liveno gvožđe, bakar i njegove legure, aluminijum i
njegove legure, magnezijum i njegove legure. - Termičke i termohemijske obrade mašinskih materijala:
Poboljšavanje svojstava mašinskih delova termi~kim postupcima: kaljenjem, otpuštanjem, poboljšavanjem; i
termohemijskim postupcima: cementacija i nitriranje. - Korozija i zaštita od korozije mašinskih materijala:
Definicija i vrste korozije. Značaj i vrste zaštite od korozije. Površinska zaštita: nemetalne prevlake, metalne
prevlake. Zaštita legiranjem. -Elementi za vezu: a) Nerazdvojive veze. Zakovani spojevi: Materijali za izradu
zakovica. Postupci zakivanja. Prednosti i mane zakovanih spojeva. Proračun zakovanih spojeva. Zavareni
spojevi: Vrste zavarenih spojeva. Prednosti i mane zavarenih spojeva. Lemljeni spojevi: Vrste lemljenih spojeva.
Prednosti i mane lemljenih spojeva. -Razdvojive veze. Spojevi klinovima: Vrste klinova. Uzdužni klinovi sa
nagibom. Uzdužni klinovi bez nagiba. Materijali za izradu klinova. Izbor uzdužnih klinova. Žljebni spojevi.
Navojni spojevi: Zavojnica i navoj. Oblici vijaka i navrtki. Upotreba zavrnjeva. Materijali za izradu zavrtnjeva i
navrtki. Označavanje Zavrnja i navrtki. Pritezanje zavrtanjskih spojeva. Osnovi proračuna navojnih veza. -
Elastične veze: Opruge. Primena opruga. Materijali za opruge. Vrste opruga. Osnovna obeležja opruga.- Elementi
za prenos snage Mehanički prenosnici: Pojam, definicije i podele. Radni prenosni odnos prenosnika. Stepen
iskorišćavanja prenosnika. Frikcioni parovi: vrste i namena. Opterećenje i dimenzionisanje. Zupčasti prenosnici:
Vrste i primene zupčanika. Cilindrični zupčanici sa pravim i kosim zubima. Konični zupčanici. Pužni prenosnik.
Nortonov prenosnik. Materijali i postupci za izradu zupčanika. Podmazivanje. Kaišni prenos: Princip rada,
svojstva i podela. Konstruktivni oblici. Načini zatezanja remena. Princip proračuna i dimenzionisanja aišnih
prenosnika. Lančasti i užetni prenosnici: prednosti i mane, materijal za izradu, osnove proračuna.- Elementi za
obrtno kretanje: Vratila i osovine: Materijali za izradu. Konstruktivni oblici: osovine, osovinice, vratila, rukavci.
Opterećenje: principi proračuna i dimenzionisanja.
- Ležaji: namena i podela. Klizni ležaji. Kotrljajni ležaji. Izbor ležaja. Podmazivanje i zaptivanje ležaja. Spojnice:
namena i podela spojnica. Nerazdvojive: krute i prilagodljive spojnice. Razdvojive sa: trenutnim, postepenim i
samo- uključivanjem i isključivanjem. - Elementi za transport cevima: Sudovi za fluide. Materijal. Cevni vodovi.
Spajanje i zaptivanje. Cevni zatvarači i sigurnosni uredjaji: ventili, priklopci, zasuni i slavine

Литература:
Ognjanovic, M.: Masinski elementi, Naucna knjiga, Beograd, 2014, str. 501.
Вера Николић: Машински елементи, теорија, прорачун, примери. Крагујевац, 2004.
Veriga, S.:Masinski elementi I, Opsti deo, Masinski fakultet, Beograd, 1984, br.str. 237.
Veriga, S.:Masinski elementi II, Veze i spojevi, Masinski fakultet, Beograd, 1990, br.str. 218.
Veriga, S.:Masinski elementi III, Prenosnici, Masinski fakultet, Beograd, 1993, br.str. 207.
Предраг Живковић: МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ-збирка решених задатака. Универзитет у Приштини,
Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2016.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе:
Предавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци-графички радови, тестови и колоквијуми.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 5 писмени испит 15
Активност у току вежби 5 усмени испит 15
Колоквијуми и тестови 30 ..........
самостални домаћи радови-графички 30
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - основне академске студије

Назив предмета: Термодинамика
Наставник/наставници: Милан Љ. Ђорђевић
Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Упознавање студената са принципима и ограничењима при трансформацији топлотне енергије,
упознавање са механизмима преношења топлоте и стицање основних знања о термодинамичким
процесима заступљеним у топлотним апаратима.

Исход предмета
Оспособљавање студената да врше једноставне практичне прорачуне и активно прате наставу из
осталих стручних предмета термотехнике, термоенергетике и процесне технике.

Садржај предмета
Теоријска настава
Садржај и структура термодинамике. Историјат развоја термодинамике. Основни термодинамички
појмови. Термодинамички метод. Идеалан гас. Политропске промене стања. Мешавине идеалних
гасова. Закон конзервације енергије. Први принцип термодинамике за затворени и отворени
термодинамички систем. Други принцип термодинамике. Појам ентропије. Повратни, неповратни и
немогући процеси. Промена eнтропија идеалних гасова при размени топлоте, материје и рада.  Кружни
процеси. Реални гасови и паре. Величине и дијаграми стања водене паре. Термодинамички циклуси са
реалним гасовима. Ранкин-Клаузијусов циклус. Основи простирање топлоте. Стационарно провођење
топлоте кроз једнослојан и вишеслојан раван, цилиндричан и сферичан зид. Прелажење топлоте
(конвекција). Примена теорије сличности. Бездимензионални критеријуми сличности. Пролажење
топлоте. Простирање топлоте зрачењем. Основни закони топлотног зрачења.
Практична настава
По структури вежбе су аудиторне, са решавањем типских задатака из наставних области које су
претходно обрађене на предавањима. Решавање зататака биће пропраћено објашњењима, анализама и
коментарима, како би се помогло студентима да самостално решавају задатке.

Литература
1. Милинчић, Д., Вороњец., Термодинамика, Машински факултет, Универзитет у Београду, 1990.
2. Козић, Ђ., Термодинамика, Машински факултет, Универзитет у Београду, 2007.
3. Вороњец, Д., Ђорђевић, Р., Васиљевић, Б., Козић, Ђ., Бекавац, В., Решени задаци из термодинамике

са изводима из теорије, Машински факултет, Универзитет у Београду, 1990.
4. Радојковић, Н., Илић, Г., Вукић, М., Збирка задатака из термодинамике, Машински факултет,

Универзитет у Нишу, 2007.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Програм се реализује помоћу предавања, вежби и консултација. Студенти су обавезни да активно
редовно прате предавања и вежбе и да полажу колоквијуме.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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40 60

активност у току предавања 5 писмени испит 30

практична настава 5 усмени испт 30

колоквијум-и 30 ..........

семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - Основне академске студије
Назив предмета: Отпорност материјала 2
Наставник/наставници: Драган В. Чукановић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6 (шест)
Услов: Положен испит из предмета Отпорност материјала 1
Циљ предмета
Оспособљавање студената за анализу напона и деформација који се јављају у елементима конструкција
при основним врстама напрезања (извијање и савијање) и сложеном напрезању. Решавање статички
одређених и статички неодређених практичних проблема. Димензионисање елемената конструкција.
Исход предмета
Стечена знања омогућавају студенту да препозна и анализира напонско стање и деформацију елемената
конструкције, а затим и изврши њихово димензионисање. Студент је оспособљен да самостално решава
задатке из области Отпорности материјала како у оквиру виших курсева на студијама тако и при
решавању проблема у инжењерској пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Деформациони рад. Клапејронова теорема. Теорема о узајамности радова и еластичних померања.
Кастиљанове теореме. Максвел-Морова метода. Верешћагинова метода. Статички неодређени
проблеми при савијању. Метода сила. Континуални гредни носачи. Метода растављања. Теорема три
момента. Оквирни носачи. Примена Кастиљанове теореме. Решавање статички неодређених система
применом канонских једначина. Извијање. Ојлерова критична сила. Критични напон при извијању.
Извијање у пластичној области. Димензионисање штапа при извијању. Сложено напрезање. Косо
савијање. Напони и деформација. Димензионисање. Истезање и савијање. Савијање и  увијање.
Екцентрични притисак. Нормални напон. Неутрална оса. Језгро пресека. Савијање и извијање. Општи
случај сложеног напрезања. Димензионисање при сложеном напрезању. Хипотеза највећег нормалног
и тангенцијалног напона. Морова хипотеза о слому материјала. Хипотеза највећег деформационог рада.
Практична настава
У оквиру аудиторних вежби, решавају се практични примери из области које се обрађују на
предавањима, дају се упутства за израду домаћих задатака и прегледају исти.
Литература
1. З. Васић, Отпорност материјала, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2006.
2. Р. Чукић, Д. Ружић, Отпорност материјала 2, Машински факултет, Београд, 2001.
3. Ш. Дуница, Ж. Бојовић, Збирка решених задатака из Отпорности материјала, Научна књига, 1989.
4. Д. Рашковић, Таблице из Отпорности материјала, Машински факултет, Београд, 1976.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања. Аудиторне вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива,
пропраћен карактеристичним примерима. На аудиторним вежбама се раде додатни задаци који
проширују градиво са предавања. У унапред најављеним терминима сваке недеље одржавају се и
консултације. Градиво је подељено у четири модула: први модул (примена енергетских принципа при
решавању статички одређених проблема), други модул (статички неодређени проблеми при савијању),
трећи модул (извијање) и четврти модул (сложено напрезање) који се полажу колоквијално. Уколико
се не положе модули, полаже се писмени део испита, који је елиминаторан.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 3 усмени испит 45
практична настава 2
колоквијум-и 40
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домаћи задаци 10



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм : Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Механика флуида
Наставник: Љиљана Анђелковић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Студенту се пружају основна знања из механике флуида, проучавањем законитости мировања и струјања
течности и гасова. Програм је тако постављен да студент кроз предавања и вежбе сагледа примену хидраулике и
пнеуматике у машинству, што ће му омогућити решавање конкретних задатака у пракси.
Исход предмета:
Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално изврши одговарајуће прорачуне из области
струјања флуида и активно прати наставу на осталим стручним предметима  машинске технике.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Флуид као непрекидна средина; Физичке величине стања флуида;Силе које делују на флуид; Стишљивост;
Унутрашње трење; Утицај топлоте; Притисак; Ојлерове једначине за миран флуид; Основна једначина
мировања флуида; Притисак на равне и криве површине; Пливање; Врсте струјања; Струјно поље; Протоци и
средња брзина струјања;  Једначина континуитета; Кретање и деформисање делића флуида;  Режими струјања;
Једначина стационарног струјања савршеног флуида дуж струјнице; Једначина стационарног струјања
вискозног флуида дуж струјнице; Сличност физичких појава;  Испитивање модела;  - теорема; Ламинарно
струјање кроз праву кружну цев; Турбулентно струјање кроз праву кружну цеви; Дефиниција
једнодимензијских струјања; Основне једначине једнодимензијских струјања; Грешке због увођења средњих
вредноси код једнодимензијских струјања; Примери једнодимензијских струјања; Једнодимензијска струјање
кроз цеви; Линијски губици у цевима; Локални губици у цевима; Практични обрасци за одређивање локалних
губитака енергије течности у цевима; Дефиниција цевовода; Прорачун простог цевовода; Прорачун сложеног
цевовода; Стационарна и квазистационарна истицања;
Практична настава:
Састоји се од примене теоријских сазнања на решавање конкретних примера из области мировања и кретања
флуида. Посебана пажња се поклања прорачуну сложених цевовода уз упућивање студената на коришћење
приручничких података када су у питању успутни и локални отпори у цевоводу.
Литература:
Маричић Н., Механика флуида, ФТНКМ, Косовска Митровица, 2003.
Ђорђевић В., Динамика једнодимензијских струјања флуида, Машински факултет, Београд, 1995.
Чантрак С., Бенишек М., Павловић М., Марјановић П, Црнојевић Ц., Механика флуида - Теорија и пракса,
Машински факултет, Београд, 1994.
Број часова
активне наставе

(недељно) Теоријска
настава:

2 Практична
настава:

2

(годишње) 30 30

Методе извођења наставе:
Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна и на њима се теоријски
обрађује физикалност мировања и струјања течности и гасова са аналитичким прилазом и добијањем погодних
израза за практичну примену. Вежбе имају карактер практичне наставе у оквиру којих се раде рачунски задаци
уз активно учешће студената

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена

60
Завршни испит Поена

40
активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испит 10
колоквијум-и (3) 45 Трајање испита

(часова)
писмени - 3

остало усмени - 1
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Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Технологије обраде Шифра: 20.ОМ14
Наставник/наставници:Богдан С. Ћирковић, Драган Д. Лазаревић
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:Нема
Циљ предмета
Упознавање са техничко-технолошким поступцима и елементима њиховог пројектовања.

Исход предмета
Знање стечено овим предметом омогућује правилно пројектовањепоступака обраде пластичним
деформисањем и резањем као и упознавање са неконвенционалним поступцима обраде.

Садржај предмета
Теоријска настава
Структура процеса обраде. Основни процеси обраде. Избор варијанте процеса обраде. Одређивање
потребних операција и документације. Избор алата и машина. Запреминска обрада. Обрада лима.
Сабијање. Пробијање и просецање, Савијање. Извлачење.
Основи теорије обраде резањем. Поступци обраде (стругање, бушење, глодање, рендисање, брушење,
провлачење, озубљење, израда навоја, и др.). Неконвенционални поступци обраде (ECM, EDM, ласер,
плазма, ултразвучна, воденим млазом...). CNC технологије обраде. Технолошки поступак обраде и
контроле, технолошка документација.
Практична настава
Пројектовање поступка обраде за поједине производне операције обраде деформисањем.
Упознавање са појединим врстама алата за обраду резањем и њиховим карактеристикама. Разрада
технолошких поступака при изради одређених израдка. Разрада једног примера за пројекат одређивања
технологије обраде резањем.  Упознавање са препорукама око избора алата и машина за обраду.
Литература

1. Богдан Ћирковић, Технологије обраде, приручник за предавања, Факултет техничких наука,
Косовска Митровица, 2014.

2. Томислав Тодић, Технологије обраде деформисањем, приручник за предавања, Факултет
техничких наука, Косовска Митровица, 2013.

3. Ђекић Светозар, Обрада резањем, Машински факултет Приштина 1998
4. М. Лазић,  Б. Недић, С. Митровић: Технологија обраде метала резањем,  Крагујевац,  2002

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Настава се изводи интерактивно на предавањима и вежбама. На предавањима се изучавају поједине врсте
машина, са становишта њихове примене и правилног избора при пројектовању технолошког процеса. На
вежбама се пројектују процеси и врши избор одговарајуће машине и уређаја за поједине производне
операције.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Број поена
50

Завршни испит Број поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испит 20
колоквијум-и 20
семинар-и 20



Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Апликативни софтвери у инжењерству
Наставник:Драган Лазаревић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Наставни предмет је технички оријентисан и даје основни преглед актуелних информационих
технологија (ИТ), са циљем да студенте, који не морају да имају претходна знања из области ИТ,
оспособи да самостално користе средства ИТ у даљим студијама Индустријског инжењерства. Студенти
ће овладати разним областима ИТ, првенствено везаним за: архитектуру персоналних рачунара,
карактеристике компоненти рачунарског система и могућности примене (како хардвера, тако и
софтвера), примену рачунарских мрежа, оперативних система, софтверских алата за обраду текста, рада
са табелама и електрониским презентацијама, као и за основне принципе програмирања.
Исход предмета:
Студенти ће након успешно положених предиспитних и испитних обавеза бити оспособљени да: разумеју
основне концепте и терминологију у области информационих технологија; разумеју структуру
савремених рачунарских система, начин функционисања њихових компоненти и њихову међусобну
интеракцију; разумеју принципе рада оперативних система и рачунарских мрежа; користе сервисе
Интернета уз свест о потенцијалним предностима и ризицима рада у глобалној рачунарској мрежи;
користе стандардне софтверске алате за обраду текста, рад са табелама и креирање електронских
презентација; самостално овладавају принципима рада нових верзија софтверских алата; алгоритамски
размишљају и развијају једноставније корисничке програме; и суочавају са изазовима везаним за
безбедност информација.
Садржај предмета:
Основни појмови у области ИТ. Архитектура и принципи функционисања рачунарских система. Системи
за приказивање података. Програмска решења за: обликовање и уређивање текста, рад са повезаним
табелама и обликовање презентација. Појам, класификација и основни слојеви оперативних система.
Врсте и компонете рачунарских мрежа, протоколи и принципи повезивања мрежа базираних на
различитим мрежним технологијама. Различити аспекти примене глобалне рачунарске мреже. Основни
сервиси Интернета, апликације и примена. Алгоритамски приказ поступака обраде података.
Интегрисана развојна програмска окружења. Основни концепти одабраног програмског језика. Основне
технике програмирања.
Литература:
1. Луковић И., Ристић С., Стефановић Д., Ракић-Скоковић М. Основе рачунарских технологија и
програмирања, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007.
2. Louden C. K., Lambert K. A., Programming Languages: Principles and Practices, Course Technology,
2011.
3. Shelly B. G., Vermaat E. M., Discovering Computers - Fundamentals 2011 Edition, Course Technology,
2011.
Број часова активне наставе 60 (30+30) Остали часови
Предавања:
2 (недељно)

Вежбе:
2 (недељно)

Други облици
наставе:

Студијски истраживачки
рад:

Методе извођења наставе:
Настава предавања је фронтална и подразумева примену најсавременијих дидактичких средстава и
метода. Настава вежбања се у целини изводи у специјализованим вежбаоницама са рачунарском
подршком.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

60
Завршни испит Поена

40

Присуство на предавања 5 Писмени испит-
комбиновани задаци
и теорија

40
Присуство на вежбама 5

Колоквијум-и (тест 3) 30
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Остало (сложени облици вежбе 3) 20
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Електротехника са електроником
Наставник/наставници: Анђелија Раичевић
Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 4
Услов: -

Циљ предмета
Стицање основних знања из области теоријске електротехнике и електронике.

Исход предмета
Стицање способности за аналитичко решавање задатака примерених усвојеном знању. Студенти који
успешно савладају градиво на предмету имаће практична знања из области теоријске електротехнике
и електронике.

Садржај предмета
Теоријска настава: Електростатика. Кулонов закон. Вектор јачине електричног поља. Гаусов закон.
Диелектрици у електростатичком пољу. Кондензатори и капацитивност. Електрична кола једносмерне
струје. Први и други Кирхофов закон. Омов закон. Методе решавања електричних кола.
Електромагнетизам. Био-Саваров закон. Амперов закон. Магнетни флукс. Фарадејев закон.
Електромагнетна индукција. Наизменичне струје. Комплексни домен. Методе за решавање
електричних кола наизменичне струје. Трофазни системи. Трансформатори. Електрични генератори.
Електрични мотори. Електроника. Диоде. Транзистори. Интегрисана кола. Појачивачи. Основна
логичка кола.

Практична настава: Настава се одвија комбиновано кроз лабораторисјке вежбе и решавања
нумеричких задатака. Упознавање са правилима рада и владања у лабораторији и мерама сигурности.
Упознавање са лабораторијском опремом и инструментима.

Литература
1. Митић Д, „Електротехника 1“, Петрограф, Ниш, 2007
2. Митић Д, „Електротехника 2“, Петрограф, Ниш, 2008.
3. Радуловић Ј, „Електротехника са електроником – збирка задатака“, Машински факултет у

Крагујевцу, Крагујевац 2006.
4. Петровић Т, Петровић М, Којовић А, Митраковић Д, "Електротехника са електроником -

практикум", Технолошко-металуршки факултет, Београд 2012.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 2х20 усмени испит 20
семинар-и - ..........
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм:Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Инжењерски алати
Наставник: Драган Д.Лазаревић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета:
Упознати и заинтересовати студенте са савременим могућностима примене рачунара у животном веку
производа. Оспособити студенте да моделирају делове, склопове и генеришу конструкциону
документацију у изабраном CAD софтверу. Упознати студенте са могућностима примене рачунара за
анализе конструкција (CAE), планирање, управљање и контролу производних операција (CAM, CAPP),
симулације рада (кинематске, динамичке, ...), визуелизацију и примену стандарда.
Исход предмета:
Студенти ће по положеном испиту из Инжењерских алата:
− Знати могућности примене рачунара у животном веку производа;
− Бити оспособљени да самостално моделирају појединачне делове различитог нивоа сложености,
− Бити оспособљени да самостално моделирају склопове различитог нивоа сложености;
− Бити оспособљени да самостално генеришу конструкциону документацију применом рачунара;
− Знати да креирају анотацијске ознаке геометријских толеранција и квалитета површина на 3Д моделу;
− Знати да управљају изгледом модела;
− Знати да користе стандарде за размену модела.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод. Предности и основне карактеристике примена рачунара у фазама животног века производа.
Моделирање призматичних делова. Моделирање ротационих делова. Моделирање сложених делова.
Моделирање склопова. Креирање анотацијских ознака геометријских толеранција и квалитета површина
на 3Д моделу. Генерисање техничке документације. Асоцијативност и визуелизација. Коришћење
стандарда.
Практична настава
Израда задатака из области: Моделирање делова (скице, ограничавање, моделске форме (енгл. "features"),
комбиновање моделских форми, параметарско моделирање...), моделирање склопова, креирање
анотацијских ознака, генерисање техничке документације.
Лабораторијске вежбе: Моделирање и праћење једноставног машинског система кроз животни циклус
применом изабраних рачунарских алата.
Литература:
1. Г. Девеџић, Ј. Максић, С. Ћуковић, С. Петровић: "3D моделирање производа – методичка збирка
задатака", Факултет инжењерских наука, ЦИРПИС центар, Крагујевац, 2016.
2. Г. Девеџић: "CAD/CAM технологије", Машински факултет, WUSAustria, Крагујевац, 2009.
Број часоваактивне наставе 60 (30+30) Остали часови
Предавања:
2 (недељно)

Вежбе:
2 (недељно)

Други облици
наставе:

Студијски истраживачки
рад:

Методе извођења наставе:
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и самостални рад студената. У оквиру предавања студент добија
основне информације. На вежбама студенти стичу практична знања и вештине за коришћење конкретних
алата из одређених области. Студенти израђују самосталнe задаткe који обухвата и интегрише знања за
коришћење појединих алата.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

50
Завршни испит Поена

50

Присуство на предавања 5 Практични испит 50
Практична настава 25

Колоквијум-и 20

Семинар-и



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Увод у термотехнику Шифра: 20.ОМ58
Настaвник:Драган Калаба
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5(пет)
Услов: Пожељно положени испит из термодинамике и механике флуида
Циљ предмета:
Студент треба да стекне основе и актуелна знања из теорије и праксе термотехнике. Кроз предмет ће се
упознати са  теоријским основама и законитостима термодинамике и њеном применом у термотехници
термотехником. Такође ће се  упознати са ресурсима, потенцијалима конвенционалних и посебно
неконвенционалних извора  енергије, енергетским  ресурсима, елементима прорачуна и основама
димензионисањима, пројектовања, технолошким решењима, опремом и значајем за будући технолошки развој.
Исход предмета:
Студенти ће бити оспособљени за: спровођење прорачуна биланса термо- техничких и термо-енергетских
постројења; димензионисање, пројектовање и проналажење техничких решења; избор опреме из области
термотехнике и енергетике; тимски  рад;  комуницирање стручним терминима и усмену презентацију.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Теоретске основе техничке термодинамике Енергија, трансформације енергије и начин коришћења енергије у
производним процесима у индустрији (Општи појмови о енергији и енергетске резерве; преглед потрошача
енергије и енергетских система у индустријским погонима; енергетски биланси предузећа) Енергетки извори у
индустријским предузећима (Снабдевање индустријских погона енергијом; котлови и котларнице, комбинована
производња енергије у индустрији; енергетске потребе производних процеса) Коришћење горива у индустрији
(Развод горива и уређаји за сагоревање; сагоревање и основе ефикасног коришћења енергије код процеса
сагоревања) Водена паре као носилац енергије (Карактеристике водене паре, процеси и уређаји који користе
водену пару у процесној индустрији; опис система за развод паре и поврат кондензата). Топловоди,пароводи,
гасоводи. Аерозагђење.
Практична настава:
Израда енергетских биланса: приказ прикупљања података о потрошњи енергије у инд. погонима;
демонстрација израде енерг.биланса предузећа. Приказ прорачуна губитака топлоте кроз  систем за развод
водене паре и повраћај кондензата );Израда два семинсрска  рада из наведених наставних области
Литература:
1. М.Богнер, Темотехничар 1,2,3. Приручник за термотехнику, термоенергетику и процесну технику , Научна

књига Београд, 1987, 1992
2. Ламбић М. Термотехника са енергетиком
3. Вороњец, Д. и др.,Решени задаци из термодинамике са изводима из теорије
4. Бајмак Ш. Снабдевање воденом паром индустријских погона, Научна Монографија, Косовска Митровица

2011.године
Број часова активне наставе:
4

Теоријска настава:
2

Практична настава:
2

Други облици наставе: 0

Методе  извођења наставе:
Вербално-текстуалне, илустративно-демонстративне, лабораторијско-експерименталне.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

45
Испит Поена

55
Активност у току предавања 5 Писмени испит 25
Практична настава / Усмени испит 30
Колоквијум 20 Трајање испита Писмени 2 часа
Остало(семинарски рад, пројекат) 20 Усмени 1 час



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Основи конструисања
Настaвник: Слободан Р. Макрагић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5(пет)
Услов: Одслушани предмети: Отпорност материјала 1 и 2,  Машински елементи
Циљ предмета:
је да студенти овладају проблематиком како би од пројектне идеје, преко склопних и подсклопних цртежа и израде
радиооничке документације са потребним прорачунима решили конкретне проблеме из области конструисања
применом знања предвиђеног у садржају предмета.
Исход предмета:
Коришћењем стеченог знања из области предвиђених у садржају предмета студенти треба да буду оспособљени да
самостално решавају проблеме из области конструкција.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Циљ, садржај и структура процеса конструисања. Појам пројектовања и конструисања. Врсте машинских
конструкција. Фазе у процесу конструисања. Формирање концепцијских решења. Вредновање варијантних решења.
Примена оптимизације у процесу конструисања. Критеријуми за дефинисање облика и димензија машинских
делова. Стандардизација, унификација и типизација у конструисању. Одступање облика и мера и утицај радне
температуре. Мерни ланци. Избор параметара машинских делова у циљу рационализације масе. Радна оптерћења и
напони. Мерење деформација и оптерећења. Статистичка обрада. Спектар напона и деформација. Радни режими.
Критична стања машинских делова у условима статичког и динамичког оптерећења. Пузање. Замор материјала
машинских делова. Примена хиопотезе о акумулацији оштећења за одређивање критичног стања машинских
делова. Степен сигурности у области радне чврстоће. Вероватноћа разарања и поузданост машинских делова у
области временске чврстоће и у области трајне чврстоће. Технологичност облика заварених машинских делова .
Заостали напони, настанак и поступци отклањања. Технологичност ливених и кованих делова. Технологичност
облика резаних машинских делова и технологичност облика са аспекта погодности за склапање. Примена
компјутера у конструисању за прорачун, оптимизацију и моделирање облика машинских делова и скллопова.
Практична настава:
Посета производној организацији у циљу препознавања различитих типова конструкција предвиђених планом и
птрограмом у садржају предмета.
Литература:
1.Плавшић Н. И група аутора: Основи конструисања, Машински факултет, Београд, 1999.
2. Витас Ј.Д.: Основи машинских конструкција I и II , Научна књига, Београд, 1975.
3. Огњановић М.: Методика конструисања машина, Машински факултет, Београд, 1990.
4. Плавшић Н., Јанковић М., Ристивојевић М., Митровић Р., Росић Б., Обрадовић П.: Основе конструисања, Збирка
решених задатака, Машински факултет, Београд, 1999.
5. Вугделија Ј., Латиновић В., Јанковић Д., Јанковић М.: Збирка задатака из основа конструисања, III издање,
Машински факултет, Београд, 1974.
Број часова активне наставе 2+2 Теоријска настава: 2 Практична настава:2
Методе  извођења наставе:
Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна и на њима се излаже теорија
наведена у садржају предмета.На вежбама се објашњавају конкретни примери уз примену теорије са предавања и
врши израда графичких задатака.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

50
Завршни испит поена

50
Активност у току предавања 5 Писмени испит 20
Практична настава 10 Усмени испит 30
Колоквијум-и 25 Трајање испита Писмени            3
Семинар-и 10



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм : Машинско инжењерство-основне академске студије

Назив предмета: Основи мехатронике
Наставник/наставници:Срећко Ћурчић, Никола Нешић
Статус предмета:Изборни предмет / научно-стручни

Број ЕСПБ:5
Услов:Нема

Циљ предмета
Стицање знања потребног за компетентну анализу структуре мехатроничког решења, дефинисање
извршног механизма, контролног модула и алгоритам рада. Развијање креативне способности да се за
задати проблем постави идејно мехатроничко решење које ће на оптималан начин задовољити
дефинисане техничке захтеве.
Исход предмета
Располагање инжењерским способностима да се изведе квалитетна анализа механизама електронског
и процесорског модула као кључних подсклопова мехатроничког решења. На основу потпуног
овладавања инверзним инжењерским задатком (анализа), активно решавање директног инжењерског
задатка, синтеза оргиналног мехатроничког решења.
Садржај предмета
Увод у мехатронику. Интелигентне машине, склопови, системи и њихова примена. Пројектовање у
мехатроници. Иницијална визија концепта мехатроничког решења. Механизми у мехатроници.
Класификација механизама. Мерења у мехатроници. Аналогни и дигитални сензори. Фотодиоде и
фототранзистори. Актуатори у мехатроници. Линеарни и обртни актуатори. Актуатори са
трансформацијом кретања. Дигитални и аналогни електронски модули. Логичка кола и примена,
Детекција стања (0,1). Концепти управљања у Мехатроници. Структура процесорског система.
Програмирање система; Програмски алати на располагању.
Литература
1. Bishop, Robert H. The Mechatronics Handbook-2 Volume Set. CRC press, 2002.
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
50

Завршни испит
Поена
50

Активност у току предавања 10 писмени испит 30

Практична настава 10 усмени испт 20

Колоквијум-и (2) 30 Трајање испита
Писмени – 3 часа
Усмени – 1 час



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Увод у пројектовање техничких постројења

Наставник/наставници:Јелена Баралић
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Циљ је да студенти развију способност за концепцијско пројектовање и имплементацију интелигентних
технолошких система и процеса. Коришћењем теорије пројектовања, машинског учења и еволутивности,
базираних на парадигмама вештачке интелигенције.

Исход предмета
Самостално решавање проблема пројектовања производа и технолошких поступака израде применом
рачунарских алата у свим фазама реализације производа у оквиру произвоних система.

Садржај предмета
Теоријска настава
Производи и пословни процеси,

Радни токови код пословних процеса,
Управљање процесима, Контрола процеса,
Технолошка подршка процесној организацији предузећа,
Системи за управљање радним токовима,
Стандарди везани за управљање радним токовима, референтни модел радних токова,
Софтверски системи за управљање процесима,
Комуникација између различитих система за управљање процесима

Практична настава
Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Теоријску наставу прате вежбе.

Литература
1.Business Process Modeling, Simulation and Design, Manuel Laguna and Johan Marklund, Pearson Prentice
Hall, New Jersey, 2005.

2. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, Mathias Weske, Springer, 2007.

3.Цветковић С., Арсовски С., „Пројектовање технолошких система“  Косовска Митровица 2009,
ISBN 978-86-7746-200-0

4.  Цетковић Славица, "Развој савремених произвдних стратегија у индутрији",  Монографија,
Задужбина  Андрејевић, Београд 2002 год. ISBN 86-7244-335-7

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставеПредавања, менторски рад, студијски истраживачки рад, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

практична настава 5 усмени испт 20

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 15

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - основне академске студије
Назив предмета: Увод у термоенергетику

Наставник/наставници: Драган Калаба
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: Нема

Циљ предмета
Стицање базичних знања о енергији и термоенергетици.

Исход предмета
Оспособљавање за праћење виших курсева топлотних трансформација.

Садржај предмета
Теоријска настава
Примарна енергија: основни појмови везани за нивое коришћења енергије; појам примарне енергије,
њени облици и подела; главни задаци код коришћења извора примарне енергије; резерве примарне
енергије; трансформисани облици примарне енергије; трансформација примарне енергије у секундарну
енергију; подела енергетских постројења; главни фактори који утичу на избор типа и концепцију
енергетског постројења и његову локацију; критеријуми које треба да задовољи термоенергетско
постројење; основни типови и врсте термоенергетских постројења. Потрошња енергије, дијаграми
потрошње и карактеристике потрошача.
Електрична енергија: основне групе потрошача електричне енергије и структура потрошње електричне
енергије по групама; дневни дијаграм потрошње електричне енергије и његови основни параметри;
годишњи дијаграми потрошње електричне енергије и његови параметри. Топлотна енергија: основне
групе потрошача топлоте; дефинисање њихових захтева и дијаграма потрошње.
Избор термоенергетског постројења: врсте термоенергетских постројења и њихове карактеристике;
термоенергетска постројења за производњу електричне енергије: избор конфигурације топлотне шеме
и параметара термоенергетског постројења; главни термодинамички параметри; термоенергетска
постројења за комбиновану производњу енергије; избор конфигурације топлотне шеме и параметара
термоенергетског постројења; главни термодинамички параметри. Ефективност термоенерегетских
постројења. Термоенергетика и околина.
Практична настава
Решавање нумеричких задатака из тематских области. Израда пројекта. Посета термоелектрани.

Литература
1. Калаба, Д., Увод у термоенергетику, скрипта, Факултет техничких наука Универзитета у Приштини,

Косовска Митровица, 2020.
2. Ристић, М., Општа енергетика, Машински факултет, Универзитет у Београду, 1981.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Пројекти се раде самостално уз консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

55
Завршни испит

поена
45

активност у току предавања 5 писмени испит 45
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практична настава усмени испт
колоквијум-и 30 ..........

семинар-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Транспорни уређаји
Наставник/наставници:Зоран Голубовић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:5
Услов:нема
Циљ предмета
Основни циљ предмета је упознавање студента са елементима транспортне технике и његово увођење
у овладавање практичним вештинама потребним за обављање инжењерске професије, као што су
анализа процеса рада, избора, димензионисања и прорачуна транспортних уређаја као елемента
транспортних машина прекидног и непрекидног транспорта.

Исход предмета
Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности које може да примени у
инжењерској пракси: познавање и разумевање принципа рада транспортних уређаја, избор параметара,
димензионисање и рачунарско моделирање транспортних уређаја, као и способност прорачуна и
решавања конкретних проблема у пракси.

Садржај предмета
Теоријска настава:

Видео приказ и преглед дизаличних машина. Одређивање погонске групе механизама и дизалица.
Прорачун елемената погонских механизама. Прорачун добоша и кочница. Прорачун механизама за
дизање. Прорачун механизама за транслаторно кретање. Механизми за окретање. Механизми за
промену дохвата стреле.Стабилност дизалица.

Практична настава:

Рачунски задаци из погонских механизама дизалице. Пројектни задатак мосне дизалице..

Литература
1. Слободан Тошић и Давор Острић - Дизалице, Машински факултет, 2005.
2. Сава Дедијер - Транспортни уређаји, Грађевинска књига,1987,
3. Слободан Тошић - Прорачун машина непрекидног транспорта и дизаличних уређаја, друго

издање, Машински факултет, 2001.
4. Златибор Лекић – Збирка решених задатака из транспортних уређаја, ФТН Кос. Митровица,

2005

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Теоријска предавања, рачуске вежбе и консултације.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 20

практична настава 15 усмени испт 40

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство-Основне академске студије
Назив предмета: Технологија спајања материјала

Наставник/наставници: Милан Т. Ђорђевић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6 (шест)
Услов: Нема

Циљ предмета
Стицање основних знања из области технологије спајања материјала. Ова знања треба да буду
искоришћена као полазна основа при конструисању машинских елемената и склопова. На основу тога
развија се способност студената за решавање практичних пројектних задатака.

Исход предмета
После савладаног наставног програма и положеног испита студенти ће моћи са успехом да се укључе у
практичан рад. То подразумева самостално практично прорачунавање раздвојивих и нераздвојивих
спојева и могућност њихове примене. Изучавање технологије спајања металних материјала лемљењем и
неметалних материјала лепљењем као и основа монтаже оспособљавају студенте за рад у реалним
условима индустријске производње.

Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Елементи за везу. Раздвојиве, нераздвојиве, покретне, непокретне и еластичне везе. Остваривање
раздвојих веза помоћу завртњева и навртки, клинова и чивија. Навојни спојеви и врсте навојних спојева.
Нераздвојиве, трајне везе. Заковице, врсте заковица и њихова примена.
Спајање металних и неметалних материјала-остваривање трајних, нераздвојивих веза.
Увод у технологију лемљења. Основе технологије лемљења. Врсте материјала који се спајају лемљењем
и додатни материјали-лемови. Примена поступака лемљења у машинству и електротехници.
Увод у технологију лепљења. Спајање разнородних материјала. Врсте лепкова, остваривање адхезије.
Увод у технологију монтаже. Формирање подкслопова и склопова у условима индустријске производње.
Практична настава
Прорачун навојних спојева. Испитивање навојних спојева у лабораторијским условима.
Лабораторијски приказ процеса лемљења са израдом елабората.
Лабораторијски приказ процеса лепљења са израдом елабората.
Практични приказ процеса монтаже склопа у лабораторијским условима.

Литература
1. С. Верига: Машински елементи II, Везе и спојеви, Машински факултет, Београд, 1990.

2. М. Огњановић: Машински елементи, Научна књига, Београд, 2011.
3. А. Мајсторовић, М. Јовановић: Основи заваривања,лемљења и лепљења, Научна књига, Београд, 1995.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторног типа и на њима се
теоријски разматрају поставке појединих производних технологија. Практична настава подразумева
вежбе са нумеричким приступом и решавање проблема конкретних производних технологија. Елаборати
и пројектни задатак се решавају самостално уз неопходне консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
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Предиспитне обавезе
Поена
60

Завршни испит
Поена
40

Активност у току предавања 10 Писмени испит 20

Практична настава 10 Усмени испт 20

Колоквијум-и 20
Трајање писменог
испита 2 часа

Семинар-и 20
Трајање усменог
испита

1 час
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Металне конструкције
Наставник/наставници:Ивица Чамагић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Основни циљеви предмета: 1) увођење студента у логику пројектовања и прорачуна металних
конструкција у машиноградњи, 2) развој креативних и иновативних способности студента у смислу
пројектовања спојева карактеристичних носећих конструкција, кроз фазе конципирања, избора
параматера, димензионисања и прорачуна конструкција.
Исход предмета
Студент је уведен у логику пројектовања и прорачуна металних конструкција у машиноградњи.
Студент је обучен да прорачуна спојеве, носаче и оптерећења носећих конструкција. Такође, студент је
уведен у процедуре димензионисања и израде пројеката за носеће конструкције у машиноградњи.
Садржај предмета

Теоријска настава:

Материјали металних конструкција. Оптерећења носећих конструкција. Докази при димензионисању
металних конструкција у машиноградњи: доказ напона, доказ еластичне стабилности, доказ
деформација, доказ сигурности веза, доказ напона у погледу замора материјала, доказ динамичке
стабилности, доказ сигурности против претурања; доказ еластичне стабилности центрично
притиснутог штапа. Носачи. Основи конструисања решеткастих носача. Пуни носачи. Oпшта
разматрања прорачуна раванских система, основни принципи методе утицајних линија, примена
утицајних линија за одређивање реакција, трансверзалних сила и момената савијања. Прорачун
статички одређених решетки.

Практична настава:

Доказ напона и доказ деформација за гредни и за конзолни носач услед дејства оптерећења; Прорачун
завртањских веза са обичним вијцима; Прорачун завртањске везе са преднапрегнутим вијцима,
Прорачун завртањских веза код чеоних плоча, Прорачун монтажног универзалног наставка са
завртњима без тачног налегања за носач попречног пресека-I профил, као и са преднапрегнутим
завртњевима за исти носач; Прорачун угаоних заварених веза, Прорачун сучеоне заварене везе;
Прорачун центрично притиснутог стуба; Димензионисање заварених и завртањских веза код спојева
елемената П рама; Одређивање сила у штаповима услед задатог оптерећења методом пресека за
решеткасти носач ослоњен на два ослонца, као и за конзолни решеткасти носач.
Литература
Обавезна литература
1. Милосављевић, В. и др., Основи челичних конструкција, Грађевински факултет, Београд, 1978.
2. Николић Р. и Марјановић В., Металне конструкције-Приручник за прорачуне, Машински факултет,
Крагујевац, 1998.
3. Зоран Петковић, Давор Острић, Металне конструкције у машиноградњи 1, МФ Београд,1996.
Допунска литература
1.Брчић В., Отпорност материјала, Београдски графички завод, Београд, 1970.
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Активна настава (теоријска): ново градиво: 20; разрада и примери (рекапитулација): 10
Активна настава (практична): аудиторне вежбе: 20; рачунски задаци: 6; консултације: 4
Провера знања: преглед и оцена рачунских задатака: 4; колоквијум са оцењивањем: 6; завршни испит:
5
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 10 писмени испит 20
практична настава усмени испт 30
колоквијум-и 40 ..........
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - основне академске студије

Назив предмета: Простирање топлоте и масе

Наставник/наставници: Владан Мићић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Положен испит из предмета Термодинамика

Циљ предмета
Овладавање знањима из области преношења топлоте и материје - научне дисциплине која је основа за
пројектовање уређаја и постројења у термотехници, термоенергетици и процесној техници.

Исход предмета
Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално обавља топлотне прорачуне
једноставних термотехничких постројења и појединачних уређаја.

Садржај предмета
Теоријска настава
Преношење топлоте провођењем - уводне напомене. Стационарно провођење топлоте кроз изотропан
материјал са унутрашњим извором (понором) топлоте. Стационарно провођење топлоте кроз штапове
и ребра. Прелажење топлоте. Уводне напомене за прелажење топлоте без фазне трансформације.
Основи теорије сличности, врсте сличности и димензијска анализа. Примена теорија сличности на
конвективну размену топлоте. Критеријалне једначине за одређивање коефицијента прелажења топлоте
за различите случајеве из техничке праксе. Пролажење топлоте кроз вишеслојан раван, цилиндричан и
сферичан зид. Преношење топлоте зрачењем, закони зрачења топлоте. Размена топлоте зрачењем двају
тела при њиховом произвољном просторном положају, топлотни застори. Топлотно зрачење гасова.
Сложена размена топлоте уз зрачење енергије. Размењивачи топлоте, класификација и енергетски
биланс. Рекуператори, истострујни, противструјни и унакрсни; прорачун расподеле температура,
средње логаритамске разлике температура, броја преносних јединица и степена корисности.
Преношење материје - дифузија, градијент концентрације, дифузивност и Фиков закон. Прелажење
материје и бездимензионални бројеви. Примери карактеристичних израза. Процеси истовременог
преноса топлоте и супстанције. Смеше реалних гасова. Влажан ваздух. Особине влажног ваздуха,
Молиеров (h, ω) дијаграм. Промене стања влажног ваздуха. Процеси кондиционирања влажног ваздуха.
Уређаји и постројења која раде са влажним ваздухом. Процеси у сушарама.
Практична настава:
По структури вежбе су аудиторне, са решавањем типских задатака из наставних области које су
претходно обрађене на предавањима. Решавање задатака биће пропраћено теоријско-стручним
објашњењима, анализама и коментарима, како би се помогло студентима да самостално решавају
задатке.

Литература
1. Ђорђевић, Б., Валент, В., Шербановић, С., Термодинамика и термотехника, Грађевинска књига,

Београд, 2000.
2. Илић, Г., Вукић, М., Радојковић, Н., Живковић, П., Стојановић, И., Термодинамика ΙΙ, Машински

факултет, Универзитет у Нишу, 2014.
3. Incropera, F., DeWitt, D., Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons Edition, 2006.
4. Козић, Ђ., Гојак, М., Коматина, М., Антонијевић, Д., Саљников, А., Збирка задатака из преношења

топлоте, Машински факултет, Универзитет у Београду, 2002.
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5. Милинчић, Д., Васиљевић, Б., Ђорђевић, Р., Проблеми из преношења топлоте, Машински факултет,
Универзитет у Београду, 1991.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Програм се реализује помоћу предавања, вежби и консултација. Студенти су обавезни да редовно и
активно прате предавања и вежбе и да полажу колоквијуме.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

50
Завршни испит

поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит 20

практична настава 5 усмени испт 30

колоквијум-и 40 ..........

семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Управљање транспортом
Наставник/наставници:Живче Шаркоћевић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Упознавање студената са појмовима, димензијама и специфичностима управљања транспортом, као и
тенденцијама развоја саобраћајно-транспортних система у зависности од промене у окружењу

Исход предмета
Након одслушаног предмета студенти би били способни да дефинишу појам, карактеристике и
специфичности улоге транспорта у производњи и потрошњи као и услуге које пружа; дефинишу
повезивање предузећа са окружењем као и наступ на тржишту транспортних услуга; опишу и
аргументују елементе организације савременог предузећа и начин управљања; предложе примену
савремених модела организације предузећа у зависности од места деловања и окружења у коме се
предузеће налази

Садржај предмета
Улога транспорта у производњи и потрошњи; Саобраћајна политика и друмски транспортни систем;
Истраживање тржишта и одлучивање;  Истраживање елемената програма предузећа наступа на
тржишту ;  Истраживање у предузећу и повезивање предузећа са окружењем;  Организација елемената
предузећа;  Организација савременог предузећа;  Обликовање организационе структуре;
Организациони модел.

Литература
1. Др Владан Божовић  Економија саобраћаја 2009 Економски факултет, Београд
2. Др Вујадин Б. Вешовић, др Небојша Ј. Бојовић, Организација саобраћајних предузећа, СФ

Београд, 2002
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања и вежбе, испит је писмени и усмени, услов за излазак на испит одслушан предмет.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 40
практична настава усмени испт 30
колоквијум-и 5 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Грађевинске и комуналне машине
Наставник/наставници: Младен С. Радојковић
Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6 (шест)

Услов: нема

Циљ предмета:
Упознавање студената са: врстама, конструкцијом, прорачуном капацитета, одређивањем критичних
оптерећења радног уређаја, условима примене, начином рада и одржавањем грађевинских и
комуналних машина.

Исход предмета:
Стечена знања ће студентима омогућити успешно пројектовање, експлоатацију и одржавање
грађевинских и комуналних машина.

Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у предмет. Земљиште. Грађевинске машине за земљане радове. Грађевинске машине за земљане
радове - машине са циклилчним радом. Грађевинске машине за земљане радове - машине са
непрекидним радом. Машине за уситњавање и класификацију камена. Машине за производњу,
транспорт и уградњу бетона. Машине за производњу, транспорт и уградњу асфалтног бетона.
Комуналне машине.
Практична настава
Решавање конкретних рачунских задатака из области анализе оптерећења, параметара рада, прорачуна
снаге и капацитета грађевинских и комуналних машина. Колоквијуми. Графички радови.

Литература:
 Јевтић В., Грађевинске и рударске машине , Машински факултет Универзитета у Нишу, 2001.
 Плавшић М., Грађевинске машине, Научна књига Београду,1990.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе:
Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна. Вежбе имају
карактер решавања конкретних рачунских задатака. Графички радови се раде самостално уз
консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена: 50 Завршни испит поена: 50

активност у току предавања 5 писмени испит 25

практична настава 5 усмени испт 25

колоквијум-и 20

семинар-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Аутоматизација производње
Настaвник: Богдан Ћирковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са проблематиком аутоматизације производње, информацијама бројним системима логичких
функција, извршним органима и аутоматима.
Исход предмета
Познавање принципа аутоматизације машина и система, врста управљања и експлоатације савремених
нумерички управљаних машина алатки и система. Познавање примене рачунара и програмских система у
машинству.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Видови аутоматизације. Бројни системи и кодови. Прекидачка алгебра. Минимизација логичких функција.
Технологије и компоненте за техничку реализацију. Коначни аутомати. Програмабилни контролери.
Практична настава:
Бројни системи. Превођење бројева у позиционим бројним системима. Кодови. Прекидачка алгебра.
Пнеуматски системи управљања. Електрични системи управљања. Комбинациони коначни аутомати.
Секвенцијални коначни аутомати. Синтеза секвенцијалног управљања методом корак по корак.
Литература

1. Мирослав Пилиповић, Живана Јаковљевић, Аутоматизација производње, Машински факултет
Универзитета у Београду, Београд, 2017.

2. Yusuf Altintas, Manufacturing automation, University of British Columbia, 2012.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Наставе се изводи као теоријска и практична.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена
Активност у току предавања 5 Писмени или усмени испт 30
Колоквијум-и 15+15
Пројектни задатак 35
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Производни системи
Наставник/наставници: Душан Регодић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6 (шест)
Услов: Нема

Циљ предмета
Стицање основних знања из области производно-индустријских система. Кроз предавања и вежбе
студенти треба да се оспособе за решавање проблема постављања и пројектовања производних система.
Такође би се оспособили и за израду конкретних технолошких задатака са којима би се сусрели у
производно-инжењерској пракси.

Исход предмета
Савладавање знања за постављање типа и тока производње са коначним циљем пројектовања
производних линија фабричких постројења, укључујући логистичку подршку и диспозицију у односу на
окружење.

Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у теорију система. Основни елементи. Капацитет система. Основни токови производних система.
Опште карактеристике и подела. Принципи постављања система. Развој готовог производа и
организација производње. Анализа програма производње и оцена оптималности. Обликовање токова
материјала. Кретања у систему. Општи модели токова материјала. Избор типа тока. Уравнотеежење
процеса, критеријуми и поступци уравнотежења. Размештај елемената структуре. Пројектовање радног
места. Модели и процедуре. Дефинисање производних и помоћних површина. Диспозиција у оквиру
привредне целине и окружења. Рачунарски подржано инжењерство путем апликативних софтвера
„CAD-CAM“. „CIM” системи. Фабрике будућности. Флекибилност структура.
Практична настава
Практична настава се састоји у решавању нумеричких задатака из већине теоријских области. Пројектни
задатак заснован на практичном примеру кроз једну логичку целину решава проблем израде конкретног
предмета. Тиме су обухваћене све фазе од постављања производног процеса до пројектовања радних и
помоћних површина. Семинарски радови подржавају сваки од сегмената из пројекта и рачунских вежби.

Литература
1. М. Перовић, С. Арсовски, З. Арсовски: Производни системии, Машински факултет Крагујевац, 1996.
2. Д. Зеленовић: Пројектовање производних система, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2003.
3. Ђ. Зрнић: Фабричка постројења и техничка логистика, Машински факултет, Београд, 2016.
4. М. Стефановић: ЦИМ Системи, Машински факултет, Крагујевац, 2006

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Састоје се из предавања теоријског типа, нумеричких вежби, колоквијума, самосталних семинарских
радова и пројектних задатака.

Оцена  знања (максимални број поена 100)



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Предиспитне обавезе
Поена
50

Завршни испит
Поена
50

Aктивност у току предавања 5 Писмени испит 30

Практична настава 5 Усмени испт 20

Колоквијум-и 30 Трајање писменог испита 2 часа
Семинар-и 10 Траајање усменог испита 1 час



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство

Назив предмета: Мехатроника возила
Наставник/наставници:Александар М. Мићовић
Статус предмета:Изборни

Број ЕСПБ:6 (шест)
Услов:Нема

Циљ предмета:
Циљеви предмета су тако пројектовани да одговоре потребама аутомобилске индустрије у 21. веку у
смислу да студенти развију неопходне вештине и разумевање мехатронике на возилу. Студенти треба
да располажу широким способностима у области истраживања, пројектовања, развоја и испитивања
мехатронских система на моторним возилима.

Исход предмета
По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - објасне појам
мехатронике и мехатронских система, са акцентом на возила; - укратко опишу функцију свих
компоненти мехатронских система на возилу; - анализирају и објасне специфичности мехатронских
система на возилу (системи за ослањање, системи за кочење, системи за пренос снаге, системи за
управљање, интегрисани системи на возилу); - да дефинишу процес пројектовања мехатронских
система на возилу (укључујући одређивање функције циља будућег система, као и развој
функционалне шеме мехатронског система); - да симулирају рад пројектованог мехатронског система,
као и да дефинишу начин испитивања предметног система.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава се састоји из следећих целина: увод у мехатронику, давачи и актуатори, системи
против блокирања точкова приликом кочења, системи за контролу стабилности, мехатронски системи
управљања, активни системи ослањања, напредни системи за помоћ возачу.

Практична настава
Практична настава се састоји од израде пројекта мехатронског система. Кроз студијски истраживачки
рад студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.

Литература
1. Konrad R.; Automotive Mechatronics, Automotive Networking Driving Stability SystemsElectronics,

Bosch Professional Automotive Information, Springer Fachmedien Wiesbaden 2015;

2. BoltonW.;Mechatronics, Pearson education limited, 2003;

3. Robert Bosch GmbH (Ed.); Bosch Automotive Electrics and Automotive Electronics Systems and
Components, Networking and Hybrid Drive,5th Edition, 2007;

4. Fijalkowski B.T.;Automotive Mechatronics:Operational and PracticalIssues, Springer 2011.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
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Настава  се  састоји  из предавања, вежби и  консултација. Предвиђена је израда пројектног  задатка и
једног колоквијума.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит Поена 40
Активност у току предавања 10 Писмени испит 40
Пројектни задатак 25
Колоквијум 25



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - основне академске студије

Назив предмета: Термоенергетски системи
Наставник/наставници: Драган Калаба
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Стицање основних знања за претварање топлотне у механичку енергију. Кроз предавања и вежбе
студент треба да се оспособи за примену стеченог знања за решавање теоретских и практичних
проблема из ове области.

Исход предмета
Израда пројеката, управљање и одржавање термоенергетских система. Оспособљавање за праћење
виших курсева топлотних трансформација.

Садржај предмета
Теоријска настава

Термоенергетска постројења са парном турбином и парним котлом.
Принцип рада, саставни делови, термодинамички степен корисности, побољшање термодинамичког
степен корисности циклуса, топлотне шеме и биланс, потрошња паре, топлоте и горива и ексергетска
анализа.
Термоенергетска постројења са гасном турбином.
Принцип рада, саставни делови, термодинамички степен корисности, процес са загревањем ваздуха
после компресије, вишестепена компресија, вишестепена експанзија, затворени процес и реактивни
мотори.
Термоенергетска постројења са нуклеарним реактором.
Принцип рада, саставни делови, термодинамички степен корисности, са засићеном воденом паром, са
брзим неутронима и са гасном турбином и нуклеарним реактором.
Термоенергетска постројења за производњу електричне и топлотне енергије.
Комбинована производња у постројењу са парном турбином - принцип рада, саставни делови,
потрошња топлоте и паре, поређење економичности. Комбинована производња у постројењу са гасном
турбином и комбинована производња електричне и топлотне енергије у постројењу са нуклеарним
реактором.
Комбинована термоенергетска постројења.
Постројења са парном и гасном турбином, комбинована постројења са нуклеарним реактором и
комбинована постројења са магнетно-хидрадинамичким генератором.
Практична настава
Решавање нумеричких задатака из тематских области. Израда пројекта. Посета термоелектрани.

Литература
1. Калаба, Д., Термоенергетска постројења, Факултет техничких наукаУниверзитета у Приштини,

Косовска Митровица, 2014.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Пројекти се раде самостално уз консултације.



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
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Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

55
Завршни испит

поена
45

активност у току предавања 5 писмени испит 25

практична настава усмени испт 20

колоквијум-и 30 ..........

семинар-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Хидраулика и пнеуматика
Настaвник: Марија М. Матејић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Курс је конципиран тако да се студенту пруже неопходна фундаментала знања о компонентама хидрауличких и
пнеуматских система, њиховим радним флуидима, њиховим значењем и могућностима повезивања у сложене
системе, а посебно са њиховим специфичностима и предностима које их препоручују за примену.
Исход предмета
На крају овога курса студент би требало да буде способан да тумачи пнеуматске и хидрауличке шеме. Да је
способан да пројектује пнеуматске механизме и електро пнеуматске системе за синхронизацију рада машина.
Такође би требало да имају способност за решавање проблема из домена анализе и развоја типичних класа
хидрауличких и пнеуматских система.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Основи преноса енергије хидростатичким путем.
2. Претварање механичке енергије у хидростатичку.
3. Хидрауличка уља, хидрауличне пумпе, мотори и цилиндри.
4. Вентили, разводници, резервоари, пречистачи, акумулатори.
5. Хидрауличка кола.
6. Основни обрасци за прорачун.
7. Карактеристике пнеуматских система.
8. Цилиндри, компресори, разводници, вентили.
9. Пнеуматски мотори.
10. Везивни елементи.
11. Пројектовање пнеуматских система.
Практична настава
Аудиторне и практичне вежбе и колоквијуми.(Области исте као и за предавања).
Литература

1. М Попов, "Задаци са решењима из хидрауличких и пнеуматских компоненти и система аутоматског
управљања", Машински факултет ,Београд, 1984.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Наставе се изводи као теоријска и практична.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена
Активност у току предавања 10 Писмени или усмени испт 30
Колоквијум-и 15+15
Пројектни задатак 30



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - основне академске студије

Назив предмета: Мотори СУС
Наставник/наставници: Милан Љ. Ђорђевић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Стицање основних сазнања о теоретским циклусима и стварним процесима, показатељима рада,
погонским карактеристикама и опреми клипних мотора са унутрашњим сагоревањем.

Исход предмета
Оспособљеност за самосталан одабир мотора СУС у зависности од места примене, организацију
експлоатације и одржавање мотора. Стицање компетенција за даље усавршавање у комплексној
области мотора СУС.

Садржај предмета
Теоријска настава
Основе конструкција, принципи рада и поделе мотора СУС. Радна материја и горива за моторе.
Теоретски циклуси мотора СУС: ото, дизел и комбиновани. Анализа стварних циклуса: процес измене
радне материје, процес сабијања, процес сагоревања и процес ширења. Основни показатељи радних
циклуса: индикаторски, ефективни, афективни и форсажни. Топлотни биланс. Погонске
карактеристике мотора: брзинске, оптерећења, пропелерне, комбиноване (универзалне), реглажне,
празног хода и остале карактеристике. Снимање карактеристика мотора. Еколошке карактеристике
мотора. Системи напајања горивом ото и дизел мотора. Системи паљења код ото мотора. Системи
хлађења мотора. Системи подмазивања мотора. Системи стартовања мотора. Регулатори броја обртаја
мотора. Пречистачи ваздуха за мотор.
Практична настава
Рачунске вежбе које су прилагођене предавањима. Тематске посете погонима за одржавање мотора
СУС, контрола издувне емисије.

Литература
1. Клинар, И., Мотори са унутрашњим сагоревањем, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом

Саду, 2014.
2. Стефановић, А., Аковић, Р., Мотори са унутрашњим сагоревањем - репетиторијум, Машински

факултет, Универзитет у Нишу, 1996.
3. Дорић, Ј., Теорија мотора СУС, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2015.
4. Ружић, Д., Мотори СУС у пракси: експлоатација, одржавање и ремонт, Микро књига, Београд, 2014.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

50
Завршни испит

поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит 20



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
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практична настава 15 усмени испт 30

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 10

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Интелигентно и напредно управљање мехатроничким системима
Настaвник: Марија М. Матејић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студента са појмом, врстом, конструкцијом и радом пумпи, компресора и вентилатора, њиховом
анализом и прорачуном.
Исход предмета
Студенти познају основне пумпи, компресора и вентилатора и имају способност за решавање прорачуна и
избора пумпи, компресора и вентилатора.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријске основе пумпи, компресора и вентилатора. Основне радне карактеристике пумпи, компресора и
вентилатора. Проток. Јединични рад. Висина усисавања. Напон. Снага. Број обртаја радног кола. Степен
искоришћења. Радни режими пумпи, компресора и вентилатора. Центрифугалне и аксијалне пумпе.
Хидраулични прорачун радног кола центрифугалних пумпи. Хидраулични, волуменски и механички губици
код центрифугалних пумпи. Аксијалне и радијалне силе које делују на радно коло центрифугалних пумпи.
Савремене конструкције центрифугалних пумпи. Опис и класификација аксијалних пумпи. Кинематске
карактеристике струјања флуида у аксијалним пумпама. Губици енергије код аксијалних пумпи. Прорачун
радног кола и закола аксијалних пумпи. Силе које делују на радно коло аксијалних пумпи. Савремене
конструкције аксијалних пумпи. Једностепене и вишестепене пумпе. Остале врсте пумпи: Клипне пумпе,
Ротационе пумпе, Хибридне пумпе. Компресори. Подела компресора. Основе компресорских процеса. Клипни
компресори. Турбокомпресори. Центрифугални (ротациони) компресори. Вијчани (завојни) компресори. Остале
врсте компресора. Компресорске станице. Центрифугални и аксијални вентилатори. Савремене конструкције
центрифугалних и аксијалних вентилатора. Радне криве, паралелно и серијско спрезање вентилатора. Прорачун
вентилатора применом теорије сличности. Регулирање и испитивање пумпи, компресора и вентилатора.
Практична настава
Аудиторне и практичне вежбе и колоквијуми.(Области исте као и за предавања).
Литература

1. Драгиша Толмач, Славица Првуловић, Транспортни системи, Технички факултет „Михајло Пупин“
Универзитет у Новом Саду, Зрењанин, 2012.

2. Делалић, С., Буљубашић, И.,Пумпе, вентилатори и компресори, Универзитет у Тузли, 2007.
3. Делалић, С., Алић, И., Збирка решених задатака за пумпе, вентилаторе и компресоре са основним

изводима из теорије, Универзитет у Тузли, Тузла, 1997.
4. Протић, З., Недељковић, М., Пумпе и вентилатори – Проблеми, решења, теорија, Машински факултет

Универзитета у Београду, Београд, 2010.
5. Ристић, Б., Пумпе и вентилатори, Научна књига Београд, Београд, 1987.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Наставе се изводи као теоријска и практична.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена
Активност у току предавања 10 Писмени или усмени испт 30
Колоквијум-и 15+15
Пројектни задатак 30
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Технологија заваривања
Наставник/наставници: Лазић Вукић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета
Стицање основних знања из технологије заваривања, кроз предавања, вежби и израду конкретних
технолошких задатака са којима ће се срести у пракси

Исход предмета
Израда технологије заваривања
- Испитивање завареног споја
- Прорачун завареног споја

Садржај предмета
Теоријска настава
Заверени спојеви уопште. Електролучно заваривање обложеном електродом (Е), Електролучно
заваривање под заштитном праском (ЕПП), Електролучно заваривање топљивом електродом у заштити
гасова (МАГ и МИГ), Електролучно заваривање нетопљивом електродом у заштити интерног гаса
(ТИГ), Електроотпорно заваривање. Гасно заваривање и сечење. Оцена заварљивости угљеничних
нисколегираних и високолегираних челика. Термички процеси код заварених спојева. Контрола
квалитета заварених спојева. Заштита на раду код заварених спојева.
Практична настава
Решавање нумеричких задатака из тематских области. Израда пројеката. Практична настава.

Литература
1. Технологија ливења и заваривања, Милорад Јовановић, Вукић Лазић, Факултет Инжењерских
Наука, Универзитет у Крагујевцу, 2015.
2. Збирка задатака из Технологије заваривања, М. Сарван, М.Мишић - вежбе

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна, уз примену
пројектора (Video Beam) који служи за презентацију дијаграма, слика и сложених прорачуна. На
предавањима се теоријски разматрају методске јединице из домена садржаја предмета. Вежбе сe
одвијају у оквиру предавањаи имају карактер наставе. Семенарски рад се ради самостално уз
консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

50
Завршни испит

Поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит 20
практична настава 5 усмени испт 30
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Испитивање машинских конструкција
Насатвник: Ивица Чамагић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Неопходни-Одслушани предмети: Машински материјали , Отпорност материјала 1 и 2, Пожељни-
Одслушани предмети: Основе металних конструкција у машиноградњи
Циљ предмета
Предмет даје основна знања из мерења и испитивања машинских система, упознаје студенте са
применом савремених метода испитивања, мерне опреме и инсталације, као и са основама техничке
дијагностике.
Исход предмета
Знања која стиче студент када положи овај предмет омогућавају му самостално дијагностицирање машинског
система, мерење и испитивање, као и израду извештаја о испитивању машинског дела, или система. Коришћење
рачунара у процесу мерења.

Садржај предмета
Теоријска настава
Методологија испитивања машинских система. Основне статистичке методе обраде резултата
мерења. Давачи и њихова примена. Оптичка, ултразвучна, рентгенографска и магнетна метода
испитивања. Методи техничке дијагностике. Мерење основних погонских карактеристика машинског
система. Испитивање радних карактеристика и века трајања појединих машинских делова и система.
Испитивање преносника снаге, вратила, зупчаника, спојница, лежишта и других елемената
машинског система. Испитивање еколошких карактеристика машинских система.
Практична настава
Аудиторне вежбе обухватају примену статистичких метода у обради резултата мерења.
Лабораторијске вежбе се обављају у лабораторијама са директним ангажовањем студената на
мерењима и испитивањима уз коришћење савремене мерне технике. Извештај о испитивању је
саставни део лабораторијских вежби. Студијски истраживачки рад се обавља преко семинарских
радова на основу практичних испитивања. У оквиру студијског истраживачког рада студенти ће бити
оспособљени за основна истраживања у области предмета.
Литература
Обавезна литература
1.Јосифовић Д.: Испитивање машинских конструкција I, Машински факултет у Крагујевцу,
Крагујевац, 2000.
2.Јосифовић Д.: Испитивање машинских конструкција II, уџбеник у припреми
Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава:2
Методе  извођења наставе
Активна настава (теоријска): ново градиво: 20; разрада и примери (рекапитулација): 0
Активна настава (практична): аудиторне вежбе: 9; лабораторијске вежбе: 4; рачунски задаци: 7; семинарски рад: 15;
консултације: 2; дискусија/радионица: 3
Провера знања: преглед и оцена рачунских задатака: 1; преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1; преглед и
оцена семинарских радова: 2; колоквијум са оцењивањем: 2; тест са оцењивањем: 4; завршни испит: 5

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 5 Писмени испит 5
Практична настава 10 Усмени испит 30
Колоквијум-и 35
Семинар-и 15
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Топлотна постројења
Наставник/наставници:Бранко Пејовић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6 (шест)
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студента са размењивачима топлоте (регенеративни и рекуперативни), постројењима за
повратно хлађење воде, термоенергетским постројењима (парна; гасна; парно-гасна; нуклеарна; за
директно претварање топлотне енергије у електричну - МХД генератори електричне енергије),
постројењима за хлађење (умерено хлађење: компресорска парна расхладна машина, топлотна пумпа,
ваздушна расхладна машина, ињекторско расхладно постројење, апсорпциона расхладна постројења;
дубоко хлађење) и системима централног грејања (прорачун топлотних губитака; грејна тела; системи
централног грејања: водено, ваздушно, парно, даљинско; котлови за централно грејање; потрошња и
ускладиштење горива; димњаци).

Исход предмета
Студент ће стећи неопходна основна знања које ће му користити за пројектовање и развој
термотехничких и термоенергетских постројења и процеса, конструисање уређаја и апарата из области
термотехнике и термоенергетике, за рад у предузећима која се баве производњом, монтажом и/или
експлоатацијом термотехничких и термоенергетских инсталација.

Садржај предмета
Теоријска настава
Размењивачи топлоте (рекуперативни и регенеративни размењивачи топлоте) - Постројења за повратно
хлађење воде (основи преноса масе; влажни расхладни торњеви; суви расхладни торњеви; евопоративни
и атмосферски (кишни) хладњаци; расхладна језера; расхладни базени).Термоенергетска постројења
(парна: са међупрегревањем паре, са регенеративним загревањем напојне воде, за комбиновано добијање
снаге и топлоте, бинарна постројења; гасна: са регенерацијом топлоте, са ступњевитим сабијањем и
ступњевитом експанзијом, затвореног процеса; парно-гасна; нуклеарна: нуклеарни реактори; за
директно претварање топлотне енергије у електричну - МХД генератори електричне енергије).
Постројења за хлађење (умерено хлађење: компресорска парна расхладна машина, топлотне пумпе,
ваздушна расхладна машина, ињекторско расхладно постројење, апсорпциона расхладна постројења;
дубоко хлађење). Централно грејање (топлотни губици просторије; количина топлоте потребна за
грејање; грејна тела; системи централног грејања: водено, ваздушно, парно, даљинско; котлови за
центално грејање; потрошња и ускладиштење горива; димњаци).

Практична настава
Рачунске вежбе које су у потпуности прилагођене предавањима. Испитивање размењивача топлоте.
Испитивање грејних тела (одређивање топлотне снаге, пада притиска и др.).Испитивање котлова за
централно грејање (одређивање топлотне снаге ).

Литература
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Лаковић С., Топлотна постројења, Машински факултет, Универзитет у Нишу, 1975.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања и вежбе (аудиторне). Стечено знање студената се проверава путем
усмених (2) и писмених (2) колоквијума и семинарског рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена
60

Завршни испит
поена
40

активност у току предавања 5 писмени испит 20
практична настава 5 усмени испит 20
колоквијум-и 30
семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд.

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Процеси обраде резањем
Наставник: Србислав Александровић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6 (шест)
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање са методама и начином обраде скидањем струготине. Оспособљавање студената за израду
технолошких поступака методама скидања струготине, дефинисање резних режима, развој нових метода и
технологија код обраде скидањем струготине.
Исход предмета:
Израда технологије за обраду резањем. Одређевање разних режима и избор резног алата. Кандидат треба да
буде оспособљен да прати наставу из виших курсева теорије.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Основни елементи резања. Основна кретања при резању. Геометрија резних алата, материјали за резне алате.
Процес образовања струготине, врсте струготине и њено обликовање. Силе резања и зависност сила од
појединих фактора. Методе мерења и силе резања. Термодинамика резања, мерења температуре при резању.
Трибологија резања. Брзине главног кретања при обради. Методологија одређивања брзине главног кретања при
обради. Квалитет обрађене површине. Брзина главног кретања при обради. Методологија обрађивања брзине
главног кретања при обради. Квалитет обрађене површине. Брзина помоћног кретања код појединих поступака
обраде. Избор економичности елемената режима резања. Економични режими код појединих поступака обраде.
Могућност управљања обрадним процесима.
Практична настава:
Упознавање са основним елементима обрадних система. Упознавање са појединим врстама алата и њиховим
карактеристикама. Разрада технолошких поступака при изради одређених израдка. Издавање задатака за
пројекат израде одређеног производа. Разрада једног примера за пројекат одређивања технологије обраде.
Давање упуства за израду одређених конкретних примера. Упознавање са препорукама око избора алата и
машина за обраду. Тест провере знања. Лабораториско мерење силе резања. Мерење температуре при резању.
Лабораторијско мерење параметра квалитета обрађене површине. Мерење параметра хабања код резних алата.
Анализа резултата добијених при мерењу појединих величина. Преглед пројекта одређивања технологије
обраде. Тест провере знања. Консултације за пројекат и давање одређених смерница за израду.
Литература:
1. Недић Б., Лазић М., Производне технологије (Обрада метала резањем), скрипта, Машински факултет,
Крагујевац, 2007.
2. С. Ђекић: Обрада метала резањем,  Приштина, 1998
3. М. Лазић, Б. Недић, С. Митровић: Технологија обраде метала резањем, Крагујевац, 2002
Број часова недељно
активне наставе: годишње

Теоријска          2
настава: 30

Практична настава:  2
30

Методе извођења наставе:
Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна, на њима се теоријски
разматрају појаве термичких напрезања и отпори који настају при резању, брзина резања, а као резутат свега
тога је квалитет обрађене површине. Вежбе имају карактер наставе за нумеричко решавање конкретних
задатака. Семинарски радови и пројекти се раде самостално уз консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена

50
Завршни испит поена

50
активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испит 20
колоквијум-и 30
семинар-и и домаћи задаци 10



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2.Спецификација предмета
Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Одржавање и ремонт механизације
Наставник: Нада Живановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6(шест)
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да попуни празнину у области образовања за одржавање, која се односи на начин посматрања
одржавања механизације, стога је циљ предмета да студентима пружи знање неопходно за дефинисање свих
елемената процеса сервисирања механизације, током животног века механизације. Ово овухвата избор и
дефинисање активности редовних (најчешће годишњих) сервиса механизације, дефинисање гарантног рока,
одређивање броја и локација сервисних станица,као и обима активности које је могуће спровести у појединим
сервисним станицама.
Исход предмета:
Након одслушаног предмета и положеног испита, студенти ће бити у стању да, дефинишу превентивне ктивности
(активности сервисирања), потребне резервне делове и алате, потребну стручност сервисера, локацију сервисних
станица и обим сервисних активности, које је могуће спровести у појединој сервисној станици, као и дужину и
обим гарантног рока.
Садржај предмета:
Дефинисање појма отказа. Отклањање отказа. Планирање интервенције одржавања. Планирање потреба за
резервним деловима, материјалима и алатима. Трошак отказа и интервенције одржавања. Трошак животног циклуса
механизације. Очекивани број отказа и очекивани трошак у дефинисаном временском периоду за један и за већи
број средстава  механизације. Анализа начина, ефеката и критичности отказа. Анализа стабла отказа. Трошак
одржавања у гарантномо року. Трошак поседовања сервисне службе /станице и процена потребног броја сервисних
станица. Резервни делови, опрема и обим активности одржавања које је могуће спровести у једној сервисној
станици.
Литература:
Иван Бекер, Драгутин, Станивуковић, Драгољуб Шевић, Сервис и одржавање производа, ФТН Нови Сад, 2010
Број часова активне наставе Остали часови
Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе:
Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна и на њима се излаже теорија
наведена у садржају предмета. На вежбама се решавају задаци на конкретних  примера уз примену теорије са
предавања и врши израда графичких задатака.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена     50 Завршни испит Поена 50
активност у току предавања 10 писмени испит 25
практична настава усмени испт 25
колоквијум-и 20 ..........
семинар-и 20
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство

Назив предмета: Грејање и вентилација
Наставник/наставници: Јасмина Д. Скерлић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета

Циљ образовања је стицање знања и вештина везаних за: анализу утицаја климе, термофизичких
својстава грађевинских материјала и омотача зграде на грејање и вентилацију; примену заштитних
мера при пројектовању зграда; метод прорачуна пројектних топлотних губитака зграде према важећем
стандарду; димензионисање грејних тела; метод прорачуна пројектног топлотног оптерећења зграде
према важећем стандарду.

Исход предмета
На основу стечених знања студенти се оспособљавају да пројектују инсталације и системе за грејање и
вентилацију.

Садржај предмета
Теоријска настава
Клима и њен утицај на грејање и вентилацију. Термофизичка својства грађевинских материјала. Омотач
зграде. Заштитне мере при пројектовању зграда. Метод прорачуна пројектних топлотних губитака зграде
према важећем стандарду. Грејна тела. Локални извори топлоте. Системи централног грејања.
Топловодно грејање (једноцевно, двоцевно, панелно). Парно грејање (ниског притиска). Метод
прорачуна пројектног топлотног оптерећења зграде према важећем стандарду. Класификација
вентилационих система. Природна вентилација. Механичка вентилација. Вентилациони системи са
рекуперацијом топлоте.

Практична настава
Аудиторне вежбе укључују: прорачун пројектних трансмисионих и вентилационих губитака топлоте;
прорачун пројектног топлотног оптерећења; димензионисање грејних тела; симулирање енергетског
понашања одабране зграде коришћењем софтвера EnergyPlus. Лабораторијске вежбе укључују
упознавање са компонентама система грејања и вентилације.
Литература

1. Тодоровић, Б., Пројектовање постројења за централно грејање, Машински факултет у Београду,
XI издање, 2009.

2. Велимир Стефановић, Грејање, топлификација и снабдевање гасом, Машински факултет Ниш,
2011

3. Тодоровић, Б., Климатизација, СМЕИТС, III издање, 2009.
4. Зрнић, С. Ћулум, Ж. Грејање и климатизација са применом соларне енергије, Научна књига,

1988.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања и вежбе (аудиторне и лабораторијске). Стечено знање студената се
проверава путем усмених (2) и писмених (2) колоквијума и семинарског рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
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Предиспитне обавезе
поена
60

Завршни испит
поена
40

активност у току предавања 5 писмени испит 20
практична настава 5 усмени испит 20
колоквијум-и 30
семинарски  рад 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд.
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство, опште машинство

Назив предмета: Технолошки системи
Наставник/наставници: Проф. др Славица Ј Цветковић
Статус предмета:
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Циљ је да студенти развију способност за концепцијско пројектовање и имплементацију интелигентних
технолошких система.

Исход предмета

Самостално решавање проблема пројектовања производа и технолошких поступака израде применом
рачунарских алата у свим фазама реализације производа у оквиру технолошких система.

Садржај предмета
Теоријска настава

- Технолошки системи и окружење
- Трансфер технологије
- Предвиђање технологије и техничко технолошки процес
- Производна стратегија
- Планирање локације технолошких система
- Технолошки процес и његова структура
- Пројектовање распореда опреме
- Групна и типска технологија
- Савремени приступ управљању развојем технологија
- Повезивање CAD и CAPP система
- CIM системи
- Примена Симулације вештачке интелигенције у производним технологијама

Практична настава
Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Теоријску наставу прате вежбе.

Литература
1.Tolmač D. : Projektovanje tehnoloških sistema - Proizvodni sistemi - , Tehnički fakultet "M. Pupin",

Zrenjanin, 2008.
2. Тolmač D., Tolmač J. : Projektovanje tehnoloških sistema - Zbirka rešenih zadataka - , Tehnički fakultet "M.

Pupin", Zrenjanin, 2015.
3.Milacic, V. : Teorija projektovanja tehnoloških sistema, Mašinski fakultet, Naucna knjiga, Beograd, 1990.
4. Цветковић С., Арсовски С., „Пројектовање технолошких система“  Косовска Митровица 2009 ISBN

978-86-7746-200-0

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставеПредавања, менторски рад, студијски истраживачки рад, консултације
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава 10 усмени испт 30
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колоквијум-и 10 ..........

семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Рударске машине и механизација
Наставник/наставници:Зоран Голубовић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Упознавање студената са рударском механизацијом: преглед развоја, врсте уређаја и опреме, погонски
механизми. Анализа процеса копања и прорачун основних геометријских параметара резних елемената.

Исход предмета
Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности које може да примени у
инжењерској пракси: познавање и разумевање принципа рада рударских машина, избор геометријских
параметара, дефинисање оптерећења носеће конструкције, избор и прорачун погонске групе и
одређивање капацитета машина у експлоатацији;

Садржај предмета
Теоријска настава:

Кратак преглед развоја рударске механизације. Технологија извођења земљаних радова у  рударству.
Основна структурна схема рударских машина. Врсте радних уређаја и опреме. Погонски и преносни
системи. Главни конструкционо – технички параметри. Интеракција резних елемената и тла. Багери и
утоваривачи. Машине и опрема за припрему, ископ, транспорт и планирање. Машине за стабилизацију
тла.

Практична настава:

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. Прорачун багера са дубинском, чеоном и
повлачном кашиком и утоваривача. Прорачун основних геометријских параметара кашике (ширина,
висина, дужина) одређене запремине. Избор и прорачун основних геометријских параметара зуба
(ширина, дужина, угао резања, угао резног клина, задњи угао). Прорачун отпора резања, пуњења
кашике и премештања призме материјала тла. Анализа оптерећења стреле, држача и кашике. Статичка
стабилност. Прорачун утоваривача. Израда идејног пројекта мини багера са дубинском кашиком.
Консултације.

Литература
1. Винко Јевтић, Грађевинске и рударске машине – први део , Машински

факултет Универзитета у Нишу, 2001.
2. Срђан Бошњак, Грађевинске и рударске машине Упутство за писање лабораторијског

извештаја, Машински факултет Универзитета у Београду, 2008., ДВЛ
3. Рачунари са интернет конекцијом,

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе

 Активна настава: Ново градиво: 20; Разрада и примери: 10;
 Практична настава: Израда рач. задатака: 13; Израда граф. рада: 5; Консултације: 2;
 Провера знања: Преглед и оцена рач. задатака: 7; Оцена сем. рада: 3;

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

активност у току предавања 5 писмени испит 25

практична настава 10 усмени испт 20

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - основне академске студије

Назив предмета: Процеси сагоревања
Наставник/наставници: Милан Љ. Ђорђевић/ЈасминаСкерлић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Упознавање са основама термодинамике процеса сагоревања, општим појмовима, материјалним и
енергетским билансом процеса. Овладавање знањима о уређајима за сагоревање, еколошким аспектима
сагоревања и специфичностима сагоревања чврстих, течних и гасовитих горива.

Исход предмета
Овладавање техникама прорачуна материјалног и енергетског биланса процеса сагоревања. Стицање
знања о техникама испитивања пламена, контроли ефикасности процеса сагоревања и утицају
продуката сагоревања на животну средину.

Садржај предмета
Теоријска настава
Основи термодинамике процеса сагоревања, општи појмови, материјални и енергетски биланс процеса.
Основи хемијске статике и кинетике топлотних процеса. Хемијска равнотежа, брзина хемијских
реакција. Физичке и физичко-хемијске појаве у процесу сагоревања. Појаве паљења и самопаљења.
Специфичности сагоревања чврстих, течних и гасовитих горива. Уређаји за сагоревање различитих
врста горива. Еколошки аспекти сагоревања. Узроци и механизми настанка токсичних компоненти и
могућности спречавања. Мере и поступци за смањење емисије токсичних компоненти.
Практична настава
Хемијска кинетика, решавање проблема хемијске равнотеже и брзине хемијских реакција у области
сагоревања. Прорачун количине и састава продуката сагоревања и температуре сагоревања.
Дисоцијација продуката сагоревања. Непотпуно сагоревање. Одређивање дужине ламинарног пламена,
утицајне величине. Границе стабилног сагоревања, експерименталне методе одређивања.
Концентрационе границе паљења. Брзина простирања фронта пламена.

Литература
1. Драшковић, Д., Радовановић, М., Аџић, М., Сагоревање, Машински факултет, Универзитет у

Београду, 1986.
2. Радовановић, М., Горива, Машински факултет, Универзитет у Београду, 1994.
3. Аџић, М., Рац, А., Меметовић, С., Приручник за лабораторијске вежбе из погонских материјала,

Машински факултет, Универзитет у Београду, 1992.
4. Радовановић, М., Приручник за лабораторијске вежбе из сагоревања, Машински факултет,

Универзитет у Београду, 1986.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Теоријска и практична настава. Аудиторне вежбе, разрада примера, израда рачунских задатака.
Полагање колоквијума, оцена рачунских задатака.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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50 50

активност у току предавања 5 писмени испит 25

практична настава 5 усмени испт 25

колоквијум-и 30 ..........

семинар-и 10

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Технологије обраде деформисањем Шифра 20.ОМ83
Наставник/наставници: Богдан С. Ћирковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање основних знања из теорије обраде деформисањем. Кроз предавања и вежбе студент треба да
се оспособи да разликује и примени поједине обраде деформисањем.

Исход предмета
Знање стечено овим предметом омогућује правилан избор технологије обраде деформисањем и њено
пројектовање.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теорија обраде деформисањем, Показатељи обраде деформисањем. Криве очвршћавања. Запреминско
обликовање. Слободно сабијање. Сабијање у калупима. Истосмерно и супротносмерно истискивање.
Обрада лима. Одсецање на маказама. Пробијање и просецање. Савијање. Дубоко извлачење.
Практична настава
Избор и пројектовање одговарајућег поступка обраде за поједине производне операције. Прорачун
деформационе силе и деформационог рада. Прорачун димензија алата за поједине операције.
Литература

1. Томислав Тодић, Технологије обраде деформисањем, Факултет техничких наука,
Косовска Митровица, 2013.

2. Богдан Ћирковић, Технологија обраде деформисањем, Приручник за вежбе, Факултет
техничких наука, Косовска Митровица, 2012.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи интерактивно на предавањима и вежбама. На предавањима се изучавају тоерија и
поједине обраде деформисањем, са становишта њихове примене и правилног избора при пројектовању
технолошког процеса. На вежбама се прорачунавају димензије алата, деформациона сила и
деформациони рад за поједине производне операције.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена
активност у току предавања 10 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 20
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начини провере знања могу бити различити наведени, у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд.)
*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Управљање пројектима
Наставник/наставници:Живче Шаркоћевић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Предмет Управљање пројектима има за циљ оспособљавање дипломираних индустријских инжењера
за рад у пројектном тиму, за конципирање, обликовање и извођење пројеката по признатој
методологији. Већина задатака које он обавља се јавља у облику пројекта, као нпр. развој производа,
унапређење производа и процеса, смањење трошкова, унапређење квалитета, и др. те је важно да
дипломирани инжењер влада предметном методологијом

Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да обликују, покрену и воде пројекат у складу са препознатљивом
методологијом, да задатке развоја производа, унапређења производа и процеса и смањења трошкова
посматрају и изведу по пројектном принципу.

Садржај предмета
Теоретска настава

Основни појмови у подручју управљања пројектима. Животни циклус пројекта и организација.
Карактеристике. Однос животног циклуса производа и пројекта. Фазе пројекта. Процеси за управљање
пројектима. Међудејство процеса. Групе процеса за управљање пројектом, покретање, планирање,
извршење, надзор и контролу и завршавање пројекта. Подручја знања за управљање пројектом.
Управљање интеграцијом пројекта. Управљање обимом пројекта. Управљање временом на пројекту.
Управљање трошковима пројекта. Управљање квалитетом пројекта. Управљање људским ресурсима
пројекта. Управљање комуникацијама на пројекту. Управљање ризиком пројекта. Управљање набавком
за пројекат. Управљање пројектима у индустрији..

Практична настава

Вежбе су рачунарске и на њима се у радном окружењу MS Project приказују примери обрађени на
предавањима

Литература
1. Sebastijan Nouks, Ijan Mejdžor, Alan Grinvud, Diminik Alen i Mark Gudman, Управљање

пројектима,Клио, 2005
2. Projеct Cycle Management Guidelines, European Commission, EuropeAid Cooperation Office,

Brussels, March 2004 (Одабрана поглавља биће понуђена студентима у преводу на Српски)
3. Harvey Maylor, Project Management, 2010, Pearson

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Предавања се изводе аудиторно. У ваннаставним терминима гостују вође пројеката из привреде.
Вежбе су рачунарске и на њима се у радном окружењу MS Project приказују примери обрађени на
предавањима
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Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 25
практична настава усмени испт 30
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: CNCпрограмирање

Наставник/наставници:Живче Шаркоћевић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну потребна знања из пројектовања, програмирања и имплементације
програмабилних система управљања у индустрији и савременој производнњи; да овладају вештинама за
решавање практичних проблема управљања у индустрији уз примену компјутерских, информационих и
управљачких технологија и одговарајућих научних метода.

Исход предмета
Студенти ће стећи знање о машинама алаткама, примењеним системима управљања, а посебно о
машинама базираним на CNC технологијама. Такође студенти ће бити оспосовљени за програмирањр
машина алатки са примењеним CNC управљањем технологије обраде стругања, глодања и бушења и сл.

Садржај предмета
Теоријска настава
Програмско управљање машинама (механички системи са управљачким вратилом, копирни системи,
циклични системи и системинумерричког управљања, тј. Конвеционално (NC), компјутерско (CNC) и
дистрибутивно(DNC) нумеричко управљање. Адаптивно управљање (Адаптивни системи граничног
управљања-AdSGU, и Адаптивни системи оптималног управљања –AdSOU) Елементи технике
нумеричкогуправљања (CNC управљачке јединице, погонски системи, машина алатка као објекат
управљања и мерни системи). Апликација CNC технологије код машина алатки ( стругови, глодалице,
бушилице, обрадни центри, машине алатки за обраду пластичних деформација и др. машине за
ултразвучну, ласерску, електроероидну обраду и др.машине алатке са паралелном кинематиком, мерне
машине и др). Програмирање машина алатки NC коду, APT-систем за програмирање машина и основе
CAD/CAM програмирања машина.
Практична настава
Вежбе, други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе су лабараторијске (посета фирмама) и у рачунарскојучионици .Током семестра путем
колоквијума и семинарских радова редовно се проверава знање студената.

Литература
1. Славковић, Р., Милићевић, И.,Програмскоуправљање машинама-Програмирање машина алатки са

примерима, Чачак, 2010.
2. Бабић,Б., Пројектовање технолошкогпроцеса, Машински факултет , Београд 2001.
3. Мечанин,Б, Програмирање CNC машина, Машински факултет Краљево , 1997.

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Вербална и демостративна

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава 10 усмени испт 30

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и 10

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Пројектовање машина алатки
Наставник/наставници: Бранко Пејовић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6 (шест)

Услов: Нема

Циљ предмета
Упознавање студената са техничко-експлоатационим карактеристикама машина алатке као и
конструисањем, пројектовањем и прорачуном њихових најважнијих елемената и склопова.

Исход предмета
Оспосовљавање студената да стечена знања користе у производној пракси.

Садржај предмета
Теоријска настава
Техничке карактеристике, концепцијске варјанте и структура машина. Области регулисања бројева
обртаја и законитости промене брзина. Енергетски систем машина: погони и погонска снага, степен
искоришћења. Кинематски систем: ступњеви и континуални преносници, преносници за главно и
помоћно кретање, хидраулични и електрични преносници. Носећи системи, системи вођења и главна
вретена. Системи управљања машина: Принципи система, мерни и погонски системи. Експлоатација
машина: испитивање тачности, статичка и динамичка крутост, вибрације и бука, температурне
деформације. Производност и економичност машина. Одржавање машина.

Практична настава
Различите изведбе конструкције кинематских и система за управљање. Кинематске шеме и дијаграми
бројеви обртаја. Главни кинематски и динамички прорачун снаге. Испитивање геометријске
тачности, крутости, температурних деформација и вибрација. Савремене методе прорачуна главних
елемената и склопова машине. Израда пројекта: преносник за помоћно и главно кретање машине
алатке.

Литература
1. Пејовић Б., Машине алатке, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2012.
2. Пејовић Б., Збирка решених задатака из машина алатки, Факултет техничких наука, Косовска

Митровица, 2010.
3. Милачић В, Машине алатке I и II, Машински факултет, Београд, 2002.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Пројекти се раде самостално уз консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30

практична настава 5 усмени испт 20

колоквијум-и 20
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семинар-и 20
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Транспортна средства у индустрији
Наставник/наставници:Зоран Голубовић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Основни циљ предмета је упознавање студента са машинама прекидног и непрекидног транспорта,
типовима и конструкционим решењима и принципима рада. Циљ је увођење студента у овладавање
практичним вештинама потребним за обављање инжењерске професије, као што су главни параметри
машина, анализа оптерећења, избора погонске групе и прорачуна капацитета транспортних средстава..

Исход предмета
Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности које може да примени у
инжењерској пракси: познавање и разумевање принципа рада транспортних машина прекидног и
непрекидног транспорта, избор параметара,дефинисање оптерећења носеће конструкције, избор и
прорачун погонске групе и одређивање капацитета машина у експлоатацији.

Садржај предмета
Теоријска настава:

Одређивање капацитета транспорта машина непрекидног и прекидног дејства. Машине непрекидног
транспорта, тракасти транспортери, плочасти транспортери, висећи транспортери, елеватори, завојни
транспортери, осцилаторни транспортери, ваљкасти транспортери, гравитациони транспортери,
бункери и затварачи, жичаре, основне перформансе машина, конструкциона извођења, основе
прорачуна. Машине прекидног транспорта са транслаторним кретањем, мосне дизалице, порталне
дизалице, претоварни мостови, контејнерске дизалице, перформансе, принципи рада, анализа
оптерећења, прорачуни. Машине прекидног транспорта са обртним кретањем, конзолне дизалице,
торањске дизалице, обртне лучке дизалице, перформансе, конструкције, механизми. Лифтови и машине
унутрашњег транспорта, виљушкари, регалне дизалице.

Практична настава:

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. Прорачун машина непрекидног транспорта
са траком, прорачун по контури и избор погонске групе тракастих транспортера, прорачун машина са
ланцем као вучним елементом плочасти и грабуљасти транспортери, прорачун кофичастих елеватора,
ваљкастих транспортера (ролганга), завојних (пужних) транспортери. Видео прикази савремених
конструкција машина прекидног транспорта, анализа рада машине у систему, аутоматизација рада.
Упутство и израда семинарског рада из области дизалица са транслаторним или обртним кретањем,
односно лифтова и осталих машина унутрашњег транспорта.

Литература
1. Слободан Тошић, Транспортни уређаји механизација транспорта, Машински факултет

Београд, 1999, КДА
2. Слободан Тошић, Давор Острић: Дизалице, Машински факултет Београд, 2005, КДА
3. Слободан Тошић: Прорачун машина непрекидног транспорта и дизаличних уређаја, друго

издање, Машински факултет Београд, 2001, ЗЗД
4. Рачунари са интернет конекцијом,

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
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Методе извођења наставе
 Активна настава: Ново градиво: 20; Разрада и примери: 10;
 Практична настава:  Израда рач. задатака: 13; Израда сем. рада: 5; Консултације: 2;
 Провера знања: Преглед и оцена рач. задатака: 7; Оцена сем. рада: 3;

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 25

практична настава 10 усмени испт 20

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - основне академске студије

Назив предмета: Расхладна постројења
Наставник/наставници: Милан Љ. Ђорђевић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Упознавање са принципима и методологијом пројектовања расхладних уређаја и постројења за
примену у термотехници и процесној техници.

Исход предмета
Студенти стичу основна знања потребна за пројектовање, извођење и експлоатацију расхладних уређаја
и постројења, као и основе у области енергетског менаџмента.

Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у расхладну технику - термодинамичке основе, подручје примене, термодинамички процеси.
Радна средства расхладних уређаја. Методологија прорачуна потребе хлађења. Парни компресиони
системи - једностепени, вишестепени, каскадана постројења, принципи функционисања и прорачун
енергетског и материјалног биланса. Топлотне пумпе. Циркулациони кругови расхладних постројења.
Расхладни компресори, испаривачи, кондензатори, термостатски експанзиони вентили и остала опрема
компресионих расхладних постројења. Гасни расхладни уређаји. Струјни расхладни уређаји.
Апсорпциони расхладни уређаји, принцип рада. Меркелов дијаграм (h-ξ). Стварна апсорпциона
расхладна постројења, подручје примене. Криогени циклуси за кондензовање гасова. Регулација рада
расхладних система, радна карактеристика, радна тачка уређаја, системи аутоматске регулације.
Енергетска ефикасност расхладних уређаја и топлотних пумпи. Заштита животне средине при раду
расхладних уређаја.
Практична настава
Рачунске вежбе су у потпуности прилагођене предавањима. Израда пројекта комплексног расхладног
постројења. Показне вежбе - посета објектима индустријске хладњаче.

Литература
1. Маркоски, М., Расхладни уређаји, Машински факултет, Универзитет у Београду, 2006.
2. Вујић, С., Расхладни уређаји, Машински Факултет, Универзитет у Београду, 1991.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања, рачунске и показне вежбе, самостална израда пројектног задатка, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

45
Завршни испит

поена
55

активност у току предавања 5 писмени испит 25

практична настава 10 усмени испт 30

колоквијум-и 10 ..........
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Технологија рециклаже материјала
Наставник/наставници:СрећкоЋурчић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета
представља овладавање знањима у области рециклажних технологија и процеса која омогућавају
студенту самостално извођење наведених поступака у пракси. Циљ предмета је да дипломирани
индустријски инжењер стекне компетенције за пројектовање система за рециклажу.

Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени за примену различитих метода прераде отпадних материјала у
производњи материјале и супстанце за првобитну или другу намену. Студенти стичу компетенције за
дефинисање стратегија управљања производом на крају животног века у различитим процесима
индустријског инжењерства.

Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у технологије рециклаже. Еколошки аспекти производње и одрживог развоја. Стратегија на
крају животног века производа. Структура производа материјали и погодност за рециклажу. Анализе
карактеристика производа на крају животног века. Својства материјала који се подвргавају
рециклажи. Физичке хемијке и механичке карактеристике: метала и металних делова стакла
полимера (пластике) еластомера (гуме) дрвета обојених и тешких метала и различитих течних фуида
(уља и мазива). Руковање опасним и штетним материјалима. Законодавство у области рециклаже.
Механички рециклажни процеси. Хемијски рециклажни процеси. Биолошки рециклажни процеси.
Рециклажа папира. Рециклажа стакла. Рециклажа еластомера (гуме). Рециклажа полимера (пластике).
Рециклажа металног отпада. Рециклажа отпадних течних флуида у које спадају различита кочиона
уља моторна уља мазива и течности за расхладне системе мотора. Рециклажа возила. Рециклажа
батерија и акумулатора. Рециклажа беле технике. Рециклажа електричног и електронског отпада.
Рециклажа дрвета. Рециклажа медицинског отпада.
Практична настава
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Теоријску наставу прате лаборато-ријске
вежбе из области технологије рециклаже материјала и очувања животне средине.

Литература

1. Ј. Ходолич Ђ. ВукелићМ. Хаџистевић И. Будак и др.: Рециклажа и рециклажне технологије
Факултет  техничких наука Нови Сад 2011.

2. С.  Стојадиновић А. Љевар: Познавање материјала Технички факултет «Михајло Пупин»
Зрењанин 2004.

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава обухвата предавања, односно рачунарске и лабараторијске вежбе. Предавања обрађују
теоријске аспекте предметних области, пропраћене карактеристичним примерима. Вежбе су
практично орјентисане и усмерене ка овладавању специјализованих софтверских алата. Вежбе се
изводе у лабараторијама и уз помоћ рачунара.
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Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

50
Завршни испит

Поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит --

практична настава 5 усмени испт 50
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Аутоматско управљање
Настaвник: Марија М. Матејић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студента са теоријским и практичним основама науке о аутоматском управљању. Овладавање
основним алатима у MATLAB-у који омогућавају решавање рачунских деловa изложене материје. Такође,
студенти треба да се оспособе за коришћење програмског пакета Matlab, тако да задатке могу да решавају и
аналитички и помоћу рачунара.
Исход предмета
Студенти познају основне елементе система управљања, структуру система и законе управљања и оспособљени
су за самостално симулирање проблема и пројектовање једноставних система АУ уз помоћ програмског пакета
Матлаб.
Садржај предмета
Теоријска настава

1. Увод. Основни појмови и дефиниције.
2. Повратна спрега и њене особине.
3. Врсте модела система и линеаризација модела.
4. Laplace-ова трансформација и инверзна трансформација.
5. Одређивање одзива. Употреба програмског пакета Матлаб у АУ.
6. Функција преноса. Блок дијаграми и сигнални граф.
7. Стабилност система.
8. Фреквентна анализа и логаритамске фреквентне карактеристике.
9. Основни елементи система АУ.
10. Сензори и мерни претварачи (давачи) у САУ.
11. Структура система управљања и основни закони управљања.
Практична настава
Аудиторне, рачунарске вежбе и колоквијуми.(Области исте као и за предавања).
Литература

1.Борислав Милојковић, Љубомир Грујић, Аутоматско управљање, Машински факултет, Београд, 1981.
2.Љубомир Грујић,Задаци са решењима из аутоматског управљања, Машински факултет, Београд, 1980.
3.Аlexander Voronov, Basic Principles of Automatic Control Theory, Moskow,1985.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Наставе се изводи као теоријска и практична.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена
Активност у току предавања 10 Писмени или усмени испт 30
Колоквијум-и 15+15
Пројектни задатак 30
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Пројектовање заварених конструкција
Наставник/наставници:Александар С. Седмак
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
После одслушане теоријске наставе, као и ангажовањем у практичној настави (кроз израду рачунских
задатака, израду семинарских радова идр.), студенти стичу одговарајуће академске вештине и знања из
области пројектовања, анализе и провере напонског стања заварене конструкције. Заварене
конструкције које се обрађују су челичне и алуминијумске. Осим статичких прорачуна, обрађују се и
прорачуни с обзиром на замор материјала заварене конструкције, као и динамичка оптерећења. Део
прорачуна обухвата и савремене методе за процену заосталих напона и деформација. Кандидати требају
познавати и бити сподобни да примене своја знања на реалним завареним конструкцијама у
експлоатацији. Кандидати се упознају са савременим научним радовима у датој области, која су у стању
да у потпуности разумеју и прате
Исход предмета
Савладавањем студијског програма, предвиђеног планом и програмом предмета, студент је способан
да решава конкретне проблеме прорачуна и испитивања заварених конструкција, као и да сагледа
евентуалне последице до којих може да дође у случају лоших решења, или као последица замора и
оштећења материјала. Студент је такође способан да повезује стечена знања из ове области са другим
областима и примењује их у пракси..
Садржај предмета

Теоријска настава

Увод. Теоријске основе заварених конструкција. Основе чврстоће материјала. Основе пројектовања
шава и конструкција. Понашање заварених конструкција при различитим врстама оптерећења.
Пројектовање заварених конструкција на статичко оптерећење. Пројектовање динамички оптерећених
(замор) заварених конструкција. Напонско и деформационо стање. Савремене методе за мерење и
оцену заосталог напонског и деформационог стања заварене конструкције.

Практична настава:

Статички прорачун заварених конструкција. Динамички прорачун заварених конструкција. Решавање
проблема, примери, задаци. Примена стандарда на прорачун заварених конструкција при различитим
врстама оптерећења. Прорачун напонског и деформационог стања. Мерење деформација и напона.
Тензометрија и њена примена на заварене конструкције. Примери примене тензометрије на заварене
конструкције са практичним освртом на постојеће проблеме из праксе.
Литература
1. З. Петковић, Д. Острић, Металне конструкције у машиноградњи 1, изд. Универзитет у Београду,
Машински факултет, Београд, 1996 (или касније).
2. З. Перовић, Заварене конструкције, изд. Универзитет Црне Горе, Машински факултет, Подгорица,
2002 (или касније).
3. Д. Ружић, Отпорност конструкција, изд. Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд,
1996.
4. Катедра за отпорност конструкција, Отпорност материјала - таблице, Универзитет у Београду,
Машински факултет, Београд, 2000.
5. Изводи у електронском формату са предавања и вежбања (скрипте/хeндaут).
6. Интернет ресурси.
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Активна настава (теоријска): ново градиво: 25; разрада и примери (рекапитулација): 5
Активна настава (практична): рачунски задаци: 5; семинарски рад: 5; консултације: 4;
дискусија/радионица: 3
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Провера знања: преглед и оцена рачунских задатака: 3; преглед и оцена семинарских радова: 2; тест са
оцењивањем: 2; завршни испит: 3
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 10
практична настава 15 усмени испт 30
колоквијум-и 30 ..........
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Основе метрологије и контроле квалитета
Наставник: Драган Д. Лазаревић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:7(седам)
Услов:Нема
Циљ предмета:
Стицање практичних знања и вештина из области квалитета, метрологије, мерења и контроле, са посебним
освртом на мерна средства и статистичку контролу квалитета.
Исход предмета:
Након положеног испита очекује се да студент буде у могућности да: рукује мерним средствима; врши
избор мерних средстава за конкретна мерења; пројектује технологије мерења и контроле; примењује
основне методе контроле и унапређења квалитета.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Метрологија и контрола у служби квалитета, основи метрологије, законска-легална метрологија,
индустријска-производна метрологија, техника мерења и контроле, методе мерења и контроле, мерна и
контролна инструментација, грешке мерења, мерни системи. СИ систем јединица. Мерила за мерење
дужине, нагиба, углова; микроскопи (оптички, СЕМ, АФМ); профилометри; уређаји за реверзни
инжењеринг. Квалитет производа и услуга (дефиниције, мисија квалитета, трошкови), квалитет као
глобални феномен, савремени концепт квалитета. Статистички методи контроле квалитета, алати и методе
унапређења квалитета. Основни алати за управљање квалитетом. Најчешће примењиване методе
статистичке контроле. Формулари за прикупљање података. Хистограми расподеле. Контролне карте.
Планови пријема. Напредне технике и алате за унапређење квалитета. SWOT анализа. Benchmarking.
FMEA анализа.
Практична настава
Лабораторијске вежбе обезбеђују обуку студената за коришћење мерних средстава и примену
статистичких метода контроле квалитета.
Литература:
1. Лазић М., Милићевић Р., Мерење и контрола, Виша техничка школа машинске и саобраћајне струке,
Крагујевац, 2000.
2. Лазић М., Алати, методе и технике унапређења квалитета, Центар за квалитет, Машински факултет,
Крагујевац, 2006.
3. Станић Ј., Управљање квалитетом производње – Методи I и Методи II, Грађевинска књига, Београд,
1997.
Број часова активне
наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе:
Предавања - класично и путем презентације.Практична настава (вежбе) - показно и самостални рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

50
Завршни испит Поена

50

Присуство на предавањима 5 Писмени испит 30
Практична настава 5 Усмени испит 20
Колоквијум-и 30

Семинарски рад 10
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Савремене енергетске технологије
Наставник/наставници: Јасмина Д. Скерлић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7 (седам)
Услов: нема
Циљ предмета
Оспособљавања студената за: системско изучавање модерних енергетских технологија, сагледавање
општих интереса и оправданости модерних енергетских технологија, сагледавање интереса и значаја
примене модерних енергетских технологија са аспеката: повећања енергетске ефикасности, сигурности
у снабдевању, еколошких, економских и социолошких услова.

Исход предмета
Стечена знања ће омогућити инжењеру да разуме оправданост увођења модерних енергетских
технологија, са енергетског, економског и еколошког аспекта.

Теоријска настава
Енергетске технологије, енергетска ефикасност и заштита околине, нужност трансформисања
примарне енергије и утицај енергетских технологија на ефикасност трансформације. Модерне
технологије за трансформацију примарне енергије у топлотну енергију. Модерне технологије за
трансформацију примарне енергије у електричну енергију. Модерне технологије за спрегнуту
производњу електричне и топлотне енергије. Модерне технологије за депоновање енергије у циљу
повећања енергетске ефикасности енергетских система и снижења трошкова за куповину примарне
енергије. Могућности примене модерних енергетских технологија у производним процесима и
обезбеђењу радног и животног конфора.
Практична настава

У оквиру вежби, коришћењем одговарајућег софтвера, студенти раде пројекат инсталације соларних
пријемника (соларних колектора и фотонапонских панела), прате количину генерисане енергије и удео
генерисане енергије у годишњем енергетском билансу посматране зграде.

Литература
1. Messenger, R., Venture, J., Photovoltaic Systems Engineering, CRC PRESS, Boca Raton, 2004.
2. Europan Comission Integrated Pollution Prevent and Control Europan Comission 2003
3. LeMar P. Integrated Energy Systems (IES) for Buildings: A Market Assessment, Resource Dynamics

Corporation Vienna 2003
4. CHP Club The Menagers Guide to Combined Heat and Power Systems Crown 2000
5. МОРВАY, Зоран К., ГВОЗДЕНАЦ, Душан Д. Applied Industrial Energy and Environmental

Management, 2008
6. Деспотовић, М.,Обновљиви извори енергије, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, 2011
7. Н. Лукић, М. Бабић, Соларна енергија, Машински факултет у Крагујевцу, Центар за РГЕ,

Крагујевац, 2008.
8. Гвозденац, Д., Гвозденац Урошевић, Б., Морвај, З. Енергетска ефикасност : индустрија и

зградарство Факултет техничких наука, Нови Сад 2012

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
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Настава се изводи кроз предавања и вежбе. Стечено знање студената се проверава путем усмених и
писмених колоквијума и семинарског рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена
60

Завршни испит
поена
40

активност у току предавања 10 писмени испит 20
практична настава усмени испит 20
колоквијум-и 30
семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд.

*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм : Машинско инжењерство-мастер академске студије

Назив предмета: Теорија осцилација
Наставник/наставници:Срђан Јовић, Никола Нешић
Статус предмета:Изборни

Број ЕСПБ:7
Услов:Положена Механика 1, Механика 2 и Механика 3

Циљ предмета
Оспособити студенте за самостално формирање и решавање линеарних диференцијалних једначина
кретања механичких модела реалних објеката који се крећу осцилаторно у различитим областима
машинске технике.
Исход предмета
Овладавање основним појмовима и методама линеарне теорије осцилација механичких система са
произвоњним коначним бројем степена слободе и еластичних тела са једнодимензијским распоредом
масе, уз коришћење одговарајућих рачунарских алата.
Садржај предмета
Мале осцилације система са једним степеном слободе осциловања. Праволинијско хармонијско
осциловање. Хармонијски осцилатор. Релијева метода енергије. Редукција маса и крутости опруга.
Еквивалентни модели. Криволинијско хармонијско осциловање. Математичко клатно. Циклоидно
клатно. Физичко клатно. Котрљајно клатно. Торзијски осцилатор. Осцилације са трењем. Отпор
сразмеран првом степену брзине. Опадајуће осцилаторно кретање. Апериодично кретање. Функција
расипања. Проста принудна осцилација без отпорне силе. Проста принудна осцилација са отпорном
силом. Сложене принудне осцилације. Случај периодичке поремећајне силе. Случај произвољне
поремећајне силе. Мале осцилације система са више степени слободе осциловања. Мале осцилације
холономног конзервативног система. Диференцијалне једначине. Особине инерционалних и
квазиеластичних коефицијената. Фреквентна једначина. Ортогоналност главних осцилација. Главне и
нормалне координате. Принудне осцилације. Динамички апсорбер осцилација. Линеарне осцилације
система са више степени слободе. Нехомогени ланци. Хомогени ланци. Тригонометријска метода.
Мале трансферзалне осцилације концентрисаних маса на струни. Мале торзијске осцилације лаких
вратила са више дискова. Редуктори. Мале попречне осцилације еластичних греда са више
концентрисаних маса. Приближне методе за одређивање сопствених кружних фреквенција
осцилаторних система. Данклерова метода. Морлијева метода. Сложена клатна. Осцилације возила.
Мале осцилације неконзервативног система. Карактеристична једначина малих осцилација
неконзервативног система. Стабилност кретања. Лежен Дирихлеова теорема. Стабилност и
нестабилност осцилаторног система. Хурвицов критеријум стабилности. Осцилације еластичних тела.
Таласна једначина. Трансферзалне осцилације жице. Бернулијева метода партикуларних интеграла.
Лонгитудиналне осцилације призматичних греда. Торзијске осцилације кружних вратила. Слободне
трансферзалне осцилације греда са једним распоном.
Литература
1. Рашковић Д., Теорија осцилација, Научна књига, Београд, 1965.2. Хедрих К., Козић П., Теорија осцилација механичких система – Збирка решених задатака,Универзитет у Нишу, 1997.3. Вуковић Ј., Обрадовић А., Теорија линеарних осцилација механичких система, МашинскиФакултет Београд, 2007.,КПН
Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава:3 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације. На предавањима се излажу основни принципи и општи методи
теорије осцилација. На вежбама се решавају задаци који илуструју примену ових метода у решавању
конкретних проблема. Сложенији примери се студентима презентују посредство симулација на
рачунару.Током семестра се организују 2 колоквијума која замењују полагање писменог (практичног)
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дела испита.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
50

Завршни испит
Поена
50

Активност у току предавања 10 Писмени испит 30

Практична настава 10 Усмени испт 20

Колоквијум-и (3) 30 Трајање испита
Писмени – 3 часа
Усмени – 1 час



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм : Машинскоинжењерство
Назив предмета: Бука и вибрације
Наставник/наставници:Срђан Јовић/Бранко Пејовић
Статус предмета:Изборни

Број ЕСПБ:7
Услов:Нема

Циљ предмета
Стицање практичних и теоријских знања у области мерења и техника контроле буке и вибрација и
њиховог утицаја на организам човека и животну средину.
Исход предмета
Познавање законске регулативе у вези са мерењем и оценом буке и вибрација. Обученост за мерење
буке, интерпретацију и обраду резултата. Оспособљеност за планирање мера заштите од прекомерне
буке. Обученост за мерење вибрација, интерпретацију и обраду резултата. Оспособљеност за
планирање мера заштите од вибрација.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни принципи изолације вибрација. Виброапсорбција. Виброизолација. Елементи и материјали за
виброапсорбцију и виброизолацију. Прорачун система за изолацију вибрација. Дијагностика стања
машинских система праћењем вибрација. Дијагностички алати: FFT, CPB, Kepstrum, Envelop, Order
анализа. Закључивање о стању појединих машинских делова и машине у целини. Оцена стања
вибрација. Дозвољене вредности. Примена личних заштитних средстава. Таласна једначина – облици
и решења. Типови таласа: равански, сферни и цилиндрични. Стање нивоа буке у радној средини.
Извори буке и њихове карактеристике. Модели за прогнозу буке у затвореном простору. Структура
модела. Контрола буке. Основни принципи. Звучна апсорбција и звучна изолација. Елементи и
материјали за контролу буке. Контрола на извору буке. Оклапање извора. Контрола на путевима
преношења. Екрани. Контрола на месту пријема. Примена личних заштитних средстава. Оцена буке.
Дозвољене вредности. Мерење и анализа буке и вибрација. Избор параметара за анализу.
Фреквенцијска анализа. Типови фреквенцијске анализе.FFT анализа. Појасна анализа. Октавна и
терцна анализа. Методе фреквенцијске анализе. Корелациона анализа. Кепструм и ордер анализа.
Подела сигнала према временском и фреквенцијском карактеру. Инструменти за мерење. Типови и
врсте инструмената. Основни мерни ланац. Претварачи – кондензаторски микрофони и
акцелерометри: принцип рада, избор _f.625 0 типа и величине. Постављање акцелерометра. Детектор
сигнала. Калибрација мерног система. Утицај окружења на мерење. Штитници. Стандарди и
правилници. Европске директиве. Основни елементи мерне процедуре: избор мерног места, мерног
интервала, мерног параметра, мерног ланца. Обрада резултата. Процедуре и стандарди за мерење НА
и WB вибрација.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са мерењем и оценом Буке и вибрација.
Поступци мерења буке, избор мерних места, интерпретација и обрада резултата, припрема извештаја.
Практично мерење буке. Управљање буком – мере и поступци и њено ограничавање: баријере (врсте
баријера, принципи израде и избор места за њихово постављање), лична заштитна средства (избор,
начин коришћења). Поступци мерења вибрација, избор мерних места, интерпретација и обрада
резултата, припрема извештаја. Практична мерења вибрација. Мере и поступци за ограничавање
вибрација: конструктивне мере (принципи и начини примене), лична заштитна средства (избор, начин
коришћења).
Литература
1. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско геолошки факултет,Београд, ISBN: 867352-105-X2. Цветковић Д., Прашчевић М., (2005) Бука и вибрације, Факултет заштите на раду, Ниш, 2005.
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО3. South, T. (2004). Managing noise and vibration at work: A practical guide to assessment.Measurement and Control. Elsevier Butterworth-Heinemann, UK, ISBN: 07506634214. Cowan J.P. (1994) Handbook of Environmental Acoustics, Wiley, ISBN: 0-471-28584-6.5. Прашчевић М., Цветковић Д., (2005) Бука у животној средини, Факултет заштите на раду,Ниш, 2005.
Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава:3 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Предавањаи консултације.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
60

Завршни испит
Поена
40

Активност у току предавања 10 Писмени испит /

Практична настава 10 Усмени испт 40

Колоквијум-и 20

Семинар-и 20
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Климатизација
Наставник/наставници: Јасмина Д. Скерлић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7 (седам)
Услов: нема
Циљ предмета

Циљ образовања је стицање знања и вештина везаних из области технике климатизације - о условима
угодности, добицима топлоте и топлотном оптерећењу, клима комори и њеним елементима;
овладавање методама за прорачуне топлотног оптерећења за нестационарне услове преноса топлоте
и коришћење тих метода приликом израде машинског пројекта система климатизације.

Исход предмета
По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Схвате значај термичких
услова средине на услове угодности у затвореним просторима • Утврде процес нестационарног преноса
топлоте кроз грађевински омотач зграде и унутар просторија • Изврше прорачун топлотног оптерећења
климатизованог објекта • Изаберу потребну количину ваздуха за климатизацију • Изврше одабир
елемената клима коморе (грејача, хладњака, уређаја за влажење ваздуха) • Упореде карактеристике
различитих система за филтрирање ваздуха

Садржај предмета
Теоријска настава
Дефинисање климатизације; термички услови средине; услови угодности у затвореном простору;
терморегулација; метеоролошки и климатски појмови; Соларна константа, замућеност атмосфере;
зрачење на хоризонталним и вертикалним површинама; спољни и унутрашњи извори топлоте; пренос
топлоте кроз једнослојне и вишеслојне зидове у условима нестационарног транспорта топлоте; добици
топлоте од сунчевог зрачења кроз прозор; коефицијенти акумулације топлоте; заштите од сунчевог
зрачења; утицај сенке на топлотно оптерећење; добици топлоте од унутрашњих извора; одређивање
протока ваздуха за климатизацију; припрема ваздуха у климатизационој комори; клима комора и њени
елементи; грејач и хладњак; регулисање одавања топлоте грејача и хладњака; маглена комора; апарат
за влажење ваздуха воденом паром; филтрирање; ефикасност филтера; мерење степена издвајања.
Практична настава
Аудиторне вежбе се састоје од више целина: основне и сложене промене стања влажног ваздуха,
Молијеров дијаграм за влажан ваздух, прорачун топлотног оптерећења од унутрашњих и спољашњих
извора топлоте, одређивање протока ваздуха за климатизацију, одређивање параметара ваздуха
приликом припреме у летњем и зимском режиму рада, а у циљу самосталне израде пројектног задатка.

Литература
1. Тодоровић, Б., Климатизација, СМЕИТС, III издање, 2009.
2. Зрнић, С. Ћулум, Ж. Грејање и климатизација са применом соларне енергије, Научна књига,

1988.
3. ASHRAE Handbook of Fundamentals, Atlanta, Georgia, 2009;

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
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Настава се изводи кроз предавања и вежбе (аудиторне). Стечено знање студената се проверава путем
усмених (2) и писмених (2) колоквијума и семинарског рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена
60

Завршни испит
поена
40

активност у току предавања 5 писмени испит 20
практична настава 5 усмени испит 20
колоквијум-и 30
семинарски  рад 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд.

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Нивo студија: Основне академске студије
Назив предмета: Ојачавање металних површина
Наставник: Бранк Пејовић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6 (шест)
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање основних знања из области модификације и ојачавања површинских слојева металних
материјала и то: површинске термичке и хемијско-термичке обраде, депозиције материјала на површину метала
и примене плазма технологија са циљем побљшања механичких, технолошких и других својстава ,машинских
делова, делова конструкција и разних врста алата.
Исход предмета:
Исход предмета је овадавање знањима из области науке о материјалима – дела који се односи на инжињерство
површина. Студенти стичу неопходна знања из области ојачавање површинских слојева метала и легура, како
стандардним поступцима, тако и новим технологијама које су развијене крајем двадесетог века.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод, Стандардни поступци ојачавања површина. Површинска термичка обрада, пламено каљење, индукционо
каљење, уређаји за индукционо загревање и поступак индукционог каљења. Хемијско-термичка обрада,
елементарни процеси при хемијско-термичкеј обраде, дифузија у чврстом стању, структура и дубина
дифузионог слоја. Врсте хемијско-термичке обраде: цементација челика, термичка обрада после цементације.
Нитрирање челика, поступци нитрирања, Карбонитрирање челика (цијанизација), поступци цијанизације,
цијанизација на ниским температурама (меко нитрирање). Остали пступци ХТО, дифузиона метализација,
алитирање, тврдо хромирање, силицирање, шерардизација, и волфрамирање. Основе плазма технологије.
Поступци физичке и хемијске депозиције (PVD и CVD технологије). Најважније врсте површинских слојева:
дијамантске превлаке, супер тврди материјали, специјалне вишеслојне и вишекомпонентне превлаке.
Инжењерски приступ у избору оптималне превлаке за унапред задата експлоатациона својства.
Практична настава:
Настава се изводи интерактивно у виду предавања и рачунских односно лабораторијских вежби. На
лабораторијским вежбама се раде конкретни задаци и разматрају практични примери избора и ппримене
појединих поступака површинског ојачавања метала и легура. У току семестра студенти раде семинарски рад и
полажу колоквијум. Оцена испита се формира на основу: присуства на предавањима и вежбама, урађених
обавезних задатака, успеха на колоквијумима урађеном семинарском раду и усменом делу испита..
Литература:
Др Н. Видојевић, Термичка обрада метала, ТМФ, Београд, 1981.
Б. Шкорић, Нове перспективе инжењерства површина материјала, СФКМ, Аранђеловац, 2001
T. Burakowski, T Wierzchon, Surface Engineering of Metals – Principles, Equipment, Technologies, CNC–First
edition, 1998. ISBN-10: 0849382254
Број часова активне наставе 5 Теоријска настава: 3 Практична настава:   2
Методе извођења наставе
Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна, уз примену пројектора (Video
Beam) који служи за презентацију дијаграма, слика и сложених прорачуна. На предавањима се теоријски
разматрају методске јединице из домена садржаја предмета.. Семенарски рад се ради самостално уз
консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 5 писмени испит —
практична настава 5 усмени испит 50
Колоквијум 20
семинарски рад 20
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство

Назив предмета: Пројектовање рачунаром
Наставник/наставници: Младен С. Радојковић
Статус предмета:изборни

Број ЕСПБ:6 (шест)

Услов: нема

Циљ предмета:
Упознавање студената са напредним могућностима примене рачунара и софтвера при пројектовању и
конструисању, као и стицање нових знања неопходних за цртање и моделирање реалних машинских делова
и склопова и генерисање конструкционе техничке документације у изабраном CAD софтверу.

Исход предмета:
Стечена знања се користе као основа за примену у стручним предметима оријентисаним ка развоју и
пројектовању машина и уређаја.

Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод. Предности и могућности компјутерског пројектовања. Проблеми и реалне могућности. Примена
рачунара у машиноградњи. Геометријско моделирање. Креирање модела машинских делова и склопова и
израда техничке документације. Управљање изгледом модела и конструкционом документацијом.
Напредне могућности моделирања реалних машинских система. Моделирање стандардних и специфичних
елемената машина и њихове везе. Интеграција геометријских и рачунарских модела. Принципи
аутоматизованог формирања математичког и рачунског модела. Израчунавање геометријских
карактеристика креираних модела. Дискретизација креираних модела коначним елементима и формирање
мреже коначних елемената. Анализа креираних модела применом одговарајућих програма на бази методе
коначних елемената. Поступци аутоматизованог димензионисања и оптимизације. Симулација механичких
система. Принципи формирања виртуалног прототипа машине. Систематизација програмске подршке
Практична настава
Примери пројектовања елемената, склопова, машина и машинских система. Рад у рачунарској учионици.
Самостална израда практичних задатака. Колоквијуми. Графички радови.

Литература:
 Јовановић М., Пројектовање рачунаром, МФ Ниш, Ниш, 2010.
 Јовановић М., Теорија пројектовања и конструисања рачунаром, МФ Ниш, Ниш, 1994.
 Владић Ј., Компјутерско пројектовање (скрипта), ФТН Нови Сад, 2013.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе:
Предавања, рачунарске вежбе, графичке вежбе и консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена: 50 Завршни испит поена: 50

активност у току предавања 5 писмени испит 30
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практична настава 5 усмени испт 20

колоквијум-и 20

семинар-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - основне академске студије

Назив предмета: Обновљиви извори енергије
Наставник/наставници: Владан Мићић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Оспособљавање студената за даљу примену стечених знања и практичан рад у области обновљиве
енергетике.

Исход предмета
Способност да стечена знања користе у даљем образовању и инжењерској пракси.

Садржај предмета
Теоријска настава
Енергија, економија и екологија. Снабдевање планете Земље енергијом и утицај енергетских
међудејстава на животну средину. Ефекат стаклене баште, зимски и летњи смог, киселе кише,
загревање водотокова и међународне обавезе Републике Србије у вези са овим питањима.
Обновљиви извори енергије (ОИЕ), врсте, развој и улога ОИЕ кроз историју, разлози за и против ОИЕ.
Сунце као извор енергије. Природно загревање зграда, пасивни соларни системи (нискотемпературски
соларни системи). Загревање и хлађење помоћу сунчеве енергије, активни соларни системи
(средњетемпературски соларни системи). Фотонапонски системи. Високотемпературски соларни
системи - соларне електране. Водоникове технологије. Водоник, производња топлотне и електричне
енергије, гориве ћелије.
Годишња производња топлотне и електричне енергије и економско вредновање инвестиције. Енергија
из биомасе. Конверзија биомасе у гориво; спаљивање, биолошка конверзија, техно-хемијска конверзија.
Чврста, течна и гасовита горива из биомасе. Технологије и њихов утицај на околину. Прихватљивост
биодизел горива са енергетског аспекта и аспекта заштите околине. Енергија ветра. Планетарно
кретање ваздушних маса. Потенцијал ветра у Србији. Методологија одређивања потенцијала ветра на
некој локацији. Принцип функционисања ветрењаче, примењене технологије. Ветро паркови и њихов
утицај на околину. Геотермална енергија. Геотермална енергија и геотермална подручја у Србији.
Технологије и системи за коришћење геотермалне енергије, директно и индиректно коришћење -
топлотне пумпе. Коришћење геотермалне енергије за производњу електричне енергије, утицај на
животну средину. Хидроенергија. Ресурси, искоришћење погонске снаге воде, процена расположиве
енергије. Импулсне и реакционе турбине, хидроелектране као део електроенергетског система. Мале
хидроелектране и њихов утицај на животну средину. Енергија мора и океана. Енергија плиме и осеке,
енергија таласа, топлотна енергија океана, осмотске електране.
Складиштење енергије. Општи део, складиштење топлотне енергије, акумулација хидро енергије,
електрохемијско складиштење енергије (батерије), акумулирана енергија компримованог ваздуха,
акумулација енергије замајца.
Практична настава
Аудиторне вежбе, менторски рад и консултације у вези са пређеним градивом. Студенти појединачно
раде и бране семинарски рад за изабрану област/тему. Избор тема је у складу са интересовањем
студената.

Литература
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1. Радаковић, М., Обновљиви извори енергије и њихова економска оцена, АГМ књига, Београд 2010.
2. Зељковић, Ч., Обновљиви извори енергије: Соларна енергетика, Академска мисао, Београд, 2018.
3. Laughton, M. A., Renewable Energy Sources, Taylor & Francis, London, 2003.
4. Sorensen, B., Renewable Energy, 3rd Ed., Academic Press, London, 2004.
5. Berinstein, P., Alternative Energy: Facts, Statistics and Issues, Oryx Press, 2001.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Теоријска настава, аудиторне вежбе, студијски истраживачки рад, консултације и менторски рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

60
Завршни испит

поена
40

активност у току предавања 10 писмени испит 20

практична настава 10 усмени испт 20

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Увод у пројектовање технолошких процеса

Наставник/наставници: Јелена Баралић
Статус предмета:И
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ је да студенти развију способност за концепцијско пројектовање и имплементацију
интелигентних технолошких система и процеса. Коришћењем теорије пројектовања, машинског
учења и еволутивности, базираних на парадигмама вештачке интелигенције.

Исход предмета
Самостално решавање проблема пројектовања производа и технолошких поступака израде применом
рачунарских алата у свим фазама реализације производа у оквиру произвоних система.

Садржај предмета
Теоријска настава
Производи и пословни процеси,

Радни токови код пословних процеса,
Управљање процесима, Контрола процеса,
Технолошка подршка процесној организацији предузећа,
Системи за управљање радним токовима,
Стандарди везани за управљање радним токовима, референтни модел радних токова,
Софтверски системи за управљање процесима,
Комуникација између различитих система за управљање процесима

Практична настава
Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Теоријску наставу прате вежбе.

Литература
1.Business Process Modeling, Simulation and Design, Manuel Laguna and Johan Marklund, Pearson Prentice
Hall, New Jersey, 2005.

2. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, Mathias Weske, Springer, 2007.

3.Цветковић С., Арсовски С., „Пројектовање технолошких система“  Косовска Митровица 2009,

ISBN 978-86-7746-200-0

4.  Цетковић Славица, "Развој савремених произвдних стратегија у индутрији",  Монографија,
Задужбина Андрејевић, Београд 2002 год. ISBN 86-7244-335-7

Број часова активне наставе Теоријска настава:3 Практична настава:2
Методе извођења наставе Предавања, менторски рад, студијски истраживачки рад, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена
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активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава 5 усмени испт 20

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 15

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Индустријска роботика
Наставник/наставници:Ивица Чамагић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:7
Услов:нема
Циљ предмета
Циљ је стицање: - фундаменталних знања о индустријским роботима (изучавање основних подсистема,
функција, варијанти функционисања и реализацијa); - потребних знања за пројектовање робота; -
потребних знања за пројектовање роботизованих радних места; - знања и вештина за програмирање
робота; - фундаменталних знања о интелигентном понашању робота; - способности за усавршавање у
области роботике.
Исход предмета
По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: •Препознају значај
примене индустријских робота (утицај на производност, флексибилност, квалитет производа и
хуманизацију рада). •Реше проблем увођења индустријских робота у технолошки систем/фабрику.
•Изаберу адекватну конфигурацију робота, енд-ефектор и периферну опрему за одређени технолошки
задатак. •Пројектују роботизовано радно место узимајући у обзир анализу циклусног времена, као и
техно-економску анализу исплативости увођења индустријског робота. •Програмирају робот, односно
ћелију са роботом. •Пројектују подсистеме манипулатора робота, уз адекватан избор компонената.
Садржај предмета

Теоријска настава

Ново градиво: 1. Дефиниције, функционална структура робота са описом подсистема, класификација
робота. 2. Кинематика робота: просторни описи и трансформације, директни и инверзни кинематички
проблем. 3. Управљање роботима. Структура управљачког система. Управљање једним зглобом
(погонски и мерни системи, преносници). Типови управљања (point-to-point - PTP и continuous path -
CP). Интелигентно управљање. 4. Сензори, унутрашњи и спољашњи. Енд-ефектори, хватачи и алати.
5. Програмирање робота, методе. Програмски језици за роботе. 6. Примена робота. Лејаути ћелија са
роботом и анализа циклусног времена. Манипулациони и процесни задаци, монтажа, техно-економска
анализа. Разрада новог градива: 1. Механичка структура робота – манипулатор. Мобилни роботи -
спецификације и врсте. 2. Опис оријентације. Алгоритам придруживања координатних система
сегментима робота. Јакобијан. 3. Системи препознавања код робота. 4. Вештачка интелигенција у
оквиру напредних роботских система.

Практична настава

Практична настава обухвата све неопходне врсте вежби. 1. Пет аудиторних вежби: Кинематика
манипулатора. Анализа погонских система, мерних система и преносника. Енд-ефектори.
Програмирање робота. Примена робота. 2. Четири вежбе израде рачунских задатака: Просторни
односи и трансформације, кинематика робота и анализа циклусног времена. Подела три домаћа
рачунска задатка из ових области. 3. Три лабораторијске вежбе: Кинематичка (механичка) структура
робота – манипулатор. Погонски системи, мерни системи и преносници. Програмирање робота. 4.
Семинарски рад: кинематика робота, програмирање, анализа циклусног времена.
Литература

1. Б. Боровац, Г. Ђорђевић, М. Рашић, М. Раковић Индустријска роботика Факултет техничких
наука, Нови Сад, ГРИД, ISBN 978-86-7892-900-7, 2017

2. М. Вукобратовић Увод у роботику Институт Михајло Пупин 1986
3. М. Вукобратовић, Д. Стокић Примењено управљање манипулационим роботима Техничка

књига, београд, II допуњено издање 1990
4. M. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar Robot Modelling and Control, John Wiley & Sons, Inc.,

ISBN-10 0-471-649 2006
5. L. Sciavicco, B. Sicilijano, Modelling and control of robot manipulators Springer - Verlag, ISBN 1-

85233-221-2 2000
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6. М. Вукобратовић, Д. Стокић Примењена динамика манипулационих робота Техничка књига,
Београд, YУ-ИСБН 86-325-0213-1 1990

Број часова активне наставе Теоријска настава:3 Практична настава:3
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Током вежби студенти су обавезни да положе један
колоквијум и да ураде и положе 5 вежби на рачунару. Колоквијум обухвата: хомогене трансформације,
директни и инверзни кинематски проблем, директни и инверзни динамицки проблем, планирање
трајекторија, управљање индустријским роботима. Вежба на рачунару се раде у МАТЛАБ-у. Свака
вежба се брани. Да би студент стекао право да изађе на завршни испит мора да положи колоквијум и
успешно уради и одбрани све вежбе. Завршни испит се ради у виду теста и односи се на теоретска
питања.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава усмени испт 20
колоквијум-и 40 ..........
семинар-и 5
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Утицај термотехничких и термоенергетских система на животну средину

Наставник/наставници: Драган Калаба
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Нема

Циљ предмета
Упознавање студената са проблематиком и начином решавања загађења животне средине од стране
термотехничких и термоенергетских система.

Исход предмета
Оспособљавање студената да на основу анализе штетних материја које продукују термотехнички и
термоенергетски системи препознају применљиве технологије за смањење загађења животне средине,
као и изврше потребне прорачуне за димензионисање одговарајућих технолошких процеса.

Садржај предмета
Теоријска настава
Сагоревање фосилних горива и емисије штетних материја у атмосферу, граничне вредности SОX, NОX,
CОX и пепела за велика постројења за сагоревање.
Отпрашивање и пречишћавање димних гасова из термоенергетских и термотехничких постројења,
основна физичка својства пепела, суви и мокри циклонски отпрашивачи, електрофилтери, димњаци,
депонија пепела, начин смањивања садржаја SОX, NОX и CОX.
Утицај нуклеарних електрана на околину. Извори радиоактивног зрачења, врсте нуклеарних реактора,
последице рада нуклеарних постројења, заштита од изласка радиоактивних супстанци, сигурносни суд,
рад система за хлађење, радиоактивни отпад.
Утицај термоенергетских постројења на микроклиму. Утицај расхладних кула на атмосферу и
расхладних система на водотокове.
Законска регулатива Рeпублике Србије и ЕУ.
Практична настава
Решавање нумеричких задатака из тематских области. Израда пројекта. Посета термоелектрани.

Литература
1. Калаба, Д., Утицај термотехничких и термоенергетских система на животну средину, скрипта,

Факултет техничких наука Универзитета у Приштини, Косовска Митровица.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Пројекти се раде самостално уз консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

55
Завршни испит

поена
45

активност у току предавања 5 писмени испит 45

практична настава усмени испт

колоквијум-и 30 ..........

семинар-и 20
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинскоинжењерство

Назив предмета: Теорија одлучивања
Наставник/наставници: Славица Ј Цветковић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Теорија одлучивања, као научна дисциплина, обухвата скуп квантитативних метода и модела, који имају
за циљ оптимизацију процеса доношења одлука. Oбрaзовни циљ овог предметa је дa студенту обезбеди
знaњa којa се односе нa класификацију, структуирање и анализу одређених проблема одлучивања,
кaрaктеристике мaтемaтичких модела којимa се могу предстaвити ти проблеми, као и адекватне
мaтемaтичке методе за њихово решавање.

Исход предмета
Користећи стечена знања из овог предмета, студент ће моћи да: детерминише и анализира релевантне
податке за доношење квалитетне и правовремене одлуке; изврши структуирање проблема одлучивања и
формира одговарајући математички модел; изабере погодну методу за решавање претходно формираног
модела; анализира добијене резултате, као и да тестира њихову осетљивост на промене релевантних
интерних и екстерних фактора.

Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и дефиниција одлучивања. Стилови одлучивања. Дефинисање одлуке и врсте одлука. Теорије
одлучивања. Доносиоц одлуке и његове преференце. Проблем рационалности у одлучивању.
Неограничена и ограничена рационалност. Фактори одлучивања. Фазе у процеу одлучивања. Околности
у којима се одлучује. Одлучивање у условима ризика. Модели и технике одлучивања. Вишеатрибутивно
одлучивање. Методе вишекритеријумске анализе: ELECTRA, PROMETHEE, AHP. Експертни ситеми у
одлучивању. Софтвер за подршку у одлучивању. DecisionLab
Практична настава
Студијски истраживачки рад, Припрема студената за самостално истраживање писане литературе,
стручних часописа из области примене ТО.

Литература
1. Дубравка Павличић, „Теорија одлучивања“  Економски факултет Београд, новембар 2010год.

ISBN-13: 9788640310543
2. М. Чупић, R. Tummala: Одлучивање – Формални приступ, ФОН Београд, 2001.
3. Тадић, Д. Операциона истраживања у управљању производњом, Машинскифакултет Крагујевац,

Крагујевац, 2009.
4. Крчевинац С., Чангаловић М., Ковачевић-Вујчић В., Мартић М., Вујошевић М., Операциона

истраживања 1, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Београд, 2012
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
5. Предавања, менторски рад, студијски истраживачки рад, консултације
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава 10 усмени испт 30

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм : Машинско инжењерство
Назив предмета: Преносници снаге и кретања
Наставник: Предраг Живковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Полозени испити: Техничко цртање, Машински елемети, Основи конструисања.
Циљ предмета је:
Обука студената за самостално решавање проблема преноса снге и кретања у склопу свеобухватног решавања
конструисања индустријског производа.
Исход предмета:
Оспособљавање студената да могу самостално изабрати, прорачунати и конструисати карактеристичне
механичке преноснике, као и виталне склопове и подсклопове производа који се конструише.
Садржај предмета
Теоријска настава:
-Механички преносници: подела, намена, примена.
-Ланчани преносници: Врсте и подела, спрезање ланаца са ланчаником. Критеријуми радне способности и
прорачун ланчаног спрезања. Подмазивање ланчаних преносника.
-Зупчасти каишни преносниц, избор основних параметара, распоред оптерећења у зупчастим каишевима.
Чврстоћа зупчастих каишева, предходно затезање преносника.
-Кардански преносници, кинематика карданских преносника. Прорачун карданских преносника.
Критични број обртаја. Подмазивање карданских преносника.
Литература:
1. Танасијевић С: Механички преносници (ланчани преносници, зупчасти каишни преносниц, кардански
преносници), ЈДТ, Крагујевац, 1994.
2. Predrag Živković: PRENOSNICI SNAGE I KRETANJA - zbirka rešenih zadataka. Univerzitet u Prištini,
Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, 2017.
Број часова активне наставе4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава усмени испит 30
колоквијум-и 15 ..........
семинар-и 15
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Парни котлови
Наставник/наставници:Милан Љ. Ђорђевић
Статус предмета:Изборни

Број ЕСПБ:5
Услов:Нема

Циљ предмета
Упознавање са котловима који се користе у енергетици и индустрији, ложиштима и сагоревањем,
масеним и енергетским билансима, основним елементима и прорачунима, екплоатационим проблемима.

Исход предмета
Студенти се оспособљавају да самостално врше термички прорачун основних елемената котлова,
анализу енергетске ефикасности и разрешавају проблеме при експлоатацији и одржавању.

Садржај предмета
Теоријска настава
Принцип рада парног котла и дефиниције основних појмова. Котловска постројења. Основни и помоћни
елементи. Основни радни процеси и основни параметри парног котла. Класификација котлова.
Котловске конструкције.
Састав и анализа котловских горива, техничке карактеристике. Механизми сагоревања горива. Статика
сагоревања. Припрема чврстих, течних и гасовитих горива. Материјални и топлотни биланс. Топлотни
губици. Степен корисности.
Основне карактеристике ложишта за сагоревање чврстих, течних и гасовитих горива. Испаривачи и
прегрејачи паре. Загрејачи воде и ваздуха. Размена топлоте у ложишту, полуозрачене и конвективне
грејне површине. Прорачун аеродинамичких отпора. Котловски челици и прорачун чврстоће. Абразија и
корозија грејних површина са гасне стране.
Практична настава
Аудиторне вежбе, прилагођене предавањима, су у функцији израде два пројектна задатка. Студијска
посета постројењу са парним котлом.

Литература
1. Бркић, Љ., Живановић, Т., Туцаковић, Д., Парни котлови, Машински факултет, Универзитет у

Београду, 2010.
2. Ђурић, В., Парни котлови, Грађевинска књига, Београд, 1969.
3. Бркић, Љ., Живановић, Т., Туцаковић, Д., Термички прорачун парних котлова, Машински факултет,

Универзитет у Београду, 2010.

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Програм се реализује помоћу предавања, аудиторних вежби и консултација. Студенти су обавезни да
редовно и активно прате предавања и вежбе и испуњавају прописане предиспитне обавезе.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

50
Завршни испит

поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит 20
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практична настава 5 усмени испт 30

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и 30

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Машине за обраду деформисањем
Наставник/наставници: Богдан С. Ћирковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Технологије обраде деформисањем или Технологије oбраде
Циљ предмета
Циљ овог предмета је упознавање техничко-технолошких карактеристика и конструкције појединих
типова машина и уређаја.

Исход предмета
Знање стечено овим предметом омогућује правилан избор машина у процесној и обрадној индустрији.

Садржај предмета
Теоријска настава
Класификација-подела машина за обраду деформисањем. Опис појединачних машина за запреминско
обликовање и обраду лима. Опис појединих делова машина. Опис носеће конструкције машина.
Безбедност машина.
Практична настава
Избор ипројектовање одговарајуће машине и уређаја за поједине производне операције.

Литература
1. Богдан Ћирковић, Машине за обраду деформисањем, Факултет техничких наука, Косовска

Митровица, 2019.
2. Саша Ранђеловић, Велибор Маринковић, Производне технологије, Машински факултет,

Ниш, 2017.
Број часова активне наставе 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи интерактивно на предавањима и вежбама. На предавањима се изучавају поједине
врсте машина, са становишта њихове примене и правилног избора при пројектовању технолошког
процеса. На вежбама се пројектују процеси и врши избор одговарајуће машине и уређаја за поједине
производне операције.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена
активност у току предавања 10 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 20
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Дизајнирање у конструисању
Наставник: Младен Радојковић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5(пет)
Услов: нема
Циљ предмета је:
Упознавање студената са начином пројектовања и дизајнирања у конструисању. Оспособљавање за самостално
конструисање елемената и система машинама.
Исход предмета:
Стечена знања ће се моћи практично применити у струци.
Садржај предмета:
Дефиниција дизајна машина. Фактори који утичу на дизајн машина (функција,намена, структура, величина,
материјал, маса, ергономски захтеви, захтеви заштите на раду, величина серије, рок испоруке, квалитет, степен
искоришћења, поузданост, цена, начин израде и технологичност, монтажа, означавање, испитивање,
конзервација, паковање,складиштење, транспорт, деконзервација, уградња, руковање, експлоатација, сервис,
одржавање, хигијенски захтеви, ремонт,атмосферилије, биолошки фактори, рециклажа, екологија, специјални
захтеви. Дефинисање облика делова који ће се израђивати: ливењем,пресовањем, ковањем, заваривањем,
лемљењем, лепљењем, закивањем, стругањем, глодањем, рендисањем, бушењем, брушењем, електроерозијом,
просецањем, провлачењем, савијањем,дубоким извлачењем, натискивањем, истискивањем извлачењем,
ваљањем, синтеровањем бризгањем, термички обрађени елементи, елементи предвиђени за галванизацију и
бојење. Дизајн амбалаже. Заштита ауторског права.
Литература:
М. Огњановић, Развој и дизајн машина, Машински факултет у Београду, 2007
С. Кузмановић, Конструисање, обликовање и дизајн, ФТН Нови Сад, 2006
С. Кузмановић, Индустријски дизајн, ФТН Нови Сад, 2012
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе:
Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна. Вежбе имају карактер
решавања конкретних нумеричких задатака. Пројектни задаци (графички радови) се раде самостално уз
консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена: 70 Завршни испит: 30 поена
активност у току предавања 10 писмени испит 15
Тестови 3(три) 15 усмени испит 15
колоквијум-и 3(три) 25 Трајање испита писмени-3 h

усмени- 1 h
Семинарски-графичи радови 3(три) 20 Укупно поена 100
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - основне академске студије

Назив предмета: Пројектовање инсталација за енергетске флуиде
Наставник/наставници: Драган Калаба
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: Нема

Циљ предмета
Упознавање студената са основним теоријским, конструктивним, механичким и термохидрауличким
принципима рада различитих врста цевовода.

Исход предмета
Овладавање методама прорачуна, производње, изградње и експлоатације различитих врста цевних
водова.

Садржај предмета
Теоријска настава
Цевни водови: основе, димензионисање и избор цевовода, делови цевовода за промену слободног
пресека и смера струјања, раздвојиво спајање цевовода, нераздвојиво спајање цевовода, ослонци
цевовода, силе и напони услед термичких оптерећења, елементи за компензацију топлотних издужења,
изолација цевовода, избор опреме пумпног постројења, понашање пумпног постројења у погону,
симболи цевних водова и уређаја.
Судови под притиском: судови под притиском, прорачун посуде под притиском, испитивање посуда
под притиском.
Основе прорачуна машинских инсталација: увод, снабдевање индустријском водом, инсталација за
складиштење и развод О2, производња и развод компримованог ваздуха, инсталација и развод
технолошке паре, складиштење и развод течних горива.
Општи и технички услови у главним машинским пројектима за инсталације компримованог ваздуха,
хладне, топле и вреле воде, О2, течних горива и природног и нафтног гаса.
Мере заштите на раду.
Практична настава
Решавање нумеричких задатака из тематских области. Израда пројекта. Посета РМХК Трепча.

Литература
1. Калаба, Д., Пројектовање инсталација за енергетске флуиде, Факултет техничких наука

Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2019.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Пројекти се раде самостално уз консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

55
Завршни испит

поена
45

активност у току предавања 5 писмени испит 45

практична настава усмени испт
колоквијум-и 30 ..........
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семинар-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Трибологија у индустрији
Настaвник: Србислав Александровић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Предмет је конципиран са основним циљeм да обезбеди образовање студената у области основа трибологије
као интердисциплинарне науке и технологије о интеракцији контактних површина при релативном кретању, са
посебним нагласком на фундаменталне процесе трења, хабања и подмазивања..
Исход предмета
На основу овог курса студент треба да познаје и разуме научну и технолошку основу трибологије, значај
триболошких диспативних процеса, природу и карактеристике контактних слојева и површина, природу
фундаменталних механизама трења, хабања и подмазивања, губитака и могуће штедње кроз трибологију.
Такође треба да на реалним трибоелементима идентификује последице триболошких процеса и на
трибометријској опреми обави мерење основних триболошких параметара.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Основи трибологије: Геометријске карактеристике активних површина. Структура површинског слоја. Трење.
Основне теорије трења. Основне теорије хабања. Класификација механизама хабања. Крива хабања.
Карактеристике триболошких процеса зупчастих преносника: Трење у зупчастим преносницима. Врсте хабања
зупчастих преносника. Утицај појединих фактора на хабање (материјал и хемијско-термичке обраде,
топографија, технологија обраде). Карактеристике триболошких процеса котрљајних лежајева: Трења у
котрљајним лежајевима. Врсте хабања. Утицај појединих фактора на хабање (материјал, конструкциона
решења). Карактеристике триболошких процеса клизних лежишта: Трење у клизним лежиштима. Врсте хабања.
Фактори утицаја и хабање клизних лежишта. Карактеристике триболошких процеса ланчаних преносника:
Врсте хабања. Утицај појединих фактора на хабање. Подмазивање. Избор и класификација уља за подмазивање
машинских система. Развој триболошки исправне конструкције.
Практична настава:
Аудиторне вежбе на којима се ближе успоставља веза између теоријских знања и практичне примене, упутства
за обраду и систематизацију добијених резултата при мерењу, анализа и мерење основних триболошких
параметара.
Литература

1. Танасијевић С.: Трибологија машинских елемената, Научна књига, Београд, 1989.
2. Ивковић Б., Рац А.: Трибологија, ЈДТ, Крагујевац, 1995.
3. Бабић М., Мониторинг уља за подмазивање, Машински факултет у Крагујевцу, 2004.
4. Bhushan B., Introduction to Tribology, John Wiley &Sons, New York, 2002.
5. Bhushan B., Nanotribology and Nanomechanics: An Introduction, Springer, New York, 2005.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Предавања. Лабораторијске вежбе. Консултације. Студент може полагати колоквијум из појединих делова
градива који чине заокружену целину (сензори, актуатори). Може радити детаљан пројекат из примене сензора
и/или актуатора у подсклопу неког електронског или мехатронског уређаја. Тада се завршни испит састоји из
усмене одбране пројекта и одговора на теоретска питања.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена
Активност у току предавања 10 Писмени или усмени испт 30
Колоквијум-и 15+15
Пројектни задатак 30
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Методе пројектовања и конструисања
Наставник: Слободан Р. Макрагић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Одслушан курс Основа конструисања
Циљ предмета:
Студенти треба да стекну основна знања која се користе у пројектовању и конструисању машинских
система. Исто тако треба да стекну и даље усавршавање на истим пословима у прцесу пројектовања и
конструисања специфичних машинских система. Кроз израду самосталних радова треба да упознају и
усаврше разне врсте корака који су потребни за конструисање реалних машинских система.
Исход предмета:
Студенти ће познавати типове конструкција, као и организацију  и поступак њиховог пројектовања и
конструисања. Познаваће планирање и поставку разраде структуре функције машинског система.
Користиће разне методе у претраживању принципа извршења функција система. Познаваће правила
формирања конструкција, као и утицаје који делују на формирање истих. Упознаће се са појмовима
из оптимизације машинских система, као и основних карактреристика појединих метода
оптимизације.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Организација конструисања различитих типова конструкција. Процес конструисања и системско
конструисање. Конципирање конструкције, планирање и разрада техничког задатка. Структура
функција. Претраживање принципа  извршних функција. Вредновање и формирање концепцијских
варијанти. Избор оптималне варијанте концепције конструкције. Основна правила формирања
конструкције. Обликовање и димензионисање саставних делова конструкције. Анализа осталих
утицаја на формирање конструкције. Детаљно конструисање и припрема конструкционе
документације. Техника означавања. Оптимизација машинских система. Математичке методе
оптимизације. Нелинеарно програмирање. Вишекритеријумска оптимизација.
Практична настава:
Вежбе. Други облици наставе. Израда задатака из теријских области наставе. Студијски и
истраживачки рад. Постављање и разрада техничких задатака, од листе захтева, конципирања
конструкције, избора концепцијске варијанте до формирања конструкције.
Литература:

1. Марјановић Н., Методе конструисања, Машински факултет, Крагујевац, 1999.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе:
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и самостални рад студената. У оквиру предавања студент
стиче знања о теоријским основама метода конструисања. На вежбама студенти раде рачунске
задатке из одређених области које се обрађују на предавањима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Тестови-2 теста 20
Домаћи задаци 4 задатака 40 Завршни испит 30
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Даљински системи снабдевања топлотном енергијом
Наставник/наставници: Јасмина Д. Скерлић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5 (пет)
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ образовања је стицање знања и вештина везаних  из даљинског транспорта енергије за потребе
грејања и хлађења. Подстицање и развијање инжењерског приступа код пројектовања и извођења
система за транспорт енергије на даљину.

Исход предмета
Стицање знања за израду елабората, студија, идејних и главних пројеката, као и за извођење система
даљинског транспорта. Коришћење стеченог знања у даљем образовању, односно пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Системи за даљински транспорт енергије, општи појмови. Топлотни конзум система. Основни делови
система, топлотни извор и расхладна централа, магистрална мрежа, топлотне и расхладне подстанице.
Локација топлотног извора и расхладне централе, избор врсте горива и носиоца енергије. Улога и значај
даљинског транспорта енергије у заштити животне средине. Регулација и управљање системима.
Индиковани фактори код пројектовања и извођења система. Економска оптимизација даљинских
система за транспорт енергије. Избор оптималних температурских и хидрауличких параметара система.
Конструктивни елементи у пројектовању даљинских система. Опрема топлотних мрежа даљинског
грејања и хлађења, топлотне предајне станице и њихова опрема. Енергетска ефикасност система
даљинског грејања и хлађења.

Практична настава
На вежбама се обрађују и анализирају студије случаја везане за градиво са предавања Упознавање са
софтверским системима за пројектовање система топлификације и извођење разних симулација.
Литература
Велимир Стефановић, Грејање, топлификација и снабдевање гасом, Машински факултет Ниш, 2011

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања и вежбе. Стечено знање студената се проверава путем усмених (2) и
писмених (2) колоквијума и семинарског рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена
60

Завршни испит
поена
40

активност у току предавања 5 писмени испит 20
практична настава 5 усмени испит 20
колоквијум-и 30
семинар-и 20
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд.
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: CIM системи
Наставник/наставници: Милан Т Ђорђевић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Информациони системи у производњи
Циљ предмета
Циљ овог предмета је упознавање са карактеристикама компоненти информационог система, начином
развоја, одржавања информационог система и менаџментом компјутером интегрисане производње.

Исход предмета
Знање стечено овим предметом омогућује правилан избор информационих компоненти у систем за
процесе у производној индустрији.

Садржај предмета
Теоријска настава
1. Увод у CIM системе, 2. Информациони системи 3. Компјутером подржано пројектовање, планирање
и производња, 4. Компјутером управљана производна технологија, 5. Управљање квалитетом, 6.
Интеграциони системи и методе, 7. Менаџмент CIM технологијама
Практична настава
Избор и пројектовање одговарајућег информационог система за поједине производне процесе и
производни систем.

Литература
1. М. Стефановић, ЦИМ системи, WUS Аустрија и машински факултет, Крагујевац, 2006.
2. Арсовски С., Арсовски З., Перовић М., Развој ЦИМ система, ЦИМ центар, Машински

факултет, Крагујевац, 1995.
3. Тома Ј., Табаковић Ј. Зељковић М., Повезивање појединих компоненти ЦИМ система,

Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи интерактивно на предавањима и вежбама. На предавањима се изучавају поједини
делови производног систем, са становишта примене компоненти информационих система и правилног
избора при пројектовању технолошког процеса. На вежбама се пројектују процеси и врши избор
одговарајућих компоненти ЦИМ  система за поједине производне операције.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена
активност у току предавања 10 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 20
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведен, у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд.)
*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Непрекидни и аутоматски транспорт
Наставник/наставници:Живче Шаркоћевић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:5
Услов:нема
Циљ предмета
да студентиовладају стручним знањима  како би могли да се баве проблематиком пројектовања
транспортних процеса, токова материјала, транспортних машина и уређаја

Исход предмета
Коришћењем стеченог знања из области предвиђених у садржају предмета, студенти треба да буду
оспособљени да самостално решавају проблеме из области израде идејних и главних пројеката,
оптималан избор и експлоатацију транспортних система и уређаја при решавању реалних проблема из
области транспорта

Садржај предмета

Теоријска настава:

 Увод.
 Транспортовани материјал.
 Карактеристике комадног и расутог материјала.
 Прорачун и конструкција механичких транспортера.
 Транспортери са вучним елементом (тракасти, плочасти, грабуљасти, висећи и елеватори.).
 Транспортери без вучног елемента (гравитациони, вибрациони, ваљкасти и пужни).
 Прорачун и конструкција специфичних уређаја непрекидног транспорта (покретна степеништа,

жичаре, пнеуматски транспорт, итд.).
 Прорачун и конструкција машина и уређаја аутоматизованог транспорта ( аутоматски вођена

возила, манипулатори и индустријски роботи , флексибилни једношински и двошински висећи
транспортери, подни транспортери,  електричне висеће стазе,...).

 Основи управљања машинама и уређајима са непрекидним радом.

Практична настава:

Посета производној организацији у циљу препознавања различитих типова и конструкција разних
облика и средстава непрекидног и аутоматизованог транспорта.
Литература

1. . Владић Ј., Непрекидни и аутоматизовани транспорт, ФТН, Нови Сад, 2006.
2. Владић Ј., Механизација и технологија претовара, ФТН, Нови Сад, 2005.
3. Јевтић В., Транспортне машине, Машински факултет, Ниш, 2001.
4. Владић Ј., Транспортно манипулациони системи, (скрипта), ФТН, Нови Сад, 2006.
5. Тошић С.,  Транспортни уређаји, Машински факултет, Београд, 1990, Београд 1998

Број часова активне наставе Теоријска настава:3 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна и на њима се излаже
теорија наведена у садржају предмета. На вежбама се решавају задаци на  конкретних  примера уз
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примену теорије са предавања и врши израда графичких задатака.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 10 усмени испт 20
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 15
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Студијски истраживачки рад са теоријским основама дипломског рада
Наставник/наставници:
Статус предмета:Обавезан
Број ЕСПБ:5 (пет)

Услов:положени сви испити

Циљ предмета
Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и
метода за решавање конкретних проблема у оквиру изабраног подручја. У оквиру овог дела мастер
рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа
изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се
упознаје са методама које су намењене за решавање сличних задатака и инжењерском праксом у
њиховом решавању. Циљ активности студената у оквиру овог дела истраживања огледа се у стицању
неопходних искустава кроз решавања комплексних проблема и задатака и препознавање могућности
за примену претходно стечених знања у пракси.

Исход предмета
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих подручја
ради сагледавања структуре задатог проблема, његове системске анализе, а у циљу извођења
закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти
проширују знања из изабраног подручја и проучавању различите методе и радове који се односе на
сличну проблематику. На тај начин, код студената се развија способност да спроводе анализе и
идентификују проблеме у оквиру задате теме. Практичном применом стечених знања из различитих
области код студената се развија способност да сагледају место и улогу инжењера у изабраном
подручју, потребу за сарадњом са другим струкама и тимским радом.

Садржај предмета
Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног дипломског - мастер рада, његовом
сложеношћу и структуром. Студент проучава стручну литературу, дипломске бечелор и мастер
радове студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења
конкретног задатка који је дефинисан задатком мастер рада. Део наставе на предмету се одвија кроз
самостални студијски истраживачки рад. Студијски рад обухвата и активно праћење примарних
сазнања из теме рада, организацију и извођење експеримената, нумеричке симулације и статистичку
обраду података, писање и/или саопштавање рада на конференцији из уже научно наставне области
којој припада тема мастер рада..

Литература
1. групааутора
2. часописи и дипломски-мастер радови

Број часова активне наставе Теоријска настава: Истраживачки рад:5
Методе извођења наставе
Ментор дипломског - мастер рада саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан
да рад изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком мастер рада, користећи литературу
предложену од ментора. Током израде мастер рада, ментор може давати додатна упутства студенту,
упућивати на одређену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног мастер рада. У
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оквиру студијског истраживачког рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са
другим наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада. У оквиру задате теме,
студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга истраживања,
статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком мастер рада..

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

Предметни пројекат 50 Усмени деоиспита 50
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Завршни (дипломски) рад
Наставник/наставници:
Статус предмета:Обавезан
Број ЕСПБ:5 (пет)

Услов: положени сви испити

Циљ предмета
Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања при самосталном решавању
сложеног практичног проблема у области машинског инжењерства, употребом научних метода и
поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе

Очекивани исходи:
 Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;

 Способност повезивања и примене стечених знања и вештина;

 Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом;

 Јавном одбраном дипломског рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин
пренесе резултате истраживања широј јавности;

 Оспособљавање студента за наставак образовања.

Садржај предмета
Дипломски рад предствља самостални студијски истраживачки рад студента у коме се он упознаје са
методологијом истраживања у изабраном усмерењу у области машинског инжењерства. Пре почетка
рада на изради дипломског рада, студент, на основу личних опредељења, врши консултације у вези
избора ментора, теме и садржаја дипломског рада. Тему дипломског рада студент бира по правилу из
предмета који је слушао и полагао на основним академским студијама. Након избора предмета,
предметни наставник - ментор дипломског рада дефинише задатаке које студент треба да реализује у
оквиру дипломског рада. Пријава, израда и одбрана дипломског рада врше се у складу са
Правилником о основним академским студијама и обавезујућим упутством о форми дипломских
радова и начину архивирања дипломских радова у Библиотеци Факултета техничких наука у
КосовскојМитровици. Након обављеног истраживања студент припрема дипломски рад у форми која
садржи по правилу следећа поглавља: Увод, Теоријски део, Експериментални део, Резултати и
дискусија, Закључак, Преглед литературе. Одбраном дипломског рада студент постаје оспособљен да
препозна, формулише и анализира проблеме у области машинског инжењерства, као и да понуди
решења за дати проблем, а на основу стечених фундаменталних и апликативних знања и вештина,
уважавајући инжењерску етику и користећи стандарде у машинству, методе прорачуна, пројектовања
и конструисања, као и савремене инжењерске алате..

Методе извођења
Након испуњених услова прописаних Статутом Факултета техничких наука у Косовској Митровици,
студент стиче право пријаве дипломског рада. Кандидат, након усаглашене теме дипломског рада са
ментором, подноси Захтев за израду дипломског рада Служби за наставна и студентска питања која
врши потребне провере података и испуњености услова од стране кандидата и доставља Захтев
одговарајућој Катедри. По пријему Захтева за израду дипломског рада, Катедра именује Комисију за
одбрану дипломског рада, на предлог предметног наставника – ментора који је по правилу
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Председник Комисије. Предлог састава Комисије потписује шеф Катедре, а решење доноси декан
факултета. По завршеној изради дипломског рада, кандидат предаје пет примерка штампане верзије
дипломског рада Служби за наставна и студентска питања. Служба за наставна и студентска питања
дистрибуира рад Комисији и Библиотеци факултета. У консултацији са Комисијом за дипломски рад
и кандидатом, Служба за наставна и студентска питања одређује термин одбране дипломског рада. У
утврђеном термину, кандидат врши презентацију и усмену одбрану дипломског рада. Комисија за
дипломски рад доноси Одлуку о оцени и потписује Записник о одбрани дипломског рада. Записник о
одбрани дипломског рада се прослеђује Служби за наставна и студенска питања. Записник о одбрани
дипломског рада се евидентира кроз Матичну књигу студената. Према подацима садржаним у
Записнику о одбрани дипломског рада Служба за наставна и студентска питања израђује Решење о
одбрањеном дипломском раду, које се доставља Декану Машинског факултета. Својим потписом,
Декан факултета оверава Решење о одбрани дипломског рада. На основу Записника о одбрани
дипломског рада и Решења Декана, издаје се Уверење о завршеним основним академским студијама.

Оцена знања поена

Израда и усмена одбрана дипломског рада 100
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Математика 1
Наставник/наставници: Гордана Јелић
Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 7

Услов:

Циљ предмета
Усвајање основних знања из више математике и оспособљавање студената да стечена знања примене
у другим општим и стручним предметима. Развијање способности логичког мишљења, анализирање
података и закључивања на основу резултата анализе података.

Исход предмета
Оспособљеност студената за самостално коришћење стеченог математичког знања у стручним
предметима.

Садржај предмета
Теоријска настава
Комплексни бројеви. Детерминанте и системи линеарних једначина. Методе решавања система
линеарних једначина. Матрице и примена у решавању система линеарних једначина. Вектори,
скаларни, векторски и мешовити производ. Аналитичка геометрија у простору, права и раван и
међусобни односи. Појам функције једне реалне независно променљиве. Гранична вредност и
непрекидност реалне функције. Диференцијални рачун реалне функције једне независно променљиве.
Основне теореме о диференцијабилним функцијама: Ролова, Лагранжова, Кошијева теорема,
Лопиталово правило, Тејлорова теорема. Испитивање и анализа тока функције и цртање њеног
графика.
Практична настава

Литература
1. Математика 1 за инжењере – Ђурђица Такачи, Стојан Раденовић, Академска мисао

Београд
2. Збирка решених задатака из Математике 1 – Гордана Јелић, Факултет техничких наука

Косовска Митровица

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања (на којима се излаже теорија са примерима) и вежбања (на којима
се раде задаци).

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава усмени испт 20

колоквијум-и 40 ..........

семинар-и
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Механика 1
Наставник/наставници:Љубиша Гарић
Статус предмета:обавезни
Број ЕСПБ:5
Услов:
Циљ предмета
Механика 1је део теоријске механике у коме се проучавају закони слагања сила и услови равнотеже
материјалних тела под дејством система сила. Циљ предмета је да студенти усвоје знања која су потребна за
проучавање равнотеже тела и система тела у равни и простору.

Исход предмета
Студенти проучавају теоретски део и применом теорије решавају конкретне техничке проблеме.
У задацима се решавају два основна проблема: 1. Слагање сила и редукција датог система сила на простији
облик и 2. Одређивање услова равнотеже датог система сила који дејствује на круто тело.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови теоријске механике, Основни појмови и Аксиоме Статике, Систем сучељних сила,

Пројекција силе на осу и раван, Момент силе у односу на тачку, Паралелне силе у равни, Спрег сила,

Произвољан раван систем сила, Стабилност  равнотеже стања тела,Трење клизања и котрљања,Елементи
Графостатике, Равни носачи, Решеткасти носачи,Произвољни просторни систем сила, Тежиште.
Практична настава
Задаци се решавају аналитичким и графичким путем, у практичној настави користе се оба начина.У настави се
мало користи решавање задатака графичким путем, јер тачност решења зависи од прецизности цртања, па се
увек могу јавити грешке. Задаци се углавном решавају аналитичким путем, на тај начин увек се може добити
тачно решење.

Литература
1. Лазар Русов , Механика 1, Статика, Научна књига Београд, 1992.
2. Данило Рашковић, Механика 1, Статика, Грађевинска књига Београд, 1975.

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Усмено излагање на табли и настава преко компјутера помоћу пројектора.
Студенти добијају графичке радове.
Студенти могу положити испит преко колоквијума, усмени и писмени део.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испт 20
колоквијум-и 25 ..........
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испит, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Инжењерски материјали
Наставник/наставници: Лазић Вукић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета
је стицање основних сазнања из области металних и неметалних инжењерских материјала, што
обухвата конструкционе металне материјале, алатне материјале, неметалне материјале, као и основне
технолошке поступке за добијање и технолошку прераду метала и легура. Кроз предавања и вежбе
студент треба да се оспособи да примени стечена знања у решавању проблема избора одговарајућих
материјала и њихове примене у пракси. Осим тога студенти ће се упознати и са међусобном
зависностима које постоје између структуре, својстава и процеса обраде материјала, а у циљу добијања
матријала са најбољим својствима за одређену примену.

Исход предмета
Савладавањем студијског програма, предвиђеног планом и програмом предмета Инжењерски
материјали, студент ће бити оспособљен да примени стечена знања у решавању проблема избора
одговарајућих материјала и њихове експлоатације у пракси. Студент је такође оспособљен да повезује
стечена знања из ове области са другим областима и примењује их у пракси.

Садржај предмета
Теоријска настава Увод. Инжењерски материјали, подела, метали, керамика, стакла, полимери,
композити. Особине материјала: физичке, механичке, електричне, магнетне, оптичке и хемијске.
Кристална структура, кристални системи, , особине кристала, анизотропија и полиморфија.
Испитивање метала и легура, механичка испитивања, испитивање затезањем и притискивањем,
испитивање савијањем и  увијањем, испитивање тврдоће  Динамичка испитивања, испитивање ударне
жилавости, испитивања замарањем, Велерова крива и Смитов дијаграм, теорија лома, жилавост лома и
сигурност конструкција. Динамичке методе мерења тврдоће, Полди метода, Шорова метода.
Испитивања структуре и испитивања без разарања. Основи физичке металургије, структура метала и
легура, теорија легирања, дијаграми стања, једнокомпонентни системи, дијаграми стања
двокомпонентних система, с Дијаграм стања система Fe-Fe3C и Fe-C, Гвожђе и челик. Производња
гвожђа и челика,. Подела челика, конструкциони челици, алатни челици, специјални челици,
обележавња челика. Ливена гвожђа, Бакар и легуре бакра. Алуминијум и легуре алуминијума, легуре
осталих обојених метала. Основи металуршке прераде метала, ливење метала и легура, Обрада
деформацијом, Термичка обрада метала Заваривање и лемљење. Маталургија праха и техничка
керамика. Неметални материјали: пластичне масе, гума, композитни материјали, техничко дрво, стакло,
Избор материјала
Практична настава Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Теоријску наставу
прате лаборато-ријске вежбе из области механичких испитивања материјала и металографије.

Литература
Д. Чикара. Машински материјали, ФТН, Косовска Митровица 2009.
В. Ђорђевић: Машински материјали (први део), Машински факултет, Београд, 2003.
М. Јовановић, В. Лазић, Д. Адамовић: Машински материјали, МФ, Крагујевац 2003.

Број часова активне наставе 6 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
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Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна, уз примену
пројектора (Video Beam) који служи за презентацију дијаграма, слика и сложених прорачуна. На
предавањима се теоријски разматрају методске јединице из домена садржаја предмета. Вежбе сe
одвијају у оквиру предавањаи имају карактер наставе. Семенарски рад се ради самостално уз
консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

50
Завршни испит

Поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит --

практична настава 5 усмени испт 50
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство

Назив предмета: Програмирање 1
Наставник/наставници: Петар Спалевић
Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 4
Услов: -

Циљ предмета
Циљ наставе је оспособљавање студената да пишу програме на језику С користећи напредне технике
програмирања на језику С.

Исход предмета
Студенти су по одслушаном предмету оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења
развијају програме на језику С.

Садржај предмета
Теоријска настава
1. Основне конструкције програмског језика С: Типови података, декларације и константе. Оператори.
2. Програми са простом линијском структуром: Улазна и излазна конверзија. Креирање програма са

простом линијском структуром.
3. Гранање у програму.
4. FOR петља.
5. WHILE петља.
6. DO...WHILE петља.
7. Скокови: Break. Continue. Goto. Switch...Case.
8. Карактери – знаковни улаз и излаз.
9. Функције. Рекурзивне функције
10. Низови: Основне конструкције програма са низовима. Операције са низовима и разврставање

елемената. Низови и функције. Претраживање низова. Уређивање и сортирање низова.
11. Матрице.
12. Стрингови: Основне конструкције програма са стринговима. Основне операције са стринговима.

Стрингови и функције. Претраживање стрингова. Уређивање стрингова. Сортирање стрингова.
13. Показивачи: Oсновне конструкције програма са показивачима. Показивачи као аргументи

функција. Показивачи и низови. Показивачи на низове као аргументи функције. Показивачи и
стрингови. Показивачи на функције. Полиморфне функције.

14. Динамичка зона меморије: Основне конструкције програма са динамичком зоном меморије.
Низови и динамичка зона меморије - malloc(), calloc() и realloc(). Низ показивача и динамичка
алокација меморије. Матрице и динамичка зона меморије.

15. Структуре: Увод у структуре. Структуре и показивачи. Низови структура. Сортирање низова
структура. Структуре и динамичка зона меморије. Уније

16. Датотеке: Основне операције са датотекама. Датотеке са низовима и матрицама. Датотеке са
стринговима. Датотеке са структурама.

Практична настава
Практична настава прати теоријску наставу кроз имплементацију програмских кодова у DevC/C++
пакету.

Литература
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1. Петар Спалевић, Бранимир Јакшић, Стефан Панић, Збирка решених задатака из програмског
језика C – I део, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2015.

2. Петар Спалевић, Бранимир Јакшић, Стефан Панић, Збирка решених задатака из програмског
језика C – II део, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2016.

3. Laslo Kraus, Programski jezik C sa rešenim zadacima, Akademska misao, Beograd, 2006.
4. Laslo Kraus, Rešeni zadaci iz programskog jezika C, Akademska misao, Beograd, 2005.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, рачунарске вежбе, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 2х20 усмени испт
домаћи задаци 20 ..........

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Конструктивна геометрија
Наставник/наставници:Зоран Голубовић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Развијање способности просторне визуелизације, просторне и магинације и способности решавања
проблема различитих узајамних просторних односа одабраних геометријских форми на
дводимензионом приказу паралелног пројицирања.

Исход предмета
Способност идентификовања и интерпретација просторних односа изучених просторних облика из
одговарајућих 2Д приказа и познавање њихових геометријских структура као и способност графичког
представљања изучених тродимензионих конфигурација на 2Д медију.

Садржај предмета
Теоријска настава:

Основни појмови и врсте пројекција. Ортогоналне и аксонометријске пројекције. Међусобне релације
геометријских елемената простора. Основни поступци: трансформација и ротација. Основне правилне
полиедарске површи: структура и конструисање. Афинитет и колинеација са применом на равне
пресеке рогљастих површи. Површ сфере.  Цилиндричне и  конусне површи. Њихови равни пресеци.
Међусобни продори рогљастих површи. Међусобни продори цилиндричних и  конусних површи.
Просторна крива-цилиндрична завојница. Завојна торза и  хеликоид. Правоизводне површи:
једноструко и двоструко изводне, принципи конструисања.

Вежбе:Задаци који се решавају на вежбањима прате тематске целине са предавања.

Литература
1. Нацртна геометрија / Милица Мојовић – Београд
2. Збирка решених задатака из Нацртне геометрије / Златибор Лекић и Зоран Голубовић –

Косовска Митровица: ФТН, 2005
3. Збирка  задатака из Нацртне геометрије и перспективе са решеним примерима / Стеван

Живановић и  Александар Чучаковић – Београд:  Академска мисао,  2004.
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања (презентације на рачунару) током којих се студенти упознају са
теоријским основама конструисања геометријских елемената простора и моделовања просторних
сложених форми, као и њихове визуелизације. Предавања су праћена вежбама у рачунарској
учионици, где студенти користе графички софтвер (АutoCAD) за прецизно конструисање, моделовање
и визуелизацију.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 50

практична настава 10 усмени испт
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колоквијум-и 30 ..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Енглески језик 1
Наставник/наставници: Јелена Вукићевић-Нешић
Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 2

Услов: предмет Енглески језик заступљен у претходном школовању.

Циљ предмета јесте да се систематизује достигнуто знање из енглеског језика уз истовремено
усвајање терминологије из области машинског и ширег техничког регистра; да студенти
буду оспособљени за коришћење техничке литературе на енглеском језику, а такође и за
усмену и писмену комуникацију у области машинства и технике, као и у свакодневним
ситуацијама; да се кроз овај наставни предмет почне стицати рутина у коришћењу
различитих врста речника, од енглеско-енглеских, преко речника-активатора, речника
колокација итд, било да су они у штампаној или електронској форми. Такође, заступљена су
и упутства из области пословне и друштвене етикеције.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да усвоје лексику енглеског језика у области машинства и
техничких наука, да се усмено и писмено изражавају – граматички коректно, да користе
стручну литературу на енглеском језику, да користе информације из машинства и технике у
писменој и усменој комуникацији, да интерпретирају визуелне податке и развију способност
нумеричког изражавања; почињу активно да користе речнике било за самостално
изражавање било за разумевање текста; увежбани су за сналажење у начелним и
једноставнијим ситуацијама из друштвеног  или будућег пословног живота.
Садржај предмета
Теоријска настава
Усваја се стручна терминологија из области машинства и технике кроз тематске текстове.
Даље се увежбава вештина читања. Унапређује се способност разумевања текста. Оснажује се
умеће дефинисања стручних појмова путем синонимије и описа. Интерпретирају се визуелни
подаци. Развија се спремност у нумеричком изражавању као и способност разумевања
изворног говора кроз вежбе помоћу аудио материјала.
Рад на стручном тексту. Симулације ситуација у пословном или друштвеном окружењу.
Практична настава
Word Types

Verb System of the English Language

English Tenses & Modals

Basic Rules and Hints of Business and Social Etiquette

Литература
Ibbotson, M,: Cambridge Engineering English (text with audio CD)
Professional  texts (reading material)
Мartin Hewings: Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2002
Geoffrey Leech et al: English Grammar and Usage, Longman, 2001
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Dictionary of Mechanical engineering, Oxford University Press, 2019
ЕССЕ речник, Институт за стране језике, Београд, 2005.
Јован Милићевић: Речник машинске технике, Пословни систем ГРМЕЧ – Привредни
преглед, Београд, 2000.
Слободан Танкосић: Политехнички речник, Грађевинска књига АД, Београд, 2006.
Број часова активне наставе: 30 Теоријска настава: 2 Практична настава: 0
Методе извођења наставе
Презентација стручних текстова и теорије који су студентима потребни за савладавање програма
предмета. Проблемски-оријентисана настава; интерактивна настава; домаћи задаци; аудио-визуелна
средства.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 25

презентовање 15 усмени испт 25

колоквијум-и 20
семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2.Спецификацијапредмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Називпредмета: Рускијезик 1

Наставник/наставници: Василије Стоиљковић, лектор

Статуспредмета: изборни

Број ЕСПБ: 2

Услов: Немауслова

Циљ предмета
Усвајање основних ортографских и ортоепских норми руског језика.
Овладавање лексиком из разговорно-ситуативних области најближих студентској популацији.
Упознавање са основним појмовима из географије, историје, науке, уметности и културе Русије.

Исход предмета
Предвиђено је да студенти овладају елементарним знањима из руског језика на нивоу А1-А2: читању,
писању, изговору, језичком сналажењу  у основним животним ситуацијама. Стицањем знања из овог
предмета квалификују се да прате остале курсеве из руског језика, предвиђене студијским програмом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Руски "алфавит", основе руског правописа, руски гласовни систем са посебним акцентом на усвајање
изговора категорије меких сугласника, однос писања и изговора; разговорне теме: "Встреча-
знакомство-прощание", "Образование-вуз-студенческая жизнь", "Компьютерная техника"; изабране
теме - историја: Кијевска Русија, Николај II Романов, Совјетски савез; географија: Руска Федерација,
Москва, Санкт Петерург; уметност и култура: Пушкин, Толстој, Достојевски, Чехов,Чајковски; наука:
Ломоносов, Мендељејев, Зворыкин, Попов.
Практична настава
Вежбе изговора, читања и писања. Вежбе аудирања, превођења и разговора.
Литература
П. Пипер, М. Стојнић, Руски језик, Завет, Београд, 2002.
И. Антанасијевић, Разговорник српско-руски и руско-српски, Кућа књиге ДОО, Будва 2008.
Руско-српски речник (под ред. Б. Станковића), Прометеј, Београд, 2009.
Видео и аудио материјали са Јутјуба из разговорних области предвиђених садржајем предмета.
Различити интернет сајтови који пишу о географији, историји, уметности и култури Русије.
Бројчасоваактивненаставе Теоријсканастава:2 Практичнанастава:0
Методе извођења наставе
Монолошка, дијалошка, конфонтативна, рад са текстом, рад са аудио и видео материјалом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитнеобавезе
поена

Завршнииспит

активност у токупредавања 5 писменииспит 25

домаћизадаци 15 усменииспт 25
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колоквијум-и 20

презентација 10

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Физика и мерења

Наставник: Милена  Мајкић
Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним физичким појмовима и законитостима. Развијање
вештине решавања проблема кроз примере из инжињерске праксе. Упознавање са основним уређајима
и методама директних и индиректних мерења у физици и техници. Овладавање савременим методама
обраде резултата мерења
Исход предмета Стечена знања ће бити коришћена у стручним предметима за разумевање физичке
суштине процеса која служе у анализи и решавању основних природно-техничких проблема, тј.
проблема из области опште физике и елементарних инжењерских проблема. Студенти ће бити
оспособљени да теоријски и математички описују и међусобно повезују основне појмове из области
теорије мерења и да анализирају и адекватно научно-инжењерски прикажу резултате директних и
индиректних мерења у извршеним лабораторијским експериментима.

Садржај предмета
Теоријска настава одвијаће се кроз предавања, у оквиру следећих области: Кинематика и динамика
материјалне тачке. Кинематика и динамика крутог тела. Гравитација. Судари. Еластичност. Механичке
осцилације. Механички таласи. Акустика. Електромагнетни таласи. Таласна оптика. Механика флуида.
Топлота и температура. Термичко ширење тела. Калориметрија. Термичка равнотежа. Специфична
топлота и топлотни капацитет. Основи термодинамике. Кинетичка теорија гасова. Молекуларно-
кинетичка теорија. Брзина, облик и енергија кретања молекула. Максвелов закон расподеле брзина.
Транспортне појаве у гасовима. Промене агрегатног стања. Фазни прелази. Модерна физика. Основни
појмови у метрологији. Изражавање резултата мерења и мерне несигурности. Најчешће коришћени
мерни уређаји у физичко-техничким мерењима..
Практична настава одвијаће се кроз рачунске и експерименталне вежбе.
У оквиру рачунских вежби решаваће се конкретни проблеми што ће студентима  омогућити да успешно
савладају области које ће обрађивати кроз теоријску наставу.
Експерименталне вежбе: Мерење дужине, мерење масе помоћу теразија, Одређивање густине чврстих
тела хидростатичком методом,  Одређивање убрзања Земљине теже помоћу математичког клатна;
Одређивање Јунговог модула еластичности жице; Одређивање момента инерције тела помоћу
торзионог клатна и применом Штајнерове теореме; Одређивање модула торзије жице, Проверавање
Бојл-Мариотовог закона;Одређивање брзине звука у ваздуху; Одређивање коефицијента вискозности
течности Стоксовом методом, Одређивање коефицијента површинског напона.

Литература
1) Вучић В, Ивановић Д., Физика 1, Наука, Београд,  2000.

2) Георгијевић В., Цветић Ј., ..., Предавања из физике, Грађевински факултет, Београд, 2005.
3) Halliday D, Rescnik R. and Walker J, Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, New York, 2002

4) Жижић Олга, Физика-збирка решених задатака, Машински факултет, уУниверзитет у Београду,
Београд, више издања.
5) В. Вучић, Основна мерења у физици, Научна књига, Београд, 1990.
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6) С. Божин, М. Напијало, С. Жегарац, Ј. Божин, П. Видаковић, Ј. Дојчиловић, Љ. Зековић, Практикум
из физике – Лабораторијске вежбе-Физичка механика, молекуларна физика, термодинамика (Физички
факултет, Боград, 2000)

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава (рачунске и
експерименталне вежбе): 2

Методе извођења наставе:
Предавања, рачунске вежбе, експерименталне вежбе

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања и
вежби

5 писмени испит 20

практична настава (одбрањене
лабораторијске вежбе) 10 усмени испит 20

колоквијум-и 40 домаћи задатак 5

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Математика 2
Наставник/наставници: Гордана Јелић
Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: положен испит из Математике 1

Циљ предмета
Усвајање основних знања из више математике и оспособљавање студената да стечена знања примене
у другим општим и стручним предметима. Развијање способности логичког мишљења, анализирање
података и закључивања на основу резултата анализе података.

Исход предмета
Оспособљеност студената за самостално коришћење стеченог математичког знања у стручним
предметима.

Садржај предмета
Теоријска настава
Функције више променљивих – гранична вредност, непрекидност. Парцијални изводи првог и вишег
реда. Диференцијабилност функције више променљивих. Парцијални изводи сложених и имплицитно
задатих функција. Тејлорова формула за функције више променљивих. Локални екстремуми и
условни екстеремуми функције више променљивих. Полиноми. Основна теорема алгебре и
факторизација полинома. Нека својства реалних полинома. Разлагање рационалних функција на
елементарне разломке. Неодређени интеграл – особине и методе интеграције. Интеграција неких
класа елементарних функција. Одређени интеграл. Њутн – Лајбницова формула. Примена одређеног
интеграла на израчунавање површине, запремине и дужине лука криве. Несвојствени интеграли.
Обичне диференцијалне једначине првог реда. Обичне диференцијалне једначине вишег реда.
Системи диференцијалних једначина.
Практична настава

Литература
1. Математика 2 – Гордана Јелић, Дејан Стошовић, Факултет техничких наука Косовска

Митровица
2. Збирка задатака из више математике 1 – П. Миличић, М. Ушћумлић, Научна књига, Београд
3. Збирка задатака из више математике 2 – П. Миличић, М. Ушћумлић, Научна књига, Београд

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања (на којима се излаже теорија са примерима) и вежбања (на којима
се раде задаци).

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава усмени испт 20

колоквијум-и 40 ..........
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семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - Основне академске студије
Назив предмета: Отпорност материјала 1
Наставник/наставници: Драган В. Чукановић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5 (пет)
Услов: Одслушан предмет Механика 1
Циљ предмета
Оспособљавање студената за анализу напона и деформација који се јављају у елементима конструкција
при основним врстама напрезања (аксијално напрезање, смицање, увијање и савијање). Решавање
статички одређених и статички неодређених практичних проблема. Димензионисање елемената
конструкција.
Исход предмета
Стечена знања омогућавају студенту да препозна и анализира напонско стање и деформацију елемената
конструкције, а затим и изврши њихово димензионисање. Студент је оспособљен да самостално решава
задатке из области Отпорности материјала, како у оквиру виших курсева на студијама, тако и при
решавању проблема у инжењерској пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Појам напона и деформације. Врсте напрезања. Врсте момената инерције. Штајнерова теорема.
Главни моменти инерције. Елипса инерције. Отпорни моменти равне површине. Аксијално напрезање.
Напони и деформације. Хуков закон. Димензионисање. Утицај сопствене тежине, центрифугалне силе
и температуре. Статички неодређени проблеми. План померања. Анализа напона. Равно напрезање.
Главни напони и главне равни. Моров круг напона. Смицање. Напони и деформације. Димензионисање.
Увијање. Напони и деформације. Димензионисање. Статички неодређени проблеми. Савијање. Чисто
савијање. Нормални напон. Право савијање силама. Нормални и тангенцијални напон. Степен
искоришћења попречног пресека. Идеални облик савијене греде. Димензионисање. Еластична линија.
Методе за решавање диференцијалне једначине еластичне линије.
Практична настава
У оквиру аудиторних вежби, решавају се практични примери из области које се обрађују на
предавањима, дају се упутства за израду домаћих задатака и прегледају исти.
Литература
1. З. Васић, Отпорност материјала, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2006.
2. Р. Чукић, Д. Ружић, Отпорност материјала 1, Машински факултет, Београд, 1992.
3. Ш. Дуница, Ж. Бојовић, Збирка решених задатака из Отпорности материјала, Научна књига, 1989.
4. Д. Рашковић, Таблице из Отпорности материјала, Машински факултет, Београд, 1976.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања. Аудиторне вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива,
пропраћен карактеристичним примерима. На аудиторним вежбама се раде додатни задаци који
проширују градиво са предавања. У унапред најављеним терминима сваке недеље одржавају се и
консултације. Градиво је подељено у четири модула: први модул (моменти инерције равне површине),
други модул (аксијално напрезање), трећи модул (смицање и увијање) и четврти модул (савијање) који
се полажу колоквијално. Уколико се не положе модули, полаже се писмени део испита, који је
елиминаторан.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 3 усмени испит 45
практична настава 2
колоквијум-и 40
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство-основне академске студије
Технолошко инжењерство

Рударско инжењерство
Назив предмета: Инжењерска графика
Наставник/наставници:Живче Шаркоћевић
Статус предмета:обавезан
Број ЕСПБ:5
Услов:нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да студент овлада знањима која су неопходна за успешно приказивање (и читање)
машинских делова и склопова на техничким цртежима. Студент треба да познаје сва правила и
стандарде који се користе за обликовно, димензионо и обрадно дефинисање машинских делова на
цртежима.

Исход предмета
Исход предмета је способност студента да, непосредно или коришћењем одговарајућих софтверских
пакета, моделира машинске делове и читаве склопове, прикаже склопове одговарајућим склопним
цртежима, а делове прикаже на радионичким цртежима са потребним пресецима тако да исти буду
потпуно обликовно, димензионо и обрадно дефинисани.

Садржај предмета
Теоријска настава
Цртање у машинству; приказивање предмета на цртежу; композиција делова; слика предмета.
Аксонометријске пројекције предмета и њихово тумачење. Погледи; основни погледи; посебни погледи;
врсте линија у машинству. Пресеци; потпуни пресек; полупресек; делимични пресек; означавање
пресека; профилни пресеци. Продори; симетрични делови; детаљи који се понављају. Котирање;
функција кота; елементи котирања; означавање кота на цртежу; методе котирања. Приказивање навоја;
завојница; навојни пар; преглед и ознаке навоја. Означавање стања површина; храпавост површина;
знаци за квалитет обраде; означавање на цртежима. Техничко писмо; размере; формати, заглавља и
саставнице; позиционе ознаке елемената. Приказивање зупчаника; приказивање опруга; приказивање
заварених шавова. Толеранције облика и положаја.

Практична настава
Аксонометријско скицирање и 3Д моделовање једноставних машинских делова; приказ задатих модела у
три основна погледа. Представљање машинских делова методом прозрачности и методом замишљених
пресека у три основна погледа. Израда техничког цртежа у довољном броју погледа методом
замишљених пресека, коришћење посебних погледа и пресека; котирaње дела на цртежу. Моделовање
свих делова задатих склопова; израда склопног цртежа у довоњном броју погледа, са потребним
обележавањем и давањем габаритних мера; израда саставнице; попуњавање таблица на цртежу; израда
радионичких цртежа за све делове склопа; нумерисање радионичких цртежа сагласно са нумерацијим
склопа. Израда 3D модела за три задата (сложена) машинска дела која садрже елементе који се
понављају; израда одговарајућих техничких цртежа, у довољном броју погледа, методом замишљених
пресека; примена посебних погледа и пресека; котирaње; означавање квалитета храпавости. Сви задаци
се раде или непосредно, употребом прибора за цертање, или коришћењем одговарајућих, погодних
софтвeрских пакета као што је, на пример, SolidWorks. Аксонометријско скицирање и 3Д моделовање
једноставних машинских делова; приказ задатих модела у три основна погледа. Представљање
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машинских делова методом прозрачности и методом замишљених пресека у три основна погледа.
Израда техничког цртежа у довољном броју погледа методом замишљених пресека, коришћење
посебних погледа и пресека; котирaње дела на цртежу. Моделовање свих делова задатих склопова;
израда склопног цртежа у довоњном броју погледа, са потребним обележавањем и давањем габаритних
мера; израда саставнице; попуњавање таблица на цртежу; израда радионичких цртежа за све делове
склопа; нумерисање радионичких цртежа сагласно са нумерацијим склопа. Израда 3D модела за три
задата (сложена) машинска дела која садрже елементе који се понављају; израда одговарајућих
техничких цртежа, у довољном броју погледа, методом замишљених пресека; примена посебних погледа
и пресека; котирaње; означавање квалитета храпавости. Сви задаци се раде или непосредно, употребом
прибора за цертање, или коришћењем одговарајућих, погодних софтвeрских пакета као што је, на
пример, SolidWorks.

Литература
1. Д. Петровић, С. Ђорђевић, М. Стоименов, Љ. Миладиновић: ИНЖЕЊЕРСКА

ГРАФИКА;Машински факултет Београд, ISBN: 978-86-7083-788-1, Београд, 2013
2. Стеван Ђорђевић, Драган Петровић: практикум за вежбе, Машински факултет Београд, ISBN:

978-86-7083-820-8, Београд, 2014

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
активна настава (теоријска)
ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5
активна настава (практична)
лабораторијске вежбе: 30
провера знања
колоквијум са оцењивањем: 10
завршни испит: 5
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 25 усмени испт
колоквијум-и 40 ..........

семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Механика 2
Наставник/наставници:Љубиша Гарић
Статус предмета:обавезни
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета
Механика 2 је део теоријске механике у коме се проучавају механичка кретања тела, при томе се не
узимају у обзир масе тела и силе које дејствују на тело. Циљ предмета је да студенти усвоје знања која
су потребна за самостално проучавање кретања тела и одређивање кинематичких карактеристика
кретања тела, то су путања, брзина и убрзање.

Исход предмета
Студенти проучавају теоретски део и применом теорије решавају конкретне техничке проблеме.
У задацима се решавају два основна проблема: 1. Дефинише се аналитички поступак за кретање тачке, у
равни и простору у односу на систем референције. 2. Дефинишу се кинематичке карактеристике кретања
тачке, путања, брзина и убрзање.

Садржај предмета
Теоријска настава
Кинематика тачке, Кинематика крутог тела, Ротационо кретање крутог тела око непокретне осе, Равно
кретање крутог тела, Ротација крутог тела око непокретне тачке, тј. сферно кретање крутог тела, Општи
случај кретања слободног крутог тела у простору, Сложено кретање тачке, Сложено кретање крутог
тела, Механизми.
Практична настава
У практичној настави највише задатака ради се из три области: 1. Кинематика тачке  2. Равно кретање
крутог тела  3. Сложено кретање тачкеу равни и у простору.

Литература
1. Лазар Русов, Механика,Кинематика, Научна књига Београд, 1992.
2. Данило Рашковић, Механика 2, Кинематика, Грађевинска књига Београд, 1975.
3. Ратко Павловић, Душан Стокић, Збирка решених задатака из Механике 2, Ниш 1996.

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Усмено излагање на табли и настава преко компјутера помоћу пројектора. Приказује се анимација
кретања из неколико наведених области.
Студенти добијају графичке радове.
Студенти могу положити испит преко колоквијума, усмени и писмени део.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испт 20
колоквијум-и 25 ..........
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Мшинско инжењерство

Назив предмета: Енглески језик 2
Наставник/наставници: Јелена Вукићевић-Нешић
Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 2

Услов: Положен испит из предмета Енглески језик 1

Циљ предмета
Студенти треба у већој мери буду да оспособљени како за коришћење литературе из области
машинства на енглеском језику тако и за писмено изражавање и усмену комуникацију; да
прошире свој корпус стручних термина на енглеском језику; да стекну вештину академског
писања кроз јасно и садржајно изражавање као и вештину језгровитог усменог
презентовања; да подигну ниво рутине при одговарању задацима као што су пословна писма,
електронска пошта, телефонирање и сл; да стекну оријентацију у научном истраживању као
и у култури ESP-a и његовим нивоима.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да даље усвајају лексику енглеског језика у области машинства и
да се усмено и писмено изражавају и то граматички веома коректно; да употребљавају
сложеније граматичке јединице, као и да су спремни да дубље истражују и усвајају
фразеологију енглеског језика. Студенти су увежбани да се без тешкоћа изразе на енглеском
језику кроз есеј, презентацију, семинарски рад и сл, а такође и да без застоја учествују у
комуникацији било да је она пословна или свакодневнa, усмена или писмена. Сасвим су
подигли ниво успешности разумевања текста и развили су способност дефинисања стручних
појмова путем синонимије и описа. Исто тако, значајно су унапредили вештину читања,
запажања и анализе текста. Усвојили су почетне вештине академског писања и основе
научног истраживања. Упознали су се с културом ESP-а.
Садржај предмета
Теоријска настава
Настава подразумева рад на стручним и тематским текстовима при чему се надограђује и
усваја стручна терминологија техничких наука и посебно она из области машинства; такође,
ради се на фразама у енглеском језику. Усавршава се вештина читања и даље се унапређује
способност разумевања текста из ширег техничког регистра. Подиже се ниво комуникативне
компетенције на основу примера из праксе и усвајају се правила за писање пословних писама
и радне биографије (CV). Развија се способност разумевања изворног говора кроз вежбе
помоћу аудио материјала. Улази се у правила вештине академског писања. Презентују се
различите методе у квалитативним и квантитативним истраживањима, а такође и вештина
процене извора са интернета. Посвећује се пажња култури енглеског језика за посебне намене.
Практична настава
Passive Voice, Conditionals; Mood; Punctuation; Sentence Structure; Sentence Patterns; Syntax;
Organising information; Writing Skills; Thesis Statement; Applied Research; Business Letter and
CV; Culture of ESP



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Литература
Ibbotson, M,: Cambridge Engineering English (text with audio CD)
Professional  texts (reading material)
Мartin Hewings: Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2002
Geoffrey Leech et al: English Grammar and Usage, Longman, 2001
The Oxford Dictionary of Science, Oxford University Press, 2017
ЕССЕ речник, Институт за стране језике, Београд, 2005.
Јован Милићевић: Речник машинске технике, Пословни систем ГРМЕЧ – Привредни
преглед, Београд, 2000.
Слободан Танкосић: Политехнички речник, Грађевинска књига АД, Београд, 2006
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2 Практична настава:0
Методе извођења наставе
Презентовање стручних текстова и теорије који су студентима потребни за савладавање програма
предмета. Проблемски-оријентисана настава; интерактивна настава; домаћи задаци; аудио-визуелна
средства.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 25

презентовање 15 усмени испт 25

колоквијум-и 20
семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжњерство

Назив предмета: Руски језик 2

Наставник/наставници: Василије Стоиљковић, лектор
Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 2

Услов: Одслушан курс из предмета Руски језик 1

Циљ предмета
Овладавање лексиком и изразима из разговорно-ситуативних тема које се користе у широј
комуникацији.
Исход предмета
Оспособљавање студената за језичко сналажење у различитим и сложенијим ситуацијама на руском
говорном подучју на нивоу А2 - Б1: путовање, боравак, студирање, рад у Русији.

Садржај предмета
Теоријска настава
Разговорне теме: "Путешествие", "Гостиница", "Город", "Ресторан", "Магазин", "Вакансия".
Граматичке теме: глаголи кретања.
Практична настава
Вежбе читања и писања. Вежбе аудирања, превођења и разговора.
Литература
П. Пипер, М. Стојнић, Руски језик, Завет, Београд, 2002.
И. Антанасијевић, Разговорник српско-руски и руско-српски, Кућа књиге ДОО, Будва 2008.
Руско-српски речник (под ред. Б. Станковића), Прометеј, Београд, 2009.
Видео и аудио материјали са Јутјуба из разговорних области предвиђених садржајем предмета.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0

Методе извођења наставе
Монолошка, дијалошка, конфонтативна, рад са текстом, рад са аудио и видео материјалом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току наставе 10 писмени испит 25

домаћи задаци 20 усмени испит 25

колоквијуми 20

*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм : Машинско инжењерство - мастер академске студије

Назив предмета: Механика 3
Наставник/наставници: Милан Т Ђорђевић, Никола Нешић
Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти савладају основне поставке динамике материјалне тачке и динамике
материјалног система. У том циљу студенти треба да савладају основне теореме и законе динамике
материјалног система, основне појмове линеарних осцилација тачке, као и динамику тела, укључујући
елементе аналитичке механике.
Исход предмета
Стицањем знања у овом предмету студенти ће бити у могућности да ефикасно решавају проблеме
динамике материјалне тачке и динамике материјалног система и прате наставу на стручним предметима
који анализирају кинематичке и динамичке проблеме
Садржај предмета
Закони динамике. Врсте сила. Задаци динамике. Диференцијалне једначине кретања тачке. Први
интеграли. Импулс, рад, снага и потенцијална енергија силе. Општи закони динамике тачке.
Стабилност равнотежног положаја тачке. Својства кретања тачке у пољу централне силе. Кретање тачке
у пољу гравитационе силе. Релативно кретање тачке. Кретање тачке по глаткој, обртној и непокретној
површини у пољу земљине теже. Кретање тачке по линији. Динамика система материјалних тачака.
Класификација сила. Једначине кретања. Општи закони динамике материјалног система. Динамика
тачке променљиве масе. Једначина Мешчерског. Једначина Циолковског. Динамички торзер система.
Даламберов принцип. Рад унутрашњих сила крутог тела. Рад спрега и момента силе. Транслаторно
кретање тела. Момент инерције тела. Штајнерова теорема. Момент инерције тела у односу на
произвољну осу. Центрифугални момент инерције. Елипсоид инерције. Главна и главна централна оса
инерције. Обртање тела око непомичне осе. Раванско кретање крутог тела и система крутих тела.
Обртање тела око непомичне осе. Приближна теорија гироскопа. Идеалне везе. Лагранж-Даламберов
принцип. Генералисане координате. Лагранжеве једначине 2. врсте. Лагранжева функција. Циклична
координата. Стабилност релативне равнотеже система. Основи теорије удара материјалне тачке. Удар
система материјалних тачака. Лагранжеве једначине 2. врсте при удару.
Литература
1. Ђурић, С., - Механика 3 и 4 –Динамика и теорија осцилација, МФ Универзитета у Београду (1981)2. Русов, Л., -Механика-Динамика, Привредни преглед, Београд3. Вуковић, Ј. Симоновић, М., Обрадовић А., Марковић, С., Збирка задатака из динамике, МФБеоград (2001),4. Батј, М.И. Џандзелизе, Г.Ј. Келзон, А.С., Механика – Решени задаци из теоријске механике, МФБеоград (1990),5. Божидар Вујановић, Динамика, Научна књига, Београд,6. Ђорђе Ђукић, Теодор Атанацковић, Ливија Цветићанин, Механика, Универзитет у Новом Саду
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације. На предавањима се излажу основни принципи и општи методи
Механике 3. На вежбама се решавају задаци који илуструју примену ових метода у решавању
конкретних проблема. Сложенији примери се студентима презентују посредство симулација на
рачунару. Током семестра студенти раде домаће задатке (самосталне вежбе) који су услов за полагање
колоквијума. Током семестра се организују 3 колоквијума која замењују полагање писменог
(практичног) дела испита.
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Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
50

Завршни испит
Поена
50

Активност у току предавања 5 писмени испит 30

Практична настава 5 усмени испт 20

Колоквијум-и (3) 30 Трајање испита
Писмени – 3 часа
Усмени – 1 час

Остало (самосталне вежбе 3) 10
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Студијски програм : Машинско инжењерство (4 године)
Врста и ниво студија: Опште машинство (М)
Назив предмета: Машински елементи
Наставник: Предраг Живковић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Полежени испити: Техничко цртање, Отпорност материјала, Механика-статика.
Циљ предмета је:
Стицање широких знања и вештина из области прорачуна и конструисања машинских елемената.
Исход предмета: Способност самосталног и креативног коришћења стечених знања и вештина у
решавању специфичних практичних проблема и прорачуна и конструкција машинских елемената.
Садржај предмета
Теоријска настава: Uvod u mašinske elemente.
Osnovni pojmovi i podele mašina i mašinskih elemenata. Standardizacija u mašinstvu. Ciljevi, standardizacije.
Oblast primene. Vrste standarda. Srpski i međunarodni standardi. Tolerancije mašinskih delova i sklopova:
Tolerancije dužinskih mera. Tolerancije oblika i položaja. Tolerancije kvaliteta površine. - Osnove proračuna
mašinskih elemenata: Radni naponi u mašinskim delovima. Statički i dinamički radni napon. Načini promene
dinamičkog radnog napona. Kritični naponi mašinskih delova. Stepen sigurnosti mašinskih delova. - Mašinski
materijali: Opšti pregled. Pregled mašinskih materijala: čelik, liveno gvožđe, bakar i njegove legure, aluminijum i
njegove legure, magnezijum i njegove legure. - Termičke i termohemijske obrade mašinskih materijala:
Poboljšavanje svojstava mašinskih delova termi~kim postupcima: kaljenjem, otpuštanjem, poboljšavanjem; i
termohemijskim postupcima: cementacija i nitriranje. - Korozija i zaštita od korozije mašinskih materijala:
Definicija i vrste korozije. Značaj i vrste zaštite od korozije. Površinska zaštita: nemetalne prevlake, metalne
prevlake. Zaštita legiranjem. -Elementi za vezu: a) Nerazdvojive veze. Zakovani spojevi: Materijali za izradu
zakovica. Postupci zakivanja. Prednosti i mane zakovanih spojeva. Proračun zakovanih spojeva. Zavareni
spojevi: Vrste zavarenih spojeva. Prednosti i mane zavarenih spojeva. Lemljeni spojevi: Vrste lemljenih spojeva.
Prednosti i mane lemljenih spojeva. -Razdvojive veze. Spojevi klinovima: Vrste klinova. Uzdužni klinovi sa
nagibom. Uzdužni klinovi bez nagiba. Materijali za izradu klinova. Izbor uzdužnih klinova. Žljebni spojevi.
Navojni spojevi: Zavojnica i navoj. Oblici vijaka i navrtki. Upotreba zavrnjeva. Materijali za izradu zavrtnjeva i
navrtki. Označavanje Zavrnja i navrtki. Pritezanje zavrtanjskih spojeva. Osnovi proračuna navojnih veza. -
Elastične veze: Opruge. Primena opruga. Materijali za opruge. Vrste opruga. Osnovna obeležja opruga.- Elementi
za prenos snage Mehanički prenosnici: Pojam, definicije i podele. Radni prenosni odnos prenosnika. Stepen
iskorišćavanja prenosnika. Frikcioni parovi: vrste i namena. Opterećenje i dimenzionisanje. Zupčasti prenosnici:
Vrste i primene zupčanika. Cilindrični zupčanici sa pravim i kosim zubima. Konični zupčanici. Pužni prenosnik.
Nortonov prenosnik. Materijali i postupci za izradu zupčanika. Podmazivanje. Kaišni prenos: Princip rada,
svojstva i podela. Konstruktivni oblici. Načini zatezanja remena. Princip proračuna i dimenzionisanja aišnih
prenosnika. Lančasti i užetni prenosnici: prednosti i mane, materijal za izradu, osnove proračuna.- Elementi za
obrtno kretanje: Vratila i osovine: Materijali za izradu. Konstruktivni oblici: osovine, osovinice, vratila, rukavci.
Opterećenje: principi proračuna i dimenzionisanja.
- Ležaji: namena i podela. Klizni ležaji. Kotrljajni ležaji. Izbor ležaja. Podmazivanje i zaptivanje ležaja. Spojnice:
namena i podela spojnica. Nerazdvojive: krute i prilagodljive spojnice. Razdvojive sa: trenutnim, postepenim i
samo- uključivanjem i isključivanjem. - Elementi za transport cevima: Sudovi za fluide. Materijal. Cevni vodovi.
Spajanje i zaptivanje. Cevni zatvarači i sigurnosni uredjaji: ventili, priklopci, zasuni i slavine

Литература:
Ognjanovic, M.: Masinski elementi, Naucna knjiga, Beograd, 2014, str. 501.
Вера Николић: Машински елементи, теорија, прорачун, примери. Крагујевац, 2004.
Veriga, S.:Masinski elementi I, Opsti deo, Masinski fakultet, Beograd, 1984, br.str. 237.
Veriga, S.:Masinski elementi II, Veze i spojevi, Masinski fakultet, Beograd, 1990, br.str. 218.
Veriga, S.:Masinski elementi III, Prenosnici, Masinski fakultet, Beograd, 1993, br.str. 207.
Предраг Живковић: МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ-збирка решених задатака. Универзитет у Приштини,
Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2016.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе:
Предавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци-графички радови, тестови и колоквијуми.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 5 писмени испит 15
Активност у току вежби 5 усмени испит 15
Колоквијуми и тестови 30 ..........
самостални домаћи радови-графички 30
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - основне академске студије

Назив предмета: Термодинамика
Наставник/наставници: Милан Љ. Ђорђевић
Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Упознавање студената са принципима и ограничењима при трансформацији топлотне енергије,
упознавање са механизмима преношења топлоте и стицање основних знања о термодинамичким
процесима заступљеним у топлотним апаратима.

Исход предмета
Оспособљавање студената да врше једноставне практичне прорачуне и активно прате наставу из
осталих стручних предмета термотехнике, термоенергетике и процесне технике.

Садржај предмета
Теоријска настава
Садржај и структура термодинамике. Историјат развоја термодинамике. Основни термодинамички
појмови. Термодинамички метод. Идеалан гас. Политропске промене стања. Мешавине идеалних
гасова. Закон конзервације енергије. Први принцип термодинамике за затворени и отворени
термодинамички систем. Други принцип термодинамике. Појам ентропије. Повратни, неповратни и
немогући процеси. Промена eнтропија идеалних гасова при размени топлоте, материје и рада.  Кружни
процеси. Реални гасови и паре. Величине и дијаграми стања водене паре. Термодинамички циклуси са
реалним гасовима. Ранкин-Клаузијусов циклус. Основи простирање топлоте. Стационарно провођење
топлоте кроз једнослојан и вишеслојан раван, цилиндричан и сферичан зид. Прелажење топлоте
(конвекција). Примена теорије сличности. Бездимензионални критеријуми сличности. Пролажење
топлоте. Простирање топлоте зрачењем. Основни закони топлотног зрачења.
Практична настава
По структури вежбе су аудиторне, са решавањем типских задатака из наставних области које су
претходно обрађене на предавањима. Решавање зататака биће пропраћено објашњењима, анализама и
коментарима, како би се помогло студентима да самостално решавају задатке.

Литература
1. Милинчић, Д., Вороњец., Термодинамика, Машински факултет, Универзитет у Београду, 1990.
2. Козић, Ђ., Термодинамика, Машински факултет, Универзитет у Београду, 2007.
3. Вороњец, Д., Ђорђевић, Р., Васиљевић, Б., Козић, Ђ., Бекавац, В., Решени задаци из термодинамике

са изводима из теорије, Машински факултет, Универзитет у Београду, 1990.
4. Радојковић, Н., Илић, Г., Вукић, М., Збирка задатака из термодинамике, Машински факултет,

Универзитет у Нишу, 2007.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Програм се реализује помоћу предавања, вежби и консултација. Студенти су обавезни да активно
редовно прате предавања и вежбе и да полажу колоквијуме.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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40 60

активност у току предавања 5 писмени испит 30

практична настава 5 усмени испт 30

колоквијум-и 30 ..........

семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - Основне академске студије
Назив предмета: Отпорност материјала 2
Наставник/наставници: Драган В. Чукановић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6 (шест)
Услов: Положен испит из предмета Отпорност материјала 1
Циљ предмета
Оспособљавање студената за анализу напона и деформација који се јављају у елементима конструкција
при основним врстама напрезања (извијање и савијање) и сложеном напрезању. Решавање статички
одређених и статички неодређених практичних проблема. Димензионисање елемената конструкција.
Исход предмета
Стечена знања омогућавају студенту да препозна и анализира напонско стање и деформацију елемената
конструкције, а затим и изврши њихово димензионисање. Студент је оспособљен да самостално решава
задатке из области Отпорности материјала како у оквиру виших курсева на студијама тако и при
решавању проблема у инжењерској пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Деформациони рад. Клапејронова теорема. Теорема о узајамности радова и еластичних померања.
Кастиљанове теореме. Максвел-Морова метода. Верешћагинова метода. Статички неодређени
проблеми при савијању. Метода сила. Континуални гредни носачи. Метода растављања. Теорема три
момента. Оквирни носачи. Примена Кастиљанове теореме. Решавање статички неодређених система
применом канонских једначина. Извијање. Ојлерова критична сила. Критични напон при извијању.
Извијање у пластичној области. Димензионисање штапа при извијању. Сложено напрезање. Косо
савијање. Напони и деформација. Димензионисање. Истезање и савијање. Савијање и  увијање.
Екцентрични притисак. Нормални напон. Неутрална оса. Језгро пресека. Савијање и извијање. Општи
случај сложеног напрезања. Димензионисање при сложеном напрезању. Хипотеза највећег нормалног
и тангенцијалног напона. Морова хипотеза о слому материјала. Хипотеза највећег деформационог рада.
Практична настава
У оквиру аудиторних вежби, решавају се практични примери из области које се обрађују на
предавањима, дају се упутства за израду домаћих задатака и прегледају исти.
Литература
1. З. Васић, Отпорност материјала, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2006.
2. Р. Чукић, Д. Ружић, Отпорност материјала 2, Машински факултет, Београд, 2001.
3. Ш. Дуница, Ж. Бојовић, Збирка решених задатака из Отпорности материјала, Научна књига, 1989.
4. Д. Рашковић, Таблице из Отпорности материјала, Машински факултет, Београд, 1976.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања. Аудиторне вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива,
пропраћен карактеристичним примерима. На аудиторним вежбама се раде додатни задаци који
проширују градиво са предавања. У унапред најављеним терминима сваке недеље одржавају се и
консултације. Градиво је подељено у четири модула: први модул (примена енергетских принципа при
решавању статички одређених проблема), други модул (статички неодређени проблеми при савијању),
трећи модул (извијање) и четврти модул (сложено напрезање) који се полажу колоквијално. Уколико
се не положе модули, полаже се писмени део испита, који је елиминаторан.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 3 усмени испит 45
практична настава 2
колоквијум-и 40
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домаћи задаци 10
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Студијски програм : Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Механика флуида
Наставник: Љиљана Анђелковић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Студенту се пружају основна знања из механике флуида, проучавањем законитости мировања и струјања
течности и гасова. Програм је тако постављен да студент кроз предавања и вежбе сагледа примену хидраулике и
пнеуматике у машинству, што ће му омогућити решавање конкретних задатака у пракси.
Исход предмета:
Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално изврши одговарајуће прорачуне из области
струјања флуида и активно прати наставу на осталим стручним предметима  машинске технике.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Флуид као непрекидна средина; Физичке величине стања флуида;Силе које делују на флуид; Стишљивост;
Унутрашње трење; Утицај топлоте; Притисак; Ојлерове једначине за миран флуид; Основна једначина
мировања флуида; Притисак на равне и криве површине; Пливање; Врсте струјања; Струјно поље; Протоци и
средња брзина струјања;  Једначина континуитета; Кретање и деформисање делића флуида;  Режими струјања;
Једначина стационарног струјања савршеног флуида дуж струјнице; Једначина стационарног струјања
вискозног флуида дуж струјнице; Сличност физичких појава;  Испитивање модела;  - теорема; Ламинарно
струјање кроз праву кружну цев; Турбулентно струјање кроз праву кружну цеви; Дефиниција
једнодимензијских струјања; Основне једначине једнодимензијских струјања; Грешке због увођења средњих
вредноси код једнодимензијских струјања; Примери једнодимензијских струјања; Једнодимензијска струјање
кроз цеви; Линијски губици у цевима; Локални губици у цевима; Практични обрасци за одређивање локалних
губитака енергије течности у цевима; Дефиниција цевовода; Прорачун простог цевовода; Прорачун сложеног
цевовода; Стационарна и квазистационарна истицања;
Практична настава:
Састоји се од примене теоријских сазнања на решавање конкретних примера из области мировања и кретања
флуида. Посебана пажња се поклања прорачуну сложених цевовода уз упућивање студената на коришћење
приручничких података када су у питању успутни и локални отпори у цевоводу.
Литература:
Маричић Н., Механика флуида, ФТНКМ, Косовска Митровица, 2003.
Ђорђевић В., Динамика једнодимензијских струјања флуида, Машински факултет, Београд, 1995.
Чантрак С., Бенишек М., Павловић М., Марјановић П, Црнојевић Ц., Механика флуида - Теорија и пракса,
Машински факултет, Београд, 1994.
Број часова
активне наставе

(недељно) Теоријска
настава:

2 Практична
настава:

2

(годишње) 30 30

Методе извођења наставе:
Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна и на њима се теоријски
обрађује физикалност мировања и струјања течности и гасова са аналитичким прилазом и добијањем погодних
израза за практичну примену. Вежбе имају карактер практичне наставе у оквиру којих се раде рачунски задаци
уз активно учешће студената

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена

60
Завршни испит Поена

40
активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испит 10
колоквијум-и (3) 45 Трајање испита

(часова)
писмени - 3

остало усмени - 1
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Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Технологије обраде Шифра: 20.ОМ14
Наставник/наставници:Богдан С. Ћирковић, Драган Д. Лазаревић
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:Нема
Циљ предмета
Упознавање са техничко-технолошким поступцима и елементима њиховог пројектовања.

Исход предмета
Знање стечено овим предметом омогућује правилно пројектовањепоступака обраде пластичним
деформисањем и резањем као и упознавање са неконвенционалним поступцима обраде.

Садржај предмета
Теоријска настава
Структура процеса обраде. Основни процеси обраде. Избор варијанте процеса обраде. Одређивање
потребних операција и документације. Избор алата и машина. Запреминска обрада. Обрада лима.
Сабијање. Пробијање и просецање, Савијање. Извлачење.
Основи теорије обраде резањем. Поступци обраде (стругање, бушење, глодање, рендисање, брушење,
провлачење, озубљење, израда навоја, и др.). Неконвенционални поступци обраде (ECM, EDM, ласер,
плазма, ултразвучна, воденим млазом...). CNC технологије обраде. Технолошки поступак обраде и
контроле, технолошка документација.
Практична настава
Пројектовање поступка обраде за поједине производне операције обраде деформисањем.
Упознавање са појединим врстама алата за обраду резањем и њиховим карактеристикама. Разрада
технолошких поступака при изради одређених израдка. Разрада једног примера за пројекат одређивања
технологије обраде резањем.  Упознавање са препорукама око избора алата и машина за обраду.
Литература

1. Богдан Ћирковић, Технологије обраде, приручник за предавања, Факултет техничких наука,
Косовска Митровица, 2014.

2. Томислав Тодић, Технологије обраде деформисањем, приручник за предавања, Факултет
техничких наука, Косовска Митровица, 2013.

3. Ђекић Светозар, Обрада резањем, Машински факултет Приштина 1998
4. М. Лазић,  Б. Недић, С. Митровић: Технологија обраде метала резањем,  Крагујевац,  2002

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Настава се изводи интерактивно на предавањима и вежбама. На предавањима се изучавају поједине врсте
машина, са становишта њихове примене и правилног избора при пројектовању технолошког процеса. На
вежбама се пројектују процеси и врши избор одговарајуће машине и уређаја за поједине производне
операције.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Број поена
50

Завршни испит Број поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испит 20
колоквијум-и 20
семинар-и 20



Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Апликативни софтвери у инжењерству
Наставник:Драган Лазаревић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Наставни предмет је технички оријентисан и даје основни преглед актуелних информационих
технологија (ИТ), са циљем да студенте, који не морају да имају претходна знања из области ИТ,
оспособи да самостално користе средства ИТ у даљим студијама Индустријског инжењерства. Студенти
ће овладати разним областима ИТ, првенствено везаним за: архитектуру персоналних рачунара,
карактеристике компоненти рачунарског система и могућности примене (како хардвера, тако и
софтвера), примену рачунарских мрежа, оперативних система, софтверских алата за обраду текста, рада
са табелама и електрониским презентацијама, као и за основне принципе програмирања.
Исход предмета:
Студенти ће након успешно положених предиспитних и испитних обавеза бити оспособљени да: разумеју
основне концепте и терминологију у области информационих технологија; разумеју структуру
савремених рачунарских система, начин функционисања њихових компоненти и њихову међусобну
интеракцију; разумеју принципе рада оперативних система и рачунарских мрежа; користе сервисе
Интернета уз свест о потенцијалним предностима и ризицима рада у глобалној рачунарској мрежи;
користе стандардне софтверске алате за обраду текста, рад са табелама и креирање електронских
презентација; самостално овладавају принципима рада нових верзија софтверских алата; алгоритамски
размишљају и развијају једноставније корисничке програме; и суочавају са изазовима везаним за
безбедност информација.
Садржај предмета:
Основни појмови у области ИТ. Архитектура и принципи функционисања рачунарских система. Системи
за приказивање података. Програмска решења за: обликовање и уређивање текста, рад са повезаним
табелама и обликовање презентација. Појам, класификација и основни слојеви оперативних система.
Врсте и компонете рачунарских мрежа, протоколи и принципи повезивања мрежа базираних на
различитим мрежним технологијама. Различити аспекти примене глобалне рачунарске мреже. Основни
сервиси Интернета, апликације и примена. Алгоритамски приказ поступака обраде података.
Интегрисана развојна програмска окружења. Основни концепти одабраног програмског језика. Основне
технике програмирања.
Литература:
1. Луковић И., Ристић С., Стефановић Д., Ракић-Скоковић М. Основе рачунарских технологија и
програмирања, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007.
2. Louden C. K., Lambert K. A., Programming Languages: Principles and Practices, Course Technology,
2011.
3. Shelly B. G., Vermaat E. M., Discovering Computers - Fundamentals 2011 Edition, Course Technology,
2011.
Број часова активне наставе 60 (30+30) Остали часови
Предавања:
2 (недељно)

Вежбе:
2 (недељно)

Други облици
наставе:

Студијски истраживачки
рад:

Методе извођења наставе:
Настава предавања је фронтална и подразумева примену најсавременијих дидактичких средстава и
метода. Настава вежбања се у целини изводи у специјализованим вежбаоницама са рачунарском
подршком.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

60
Завршни испит Поена

40

Присуство на предавања 5 Писмени испит-
комбиновани задаци
и теорија

40
Присуство на вежбама 5

Колоквијум-и (тест 3) 30
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Остало (сложени облици вежбе 3) 20
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Електротехника са електроником
Наставник/наставници: Анђелија Раичевић
Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 4
Услов: -

Циљ предмета
Стицање основних знања из области теоријске електротехнике и електронике.

Исход предмета
Стицање способности за аналитичко решавање задатака примерених усвојеном знању. Студенти који
успешно савладају градиво на предмету имаће практична знања из области теоријске електротехнике
и електронике.

Садржај предмета
Теоријска настава: Електростатика. Кулонов закон. Вектор јачине електричног поља. Гаусов закон.
Диелектрици у електростатичком пољу. Кондензатори и капацитивност. Електрична кола једносмерне
струје. Први и други Кирхофов закон. Омов закон. Методе решавања електричних кола.
Електромагнетизам. Био-Саваров закон. Амперов закон. Магнетни флукс. Фарадејев закон.
Електромагнетна индукција. Наизменичне струје. Комплексни домен. Методе за решавање
електричних кола наизменичне струје. Трофазни системи. Трансформатори. Електрични генератори.
Електрични мотори. Електроника. Диоде. Транзистори. Интегрисана кола. Појачивачи. Основна
логичка кола.

Практична настава: Настава се одвија комбиновано кроз лабораторисјке вежбе и решавања
нумеричких задатака. Упознавање са правилима рада и владања у лабораторији и мерама сигурности.
Упознавање са лабораторијском опремом и инструментима.

Литература
1. Митић Д, „Електротехника 1“, Петрограф, Ниш, 2007
2. Митић Д, „Електротехника 2“, Петрограф, Ниш, 2008.
3. Радуловић Ј, „Електротехника са електроником – збирка задатака“, Машински факултет у

Крагујевцу, Крагујевац 2006.
4. Петровић Т, Петровић М, Којовић А, Митраковић Д, "Електротехника са електроником -

практикум", Технолошко-металуршки факултет, Београд 2012.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 2х20 усмени испит 20
семинар-и - ..........
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм:Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Инжењерски алати
Наставник: Драган Д.Лазаревић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета:
Упознати и заинтересовати студенте са савременим могућностима примене рачунара у животном веку
производа. Оспособити студенте да моделирају делове, склопове и генеришу конструкциону
документацију у изабраном CAD софтверу. Упознати студенте са могућностима примене рачунара за
анализе конструкција (CAE), планирање, управљање и контролу производних операција (CAM, CAPP),
симулације рада (кинематске, динамичке, ...), визуелизацију и примену стандарда.
Исход предмета:
Студенти ће по положеном испиту из Инжењерских алата:
− Знати могућности примене рачунара у животном веку производа;
− Бити оспособљени да самостално моделирају појединачне делове различитог нивоа сложености,
− Бити оспособљени да самостално моделирају склопове различитог нивоа сложености;
− Бити оспособљени да самостално генеришу конструкциону документацију применом рачунара;
− Знати да креирају анотацијске ознаке геометријских толеранција и квалитета површина на 3Д моделу;
− Знати да управљају изгледом модела;
− Знати да користе стандарде за размену модела.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод. Предности и основне карактеристике примена рачунара у фазама животног века производа.
Моделирање призматичних делова. Моделирање ротационих делова. Моделирање сложених делова.
Моделирање склопова. Креирање анотацијских ознака геометријских толеранција и квалитета површина
на 3Д моделу. Генерисање техничке документације. Асоцијативност и визуелизација. Коришћење
стандарда.
Практична настава
Израда задатака из области: Моделирање делова (скице, ограничавање, моделске форме (енгл. "features"),
комбиновање моделских форми, параметарско моделирање...), моделирање склопова, креирање
анотацијских ознака, генерисање техничке документације.
Лабораторијске вежбе: Моделирање и праћење једноставног машинског система кроз животни циклус
применом изабраних рачунарских алата.
Литература:
1. Г. Девеџић, Ј. Максић, С. Ћуковић, С. Петровић: "3D моделирање производа – методичка збирка
задатака", Факултет инжењерских наука, ЦИРПИС центар, Крагујевац, 2016.
2. Г. Девеџић: "CAD/CAM технологије", Машински факултет, WUSAustria, Крагујевац, 2009.
Број часоваактивне наставе 60 (30+30) Остали часови
Предавања:
2 (недељно)

Вежбе:
2 (недељно)

Други облици
наставе:

Студијски истраживачки
рад:

Методе извођења наставе:
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и самостални рад студената. У оквиру предавања студент добија
основне информације. На вежбама студенти стичу практична знања и вештине за коришћење конкретних
алата из одређених области. Студенти израђују самосталнe задаткe који обухвата и интегрише знања за
коришћење појединих алата.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

50
Завршни испит Поена

50

Присуство на предавања 5 Практични испит 50
Практична настава 25

Колоквијум-и 20

Семинар-и
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Увод у саобраћаји транспорт
Наставник/наставници:Славица Цветковић
Статус предмета:
Број ЕСПБ:5
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са концептом и основним појмовима, димензијама и специфичностима саобраћаја
и транспорта, као и тенденцијама развоја саобраћајно-транспортних система у зависности од промена у
окружењу.

Исход предмета
По завршетку курса сваки студент би требало да буде способан да
- дефинише појам, карактеристике и специфичности саобраћајне «производње» и услуге;
- опише историјски развој саобраћаја и анализира чиниоце појаве и развоја саобраћаја;
- опише мултидимензионални концепт саобраћајног система, његове елементе и подсистеме;
- дефинише и аргументује основне саобраћајно-географске и експлоатационо-техничке одлике
различитих видова саобраћаја, као и њихово место у саобраћајном систему/ на тржишту;
- разликује нове концепте саобраћаја и транспорта.
По завршетку курса најбољи студент би требало да буде способан да
- упоређује видове превоза и аргументује компаративну анализу карактеристика/перформанси;
- опише и аргументује савремене тенденције развоја саобраћајних система;
- опише и аргументује однос саобраћаја и окружења.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава:
- Мултидисциплинарно тумачење саобраћаја и транспорта, појам и специфичности транспортне услуге
- Услови појаве и развоја саобраћаја - карактеристике појединих историјских епоха
- Саобраћајни систем и подсистеми: концепт и димензије
- Карактеристике/перформансе појединих видова транспорта и система за пренос порука
- Нови концепти саобраћаја, транспорта и комуникација
- Транспорт, саобраћај и животна средина: одржив транспорт
Практична настава
Усмена одбрана семинарских радова студената на теме које су везане за наставне јединице. Свака
одбрана је праћена дискусијом кроз анализу студија случаја на тему која се презентује. Претраживање
кључних појмова и релевантних извора у области саобраћаја и транспорта.

1. Литература
2. М. Адамовић, “Увод у саобраћај ”, Саобраћајни факултет, Београд, 2003;
3. Пејчић-Тарле С., Бојковић, Н., Петровић, М., Писани материјали и презентације са предавања,
Саобраћајни факултет, Београд
4. Jean-Paul Rodrigue , Claude Comtois , Brian Slack,”TheGeography of Transport Systems

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставепредавања ex-катедра, интерактивна настава, вежбе, интерактивне радионице,
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студије случаја, дебате, тимске презентације

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава 10 усмени испт 30

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и 10

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Назив предмета: ПРОПИСИ У САОБРАЋАЈУ
Наставник/наставници: Ивица Чамагић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета односи се на упозанавање студената са основама права и правних норми, као предуслов
да се потпуније схвате оне правне норме којима су регулисани међуљудски односи, стања и понашања
у саобраћају. Примена националних и међународних прописа у функцији планирања, организације,
регулисања и безбедности саобраћаја.

Исход предмета
Након завршене наставе студент је способан да:

 тумачи правне норме са којима се саобраћајни ижењери најчешће сусрећу;
 тумачи правне норме у оквиру организација које се баве јавним превозом, превозом за

сопствене потребе, као и организацијама које се баве одржавањем путева и инспекцијским
службама, итд;

 сагледа правне регулативе којом су уређени општи услови са циљем одвијања међународног
саобраћаја

Садржај предмета
Теоријска настава
Предмет изучавања. Национални и међународни извори прописа у саобраћају. Услови за обављање
транспорта. Прописи у области саобраћаја (безбедност саобраћаја, организација превоза, превоз
опасних материја). Превозне исправе у унутрашњем и међународном транспорту. Одговорност у
саобраћају. Мултилатерални и билатерални међународни уговори.
Практична настава
Анализа правних норми важећих прописа у области саобраћаја и транспорта.

Литература
1. Инић, М., Јовановић, Д. : Прописи у области саобраћаја, Факултет техничких наука, Нови Сад.

2009.
2. Важеће правне норме у области саобраћаја.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
У оквиру наставног процеса спроводиће се теоријска предавања и вежбе која се сатоје у изради
семинарског рада у коме ће студенти анализирати практичну примену прописа, као и радионице на
којима ће се разматрати најзначајнији прописи у области саобраћаја.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 5 писмени испит 25
практична настава 5 усмени испит 25
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм : Машинско инжењерство-основне академске студије

Назив предмета: Основи мехатронике
Наставник/наставници:Срећко Ћурчић, Никола Нешић
Статус предмета:Изборни предмет / научно-стручни

Број ЕСПБ:5
Услов:Нема

Циљ предмета
Стицање знања потребног за компетентну анализу структуре мехатроничког решења, дефинисање
извршног механизма, контролног модула и алгоритам рада. Развијање креативне способности да се за
задати проблем постави идејно мехатроничко решење које ће на оптималан начин задовољити
дефинисане техничке захтеве.
Исход предмета
Располагање инжењерским способностима да се изведе квалитетна анализа механизама електронског
и процесорског модула као кључних подсклопова мехатроничког решења. На основу потпуног
овладавања инверзним инжењерским задатком (анализа), активно решавање директног инжењерског
задатка, синтеза оргиналног мехатроничког решења.
Садржај предмета
Увод у мехатронику. Интелигентне машине, склопови, системи и њихова примена. Пројектовање у
мехатроници. Иницијална визија концепта мехатроничког решења. Механизми у мехатроници.
Класификација механизама. Мерења у мехатроници. Аналогни и дигитални сензори. Фотодиоде и
фототранзистори. Актуатори у мехатроници. Линеарни и обртни актуатори. Актуатори са
трансформацијом кретања. Дигитални и аналогни електронски модули. Логичка кола и примена,
Детекција стања (0,1). Концепти управљања у Мехатроници. Структура процесорског система.
Програмирање система; Програмски алати на располагању.
Литература
1. Bishop, Robert H. The Mechatronics Handbook-2 Volume Set. CRC press, 2002.
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
50

Завршни испит
Поена
50

Активност у току предавања 10 писмени испит 30

Практична настава 10 усмени испт 20

Колоквијум-и (2) 30 Трајање испита
Писмени – 3 часа
Усмени – 1 час
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Назив предмета: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Наставник/наставници: Светлана Бачкалић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета односи се на упозанавање студената са појавним обликом (феноменологијом), узрока,
услова и других фактора због којих настају појаве које угрожавају људе и имовину у саобраћају, са
посебним освртом на изучавање саобраћајних незгода (етиологије).

Исход предмета
Након завршене наставе студент је у могућности да стручно сагледа сложене законитости настајања
појава које угрожавају људе и имовину у саобраћају. Стицање знања о начину утврђивања степена
угрожености у саобраћају. Могућност рационалног управљања ресурсима безбедности саобраћаја.
Стицање знања о развоју и примени савремених технологија управљања и контроле саобраћаја, односно
Интелигентних транспортних система, чиме се стварају могућности за рационално, економично и
безбедно одвијање саобраћаја.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предмет изучавања. Методи безбедности саобраћаја. Појам феноменологије саобраћајних незгода.
Механизам дејства фактора безбедности саобраћаја. Саобраћајне незгоде. Динамика и структура
саобраћајних незгода. Последице саобраћајних незгода. Вредновања у области безбедности саобраћаја.
Структура и ритам радњи у саобраћају. Извршиоци саобраћајних незгода. Појам етиологије
саобраћајних незгода. Квантифицирање узрока саобраћајних незгода. Објективни фактори. Технички
фактори. Пут као фактор безбедности саобраћаја. Возило као фактор безбедности саобраћаја. Природни
фактори. Друштвени фактори. Људски фактор безбедности саобраћаја. Интелигентни транспортни
системи.
Практична настава
Усмена одбрана семинарских радова студената на теме које су везане за наставне јединице.

Литература
1. Липовац, К., Јовановић, Д., Вујанић, М., (2014). Основе безбедности саобраћаја,

Криминалистичко-полицијска академија (КПА), Београд.
2. Инић, М., Јовановић, Д. (2005). Феноменологија и етиологија саобраћајних незгода, ВТШ

Урошевац, Звечан.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
У оквиру наставног процеса спроводиће се теоријска предавања, вежбе, интерактивне радионице, као
и тимске презентације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 5 писмени испит 25
практична настава 5 усмени испит 25
колоквијум-и 20 ..........
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семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Одржавање возила
Наставник/наставници: Александар М. Мићовић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6 (шест)
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање основних знања из области одржавања возила, планирање одржавања, начина одржавања.
Сервисно одржавање возила. Кроз предавања и вежбе студент треба да се оспособи да примени стечена
знања о одржавању и изналажење најрационалнијих метода које обезбеђују најмање трошкове, најмање
изгубљених радних сати уз задовољавајућу производност. То значи да мора да буде оспособљен за
пројектовање тзв. система одржавања, тј. планова и програма превентивног, корективног и
комбинованог одржавања возила, као и за пројектовање технологије сервиса, односно објекта у коме се
возило одржава.
Исход предмета
Оспособљеност студената за:
- вршење анализе промена стања моторних возила и идентификацију њихових узрока (промене

стања услед погрешне употребе у експлоатацији возила, промене стања изазване хабањем,
замором, промене стања изазване погрешним начином одржавања итд);

- организацију и имплементацију различитих концепата и методологија одржавања возила;
- правилан избор метода одржавања, планирања резервних делова и коришћења расположивих

ресурса опреме (дијагностичких система, алата, дизалица итд.) за пројектовани сервис;
- израду плана превентивног одржавања у циљу повећања века трајања техничких средстава и

њихове поузданости.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у технологију одржавања возила. Животни циклус и ефективност уложених средстава, временска
слика стања. Технолошке основе система одржавања. Параметри који утичу на повећање
експлоатационог века возила. Моторна уља, стандарди и спецификације моторних уља. Хипоидна,
кочиона уља и техничке течности у аутомобилској индустрији. Адитиви класификације и примена.
Мазивне масти. Врсте, особине, адитиви, класификације и њихова примена у возилима друмског
саобраћаја. Начини одржавања возила (корективно, превентивно и комбиновано), праћење и евиденција
отказа, анализа отказа. Генерални ремонт возила. Дијагностика у превентивном и планском одржавању
(методе дијагностике). Поузданост возила. Планирање резервних делова. Управљање резервним
деловима. Номенклатуре и означавање. Минималне залихе. Процена капацитета система одржавања.
Радно место за одржавање. Информациони системи, логистика. Специјализовани и типски сервиси.
Информационо техничка средства у одржавању техничких система.

Практична настава
У делу практичне наставе студент има 30 часова самосталног рада на израду једног семинарског рада
и једног пројекта. Практичан рад студената обухвата израду семинарског задатка из дела пројектовања
одржавања за одређено задато возило и израда пројекта у коме се пројектује систем одржавања сходно
знањима стеченим у блоку теоријске наставе. Студент ће такође радити на савладавању проблематике
избора опреме за одређено радно место и димезионисањем капацитета за одржавање, као и елементима
информационих система о раду и одржавању возила.
Практична настава се одвија и кроз обиласке појединих радионица и ауто сервиса.
Литература
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1. Васић Б., Јанковић Д., Цуровић Д.; Технологија одржавања возила, МФ, Београд, 2000;
2. Denton T.; Advanced Automotive Fault Diagnosis, Vehicle Maintenance and Repair, 2017;
3. Denton T.; Motor Vehicle Engineering The UPK for NVQ Level 2, 2002;
4. Мићовић А.; Презентације и материјал са предавања у дигиталном облику 2019;
5. Јеремић Б.; Теротехнологија - технологија одржавања техничких система, Ескод, Кг, 1992;
6. Тодоровић Ј.; Инжењерство одржавања техничких система, ЈДМВ, Београд, 1993.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна и на њима се
разматрају предвиђене тематске области. Вежбе имају карактер наставе са нумеричким приступом и
решавањем задатака из појединих тематских области. Практични део вежби одвија се кроз посете
појединим радионицама. За извођење наставе користе се видео презентације. Семинарски рад и
пројектни задатак се раде самостално и уз консултације са наставником и сарадником.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит Поена 40
Активност у току предавања 10 Писмени испит 40
Семинарски рад 10
Пројектни задатак 15
Колоквијум 25
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Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Технички прописи за возила и сертификација
Наставник/наставници:Александар М. Мићовић

Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:6 (шест)
Услов: Нема

Циљ предмета:
Стицање знања из области законске регулативе у друмском саобраћају која се односи на безбедност
саобраћаја, националне и међународне стандарде, хомологацију, акредитацију и сертификацију
моторних возила.

Исход предмета
Оспособљеност за примену и контролу законских прописа у транспортним предузећима, линијама
техничког прегледа и центрима за атест возила.

Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање са системом стандардизације (циљеви, принципи, врсте стандарда, међународна и
национална стандардизација). Упознавање са СРПС и ИСО стандардима, ЕУ, УН/ЕЦЕ споразумима,
конвенцијама из области саобраћаја. Упознавање са Законом о безбедности саобраћаја са аспекта
техничких захтева за возила. Упознавање са Правилницима везаним за димензије возила, укупну масу
возила, осовинско оптерећење возила, технички преглед возила и друго. Развој нових производа и
хомологацијски прописи. Хомологација моторних возила, делова и опреме. Преглед стандарда у
области моторних возила. Правила акредитације и сертификације возила. Превоз опасних материја у
друмском саобраћају – АДР. Превоз лакокварљиве робе (намирница) – АТП. Прописи који се односе
на употребу гаса. Прописи везани за издувну емисију из возила. Стандарди везани за методе мерења.
Прописи везани за буку моторних возила, опрему и уређаје за елиминацију буке. Рециклирање возила
(делова,  мазива). Стандарди везани за дијагностику возила, електронске компоненте  и делове на
возилима.

Практична настава
Вежбе и други облици наставе. Студијски истраживачки рад. Кроз студијски истраживачки рад
студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.

Литература
1. Јовановић Д.; Прописи у области саобраћаја, Факултет техничких наука у Новом Саду, 2009.
2. Национални и међународни прописи, закони, уредбе, правилници.
3. Закон о безбедности саобраћаја на путевима, ("Сл. гласникРС", бр. 41/2009, …, 23/2019), са свим

релевантним правилницима.
4. Пешић, Р., Петковић, С., Веиновић, С.: Моторна возила и мотори-опрема, МФ,Б. Лука, 2008.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава  се  састоји  из предавања, вежби и  консултација. Предвиђена је израда пројектног  задатка и
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једног колоквијума.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит Поена 40
Активност у току предавања 10 Писмени испит 40
Пројектни задатак 25
Колоквијум 25
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство

Назив предмета: Мехатроника возила
Наставник/наставници:Александар М. Мићовић
Статус предмета:Изборни

Број ЕСПБ:6 (шест)
Услов:Нема

Циљ предмета:
Циљеви предмета су тако пројектовани да одговоре потребама аутомобилске индустрије у 21. веку у
смислу да студенти развију неопходне вештине и разумевање мехатронике на возилу. Студенти треба
да располажу широким способностима у области истраживања, пројектовања, развоја и испитивања
мехатронских система на моторним возилима.

Исход предмета
По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - објасне појам
мехатронике и мехатронских система, са акцентом на возила; - укратко опишу функцију свих
компоненти мехатронских система на возилу; - анализирају и објасне специфичности мехатронских
система на возилу (системи за ослањање, системи за кочење, системи за пренос снаге, системи за
управљање, интегрисани системи на возилу); - да дефинишу процес пројектовања мехатронских
система на возилу (укључујући одређивање функције циља будућег система, као и развој
функционалне шеме мехатронског система); - да симулирају рад пројектованог мехатронског система,
као и да дефинишу начин испитивања предметног система.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава се састоји из следећих целина: увод у мехатронику, давачи и актуатори, системи
против блокирања точкова приликом кочења, системи за контролу стабилности, мехатронски системи
управљања, активни системи ослањања, напредни системи за помоћ возачу.

Практична настава
Практична настава се састоји од израде пројекта мехатронског система. Кроз студијски истраживачки
рад студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.

Литература
1. Konrad R.; Automotive Mechatronics, Automotive Networking Driving Stability SystemsElectronics,

Bosch Professional Automotive Information, Springer Fachmedien Wiesbaden 2015;

2. BoltonW.;Mechatronics, Pearson education limited, 2003;

3. Robert Bosch GmbH (Ed.); Bosch Automotive Electrics and Automotive Electronics Systems and
Components, Networking and Hybrid Drive,5th Edition, 2007;

4. Fijalkowski B.T.;Automotive Mechatronics:Operational and PracticalIssues, Springer 2011.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
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Настава  се  састоји  из предавања, вежби и  консултација. Предвиђена је израда пројектног  задатка и
једног колоквијума.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит Поена 40
Активност у току предавања 10 Писмени испит 40
Пројектни задатак 25
Колоквијум 25
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Моторна возила
Наставник/наставници: Александар М. Мићовић

Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6 (шест)

Услов: Нема

Циљ предмета:
Циљеви предмета укључују постизање компетенција у смислу овладавања основним специфичним
знањима и вештинама потребним за сагледавање и разумевање проблематике која се односи на
функционисање возила и његових основних система, као и вучно-динамичких могућности возила у
конкретном условима околине.
Исход предмета
По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Препознају основне
врсте и карактеристике возила; - Прикажу и анализирају карактеристике појединих система и склопова
возила; - Објасне концепцију градње возила и анализирају конкретна изведена решења; - Дефинишу и
објасне силе којима је возило изложено при кретању; - Опишу дистрибуцију сила у контакту кретача и
тла; - Идентификују карактеристичне параметре који опредељују појаве приањања, клизања, отпора
котрљању; - Препознају савремене електронске системе на возилу и оцене њихов утицај на безбедност
саобраћаја.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у област: (1) Основни појмови, перформансе, класификација, категоризација и хомологација
возила; (2) Концепције градње возила, основни системи и склопови; (3) Систем за пренос снаге:
конструкцијска извођења, задатак и начин функционисања; спојница, мењач, допунски преносници
снаге; (4) Систем за пренос снаге: конструкцијска извођења, задатак и начин функционисања; зглобни
преносници, погонски мост, кретачи; (5) Карактеристични системи возила: Системи ослањања и
управљања, систем за кочење, носећи системи возила; (6) Погон моторних возила: силе у контакту
кретача и тла, приањање, клизање, дефинисање отпора, преношење снаге погонског агрегата на
кретаче; (7) Кретање транспортних возила: Граничне перформансе, вучни дијаграм, биланс снаге,
убрзање и кочење возила, стабилност возила; (8) Кретање радних возила: Вучни дијаграм, биланс снаге,
укупан вучни степен корисности; (9) Безбедност возила: параметри безбедности, еколошки захтеви,
мехатронски системи на возилу (АБС, АСР, ЕСП...); (10) Испитивање возила: основни аспекти
испитивања и верификације возила и њихових компонената и система.

Практична настава
Практична настава се одвија кроз посете радним организацијама која поседује разноврсну
механизацију, посебно моторна возила како би студенти могли да се упознају са разним облицима
техничких решења појединих система и компоненти возила. Исто тако врши се израда нумеричких
задатака и пројекта моторног возила за задате услове експлоатације.
Литература

1. Robert Bosch GmbH; Safety, Comfort and Convenience Systems, 2007;
2. Hillier V., Coombs P.; Hillier's Fundamentals of Motor Vehicle Technology, 2004;
3. Garrett T. K., Newton K., Steeds W.; The motor vehicle Butterworth-Heinemann, 2001;
4. Јанковић Д.; Моторна возила - теорија и конструкција, Машински факултет, Београд, 1993;
5. Симић Д.; Моторна возила, Научна књига, Београд 1988;
6. Стефановић А.; Друмска возила - основи конструкције, Машински факултет у Нишу, Ниш, 2010.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
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Методе извођења наставе
Настава  се  састоји  из предавања, вежби и  консултација. Предвиђена је израда пројектног  задатка и
једног колоквијума.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит Поена 40
Активност у току предавања 10 писмени испит 40
Пројектни задатак 25
Колоквијум 25
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - основне академске студије

Назив предмета: Мотори СУС
Наставник/наставници: Милан Љ. Ђорђевић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Стицање основних сазнања о теоретским циклусима и стварним процесима, показатељима рада,
погонским карактеристикама и опреми клипних мотора са унутрашњим сагоревањем.

Исход предмета
Оспособљеност за самосталан одабир мотора СУС у зависности од места примене, организацију
експлоатације и одржавање мотора. Стицање компетенција за даље усавршавање у комплексној
области мотора СУС.

Садржај предмета
Теоријска настава
Основе конструкција, принципи рада и поделе мотора СУС. Радна материја и горива за моторе.
Теоретски циклуси мотора СУС: ото, дизел и комбиновани. Анализа стварних циклуса: процес измене
радне материје, процес сабијања, процес сагоревања и процес ширења. Основни показатељи радних
циклуса: индикаторски, ефективни, афективни и форсажни. Топлотни биланс. Погонске
карактеристике мотора: брзинске, оптерећења, пропелерне, комбиноване (универзалне), реглажне,
празног хода и остале карактеристике. Снимање карактеристика мотора. Еколошке карактеристике
мотора. Системи напајања горивом ото и дизел мотора. Системи паљења код ото мотора. Системи
хлађења мотора. Системи подмазивања мотора. Системи стартовања мотора. Регулатори броја обртаја
мотора. Пречистачи ваздуха за мотор.
Практична настава
Рачунске вежбе које су прилагођене предавањима. Тематске посете погонима за одржавање мотора
СУС, контрола издувне емисије.

Литература
1. Клинар, И., Мотори са унутрашњим сагоревањем, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом

Саду, 2014.
2. Стефановић, А., Аковић, Р., Мотори са унутрашњим сагоревањем - репетиторијум, Машински

факултет, Универзитет у Нишу, 1996.
3. Дорић, Ј., Теорија мотора СУС, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2015.
4. Ружић, Д., Мотори СУС у пракси: експлоатација, одржавање и ремонт, Микро књига, Београд, 2014.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

50
Завршни испит

поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит 20
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практична настава 15 усмени испт 30

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 10

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Назив предмета: РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ТОКОВА
Наставник/наставници: Милан Ђорђевић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Стицање неопходних знања о техникама и системима намењених за регулисање саобраћаја, као и
стандардима и правилницима неопходним за пројектовње вертикалне, хоризонталне и светлосне
саобраћајне сигнализације.

Исход предмета
По завршетку наставе и полагања испита студент је способан да:

 Анализира основне параметре саобраћајног тока на одређеној саобраћајници;
 Примени стандарде и правилнике у реалним саобраћајним ситуацијама;
 Примени стандардне елменате хоризонталне и вертикалне сигнализације на одређеној

саобраћајници;
 Изради пројекат елемената хоризонталне и вертикалне сигнализације;
 Анализира критеријуме за увођење светлосних сигнала;
 Анализира начин рада светлосних сигнала и изради координисан рад светлосних сигнала;
 Спроводи измене режима саобраћаја и побољшање безбедног одвијања саобраћаја;
 Примени програмске алате у симулацији саобраћајних токова;

Садржај предмета
Теоријска настава
Основни параметри саобраћајног тока. Релације између основних параметара саобраћајног тока.
Основе регулисања саобраћаја. Законска регулатива предвиђења за регулисање саобраћаја. Вођење
саобраћаја на мрежи друмских саобраћајница. Хоризонтална сигнализација. Вертикална сигнализација.
Критеријуми за увођење светлосне сигнализације. Пројектовање начина рада светлосне сигнализације.
Регулисање саобраћаја у зонама извођења радова на путу. Примена програмских алата у управљању
саобраћајем.
Практична настава
Разматрање и усвајање стручне терминологије. Тумачење правне регулативе. Утврђивање пректичних
вредности основних параметара саобраћајног тока. Основни принципи пројектовања хоризонталне
сигнализације. Основни принципи пројектовања вертикалне сигнализације. Израда сигналног плана на
одређеној раскрсници. Реализација практичног задатка у програмским пакетима намењеним за
регулисање саобраћаја.

Литература
1. Кузовић Љ., Богдановић, В., Теорија саобраћајног тока, ФТН, Нови Сад, 2010.
2. Здравковић, П., и др., Елементи саобраћајног пројектовања -Вертикална сигнализација, СФ,

Београд, 2003.
3. Станић Б., и др., Елементи саобраћајног пројектовања -Хоризонтална сигнализација, СФ,

Београд, 2003.
4. Особа М., и др., Управљање саобраћајем помоћу светлосних сигнала, СФ, Београд, 1999.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
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Предавања и аудиторне вежбе. Рад у лабараторији уз приступ рачунара за потребе реализације
пројектног задатка. Стручна пракса. Рад у групама.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 5 писмени испит 25
практична настава 5 усмени испит 25
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Друмски и градски јавни саобраћај Шифра: 20.ОМ25
Настaвник: Александар Мићовић/Ивица Чамагић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6(шест)
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање студенатра са местом и улогом превоза путника у транспортном систему, као и са планирањем и
огрганизацијом јавног друмског и градског превоза.
Исход предмета:
Студенти стичу знањеа из области планирања, организације и реализације процеса јавног градског превоза
путника.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Циљеви и методе изучавања система јавног друмског и градског саобраћаја. Класификација и основне
компоненте. Сврха путовања у јавном градском превозу. Потребе и захтеви за превозом. Мобилност
становништва. Линије у систему јавног друмског и градског саобраћаја. Капацитет и функционисање система
јавног превоза путника. Ред вожње. Тарифни системи у систему јавног превоза путника. Систем карата и
наплате. Планирање, организација и управљање системом јавног превоза путника. Нивои одлучивања.
Информациони системи за подршку планирању и управљању
Практична настава:
Аудиторне вежбе. Иѕрада семинарских радова.
Литература:
1. Банковић Р.; Организација и технологија јавног градског путничког превоза, Саобраћајни факултет Београд

1994.
2. Филиповић С.; Оптимиѕације у јавном градском транспорту путника, Саобраћајни факултет Београд 1995
3. Група аутора  Инжењерски приручник из друмског и градског саобраћаја и транспорта, Саобраћајни

факултет Београд, 1999
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Предавања су аудито- рна. На вежбама се дају смернице
за иѕраду семинарских радова и потребне консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

50
Испит Поена

50
Активност у току предавања 5 Писмени испит 30
Практична настава 5 Усмени испит 20
Колоквијум 30 Трајање испита Писмени 3 часа
Остало(семинарски рад, пројекат) 10 Усмени 1 час
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Техничка експлоатација возила
Настaвник: Божидар Н. Крстић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6(шест)
Услов: нема
Циљ предмета:
Стицање знања о експлоатационим карактеристикама моторних возила.
Исход предмета:
Након завршеног курса, студенти су способни да: објасне значај експлоатационо-техничких карактеристика
моторних возила; дефинишу, одреде и оцене параметре ефективности и ефикасности појединих делова и
склопова на возилу и моторног возила у целини; предложе мере за побољшање тих параметара.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Основни задаци Техничке експлоатације возила; Идентификација возила; Класификација возила;
Категоризација возила; Прописи и законска регулатива у области експлоатације возила; Захтеви који се
поставлјају пред возилима; Основни показатељи функције ефективности возила; Методологија одређивања
показатеља функције ефективности возила на основу података из експлоатације; Модели поузданости возила;
Математичке методе у истраживању ефективности возила; Методе за анализу возила са аспекта појаве
неисправности; Повећање поузданости возила; Животни циклус возила; Техничко стање возила и временска
слика стања; Узроци појаве неисправности возила; Дијагностика; Анализа виталних делова возила са аспекта
експлоатације; Експлоатационо-техничке карактеристике возила; Експлоатација возила у посебним условима;
Експлоатација возила посебне намене.
Практична настава:
Класификација, идентификација и категоризација возила; Експлоатацијски прописи и друга законска
регулатива; ЕУРО норме за путничка и теретна возила; Тахографи; Конвенционална и алтернативна горива;
Проблематика експлоатације пнеуматика; Електронски системи у возилима; Телематски системи у возилима;
Информациони системи за управљање радом возног парка.
Литература:

1. Крстић Б., Техничка експлоатација моторних возила и мотора, Машински факултет, Крагујевац, 2009.
2. Д. Зеленовић, Ј. Тодоровић: Теорија поузданости техничких система, Факултет техничких наука, Нови

Сад, 2004.
3. Г. Ивановић, Д. Станивуковић: Поузданопст техничких система, Машински факултет у Београду,

Београд, 1987.
Број часова активне наставе:
4

Теоријска настава:
2

Практична настава:
2

Други облици наставе: 0

Методе  извођења наставе:
Предавање, презентација, демонстрација

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

50
Испит Поена

50
Активност у току предавања 5 Писмени испит 30
Практична настава 5 Усмени испит 20
Колоквијум 30 Трајање испита Писмени 2 часа
Остало(семинарски рад, пројекат) 10 Усмени 1 час
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Назив предмета: АНАЛИЗЕ И МЕТОДЕ У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Наставник/наставници: Младен Радојковић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета односи се на упозанавање студената са примењиним математичким и статистичким
моделима који се примењују у области безбедности саобраћаја.

Исход предмета
Након завршене наставе и полагања испита студент је способан да:

 Управља базама података и припрема податке за статистичку обраду;
 Примењује основне статистичке методе и моделе у циљу анализирања постојећег стања

безбедности саобраћаја;
 Примењује статистичке меделе у циљу предвиђања стања безбедности саобраћаја;
 Користи програмске алате за визуелизацију података као и припрему извештаја безбедности

саобраћаја;
 Анализира ниво безбедности саобраћаја на микро, мезо и макро локацији;
 Анализира утицај појединих мера на безбедност саобраћаја;

Садржај предмета
Теоријска настава
Припрема података за анализу безбедности саобраћаја. Креирање и управљање базама података.
Статистичке методе у безбедности саобраћаја. Примена дескриптивне статистике у безбедности
саобраћаја. Примена инференцијалних статистичких метода у безбедности саобраћаја. Предикција
понашања учесника у саобраћају. Предикција саобраћајних незгода. Просторне анализе у безбедности
саобраћаја. Временске анализе у безбедности саобраћаја. Идентификација и рангирање високо
ризичних просторних ентитета. Методе за вредновање утицаја одређењих мера на безбедност
саобраћаја. Анализе пре-после. Примена савремених аналитичких метода у безбедности саобраћаја.
Практична настава
Креирање база података и прикупљање података. Практична примена дескриптивних и
инференцијалних статистичких метода. Примена психометријских анализа на практичним примерима.
Спровођење предикције саобраћајних незгода на различитим просторним ентитетима у зависности од
доступности података. Примена просторних алата за спровођење просторне статистике на посматраним
ентитетима безбедности саобраћаја. Примена временских анализа. Примена програмских пакета у
циљу анализе и визуелизације података.

Литература
1. Washington, S. P., Karlaftis, M. G., & Mannering, F. (2010). Statistical and econometric methods for

transportation data analysis. Chapman and Hall/CRC.
2. Lord, D., & Washington, S. (Eds.). (2018). Safe Mobility: Challenges, Methodology and Solutions.

Emerald Publishing Limited.
3. Hauer, E. (2015). The art of regression modeling in road safety (Vol. 38). New York: Springer.
4. Loo, B. P., & Anderson, T. K. (2015). Spatial analysis methods of road traffic collisions. CRC Press.
5. http://erso.swov.nl/safetynet/content/safetynet.htm

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
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У оквиру наставног процеса спроводиће се теоријска предавања и вежбе која се сатоје у решавању
разних практичних проблема коришћењем наученог теоријског знања. Практична настава ће се
одржавати у лабараторији уз присуство рачунара и прилагођених програмских алата.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 5 писмени испит 25
практична настава 5 усмени испит 25
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Maшинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Динамика возила
Наставник: Слободан Макрагић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6(шест)
Услов: Положена Механика 1, Механика 2 и Механика 3
Циљ предмета:
Стицање знања о динамици кретања и конструкционим особинама возила.

Исход предмета:
Способност студената да рутински користе стечена знања и вештине у области динамике возила, те да сагледају
своје место у тимском раду и да се усавршавају.
Садржај предмета:
Извод из историје аутомобила. Увод у динамику возила. Основни појмови из статике. Силе и моменти који
делују на возило. Степени слободе и осцилације возила. Осцилаторни модели возила. Осцилације моторних
возила-теоријске основе. Слободне непригушене осцилације са једним степеном слободе. Принудне
непригушене осцилације са једним степеном слободе. Слободне пригушене осцилације са једним степеном
слободе. Принудне пригушене осцилације са једним степеном слободе. Вертикална реакција. Побуда од
неравности подлоге. Хармонијска побуда. Периодична (полихарминијска) побуда. Стохастичка побуда.
Карактеристике и анализа осцилаторних величина. Прорачун осцилаторских карактеристика. Осцилаторне
карактеристике возила. Деформација еластичних елемената. Осовински притисак. Вертикалне осцилације са
два степена слободе. Утицај осцилација на човека. Надражај и опажња. Вредновање дејства осцилација. Оцена
дејства осцилација на човека. Оцена и оптимизација дејства осцилација. Препоруке. Време излагања
осцилацијама. Управљање, стабилност и управљивост моторних возила. Основни појмови. Карактеристике
механизма за управљање. Управљање и управљивост. Скретање при малој брзини. Скретање при великој
брзини. Једначине скретања. Градијент подуправљивости. Карактеристична брзина. Критична брзина. Пораст
бочног убрзања. Пораст брзине скретања. Угао бочног клизања. Статичка резерва. Кочење моторних возила.
Основе. Рад и снага кочења. Кочени точак. Приањање и клизање. Стабилност при кочењу. Максималне
перформансе при кочењу. Стварне карактеристике кочења. Расподела кочних сила. Савремени електронски
системи за контролу динамичког понашања возила. Теорија удара и судара возила. Основне једначине теорије
удара. Општи закони теорије удара. Удар тела о непомичну препреку. Управни централни судар два тела.
Губитак кинетичке енергије при пластичном судару-Карноова теорема. Удар по телу који се обрће.
Нецентрални коси судар возила при равном кретању. Моделирање судара.
Литература:
1, Дедовић В., - Динамика возила, Саобраћајни факултет у Београду, (2004).
2, Јанковић Д., - Моторна возила-теорија и конструкција, Машински факултет, Београд
3, Симић Д., - Динамика моторних возила, Научна књига, Београд.
Број часова активне
наставе: 4

Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе:
0

Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултације. На предавањима се излажу основни принципи и општи методи динамике
возила. На вежбама се решавају задаци који илуструју примену ових метода у решавању конкретних проблема.
Сложенији примери се студентима презентују посредство симулација на рачунару. Током семестра студенти
раде домаће задатке (самосталне вежбе) који су услов за полагање колоквијума. Током семестра се организују 3
колоквијума која замењују полагање писменог (практичног) дела испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

50
Завршни испит Поена

50

Присуство на предавања 5 Писмени испит 30
Присуство на вежбама 5 Усмени испт 20

Колоквијум-и (3) 30 Трајање испита Писмени – 3 часа
Усмени – 1 час

Остало (самосталне вежбе 3) 10
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Саобраћајни инфраструктурни системи
Настaвник: Стевић М. Драган/Љиљана Анђелковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6(шест)
Услов: нема
Циљ предмета:
Стицање основних знања из области саобраћајница како у  граду тако и ван града. Структура саобрћајница,
њихово одржавање. Правилна екслоатација саобрћајница у циљу њиховог дугог века.
Исход предмета:
Избор метода правилног коришћења без превеликог отеређења. Поред тога студент треба да буде оспособљен
да прати наставу из виших курсева друмског и градског саобрађаја.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Уводно предавање. Историски развој путева и путног саобраћаја. Класификација путева. Експлоатациони
показатељи у пројектовању и екплоатацији путева. Возач-возило-околина. Попречни профили пута. Елементи
пројектне геометрије. Ситуациони и нивелациони план. Трасирање и обликовање пута. Методологија
пројектовања путева, чворишза и сервисна опрема пута. Градске саобрћајнице. Тло и путноѓрађевински
материјали. Грађење и квалитет. Коловозне конструкције путева. Одржавање и управљање путевима.
Практична настава:
Практична настава се одвија комбиновано кроз више посета и приказа појединих путних мрежа и чворишта.
Приказ решења неких градских саобраћајница. Рачунске графичке вежбе. Семинарски рад: План одржавања и
коришћења градских саобраћајница. Консултације.
Литература:
1. Ј. Катанић, М. Малетин, В. Анђус,: Пројектовање путева, Грађевинска кљига, Беогрд, 1989
2. М. Малетин, Градске саобраћајнице,: Грађевински факултет, Београд 1992
3. Радојковић,: Систем управљања коловозом, Грађевинска књига Београд, 1991
4. Правилник о основним условима које јавни путеви морају да испуњавају са становишта безбедности у

саобраћају, СДПЈ, Београд, 1981
5. Техничар -5, Грађевинска књига, Београд, 1987
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна и на њима се разматрају
поједине тематске области. Вежбе имају карактер наставе са нумеричким приступом и решавањем задатакла из
појединих тематских области.Практични део вежби одвија се кроз посете појединих пројектанских и извођачких
радних организација. Семинарски рад се ради самостално  уз консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

50
Испит Поена

50
Активност у току предавања 5 Писмени испит 30
Практична настава 5 Усмени испит 20
Колоквијум 20 Трајање испита Писмени 3 часа
Остало(семинарски рад, пројекат) 20 Усмени 1 час
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Транспортна средства у индустрији
Наставник/наставници:Зоран Голубовић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Основни циљ предмета је упознавање студента са машинама прекидног и непрекидног транспорта,
типовима и конструкционим решењима и принципима рада. Циљ је увођење студента у овладавање
практичним вештинама потребним за обављање инжењерске професије, као што су главни параметри
машина, анализа оптерећења, избора погонске групе и прорачуна капацитета транспортних средстава..

Исход предмета
Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности које може да примени у
инжењерској пракси: познавање и разумевање принципа рада транспортних машина прекидног и
непрекидног транспорта, избор параметара,дефинисање оптерећења носеће конструкције, избор и
прорачун погонске групе и одређивање капацитета машина у експлоатацији.

Садржај предмета
Теоријска настава:

Одређивање капацитета транспорта машина непрекидног и прекидног дејства. Машине непрекидног
транспорта, тракасти транспортери, плочасти транспортери, висећи транспортери, елеватори, завојни
транспортери, осцилаторни транспортери, ваљкасти транспортери, гравитациони транспортери,
бункери и затварачи, жичаре, основне перформансе машина, конструкциона извођења, основе
прорачуна. Машине прекидног транспорта са транслаторним кретањем, мосне дизалице, порталне
дизалице, претоварни мостови, контејнерске дизалице, перформансе, принципи рада, анализа
оптерећења, прорачуни. Машине прекидног транспорта са обртним кретањем, конзолне дизалице,
торањске дизалице, обртне лучке дизалице, перформансе, конструкције, механизми. Лифтови и машине
унутрашњег транспорта, виљушкари, регалне дизалице.

Практична настава:

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. Прорачун машина непрекидног транспорта
са траком, прорачун по контури и избор погонске групе тракастих транспортера, прорачун машина са
ланцем као вучним елементом плочасти и грабуљасти транспортери, прорачун кофичастих елеватора,
ваљкастих транспортера (ролганга), завојних (пужних) транспортери. Видео прикази савремених
конструкција машина прекидног транспорта, анализа рада машине у систему, аутоматизација рада.
Упутство и израда семинарског рада из области дизалица са транслаторним или обртним кретањем,
односно лифтова и осталих машина унутрашњег транспорта.

Литература
1. Слободан Тошић, Транспортни уређаји механизација транспорта, Машински факултет

Београд, 1999, КДА
2. Слободан Тошић, Давор Острић: Дизалице, Машински факултет Београд, 2005, КДА
3. Слободан Тошић: Прорачун машина непрекидног транспорта и дизаличних уређаја, друго

издање, Машински факултет Београд, 2001, ЗЗД
4. Рачунари са интернет конекцијом,

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
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Методе извођења наставе
 Активна настава: Ново градиво: 20; Разрада и примери: 10;
 Практична настава:  Израда рач. задатака: 13; Израда сем. рада: 5; Консултације: 2;
 Провера знања: Преглед и оцена рач. задатака: 7; Оцена сем. рада: 3;

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 25

практична настава 10 усмени испт 20

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Транспортне особине робе
Наставник/наставници:Живче Шаркоћевић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Упознавање студената са особинама у транспортно-логистичким системима. Стицање сазнања о:
амбалажним материјалима, амбалажи и паковању, транспортним и претоварним средствима у
процесима паковања, складиштења и транспорта робе

Исход предмета
Познавање техничких, технолошких, безбедносних, економских, административних и еколошких
услова руковања, складиштења и транспорта робе упаковане у амбалажу која је израђена од разних
врста материјала, са посебним нагласком на избор транспортне амбалаже, паковања и транспортних
средстава. Схватање последица неправилне и недовољне заштите робе, код паковања, складиштења и
транспорта.

Садржај предмета
Теоријска настава:

Подела и класификација робе; Квалитет робе; Стандардизација, стандарди и други прописи   који
регулишу облоаст транспорта робе; Амбалажа и паковање робе; Комерцијална и транспортна
амбалажа; Лако кварљива роба у транспорту; Транспорт житарица; Транспорт живих животиња;
Транспорт и складиштење опасних материја; Транспорт и складиштење погонских материја;
Транспорт грађевинских материјала.

Практична настава:

Органолептичке особине производа; Механичке особине материјала; Испитивање амбалаже;
Израчунавање потребних количина средстава за хлађење робе; Означавање терета и возила за
транспорт робе која спада у групу опасних материја; Израчунавање корисног простора за транспорт и
складиштење робе; Софтверски пакети за оптимизацију искоришћености товарног простора

Литература
1. Тепић, Ј., Танацков, И., Стојић, Г., Сремац, С., Познавање робе у транспорту 2, 2012, ФТН

Издаваштво, Нови Сад
2. Тепић, Ј., Танацков, И., Стојић, Г., Сремац., Транспортно-логистичке особине и токови робе,

2013, ФТН Издаваштво Нови Сад
3. Шпагнут Д., Технолошке особине робе у транспорту, Саобраћајни факултет, Београд 1989.
4. Шпагнут Д., Приручник за вежбе из предмета Транспортне особине робе, Саобраћајни факултет,

Београд 1998
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне, графичке и лабораторијске вежбе. Консултације око израде семинарског рада.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испт 20
колоквијум-и 30 ..........

семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Индустријска роботика
Наставник/наставници:Ивица Чамагић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:7
Услов:нема
Циљ предмета
Циљ је стицање: - фундаменталних знања о индустријским роботима (изучавање основних подсистема,
функција, варијанти функционисања и реализацијa); - потребних знања за пројектовање робота; -
потребних знања за пројектовање роботизованих радних места; - знања и вештина за програмирање
робота; - фундаменталних знања о интелигентном понашању робота; - способности за усавршавање у
области роботике.
Исход предмета
По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: •Препознају значај
примене индустријских робота (утицај на производност, флексибилност, квалитет производа и
хуманизацију рада). •Реше проблем увођења индустријских робота у технолошки систем/фабрику.
•Изаберу адекватну конфигурацију робота, енд-ефектор и периферну опрему за одређени технолошки
задатак. •Пројектују роботизовано радно место узимајући у обзир анализу циклусног времена, као и
техно-економску анализу исплативости увођења индустријског робота. •Програмирају робот, односно
ћелију са роботом. •Пројектују подсистеме манипулатора робота, уз адекватан избор компонената.
Садржај предмета

Теоријска настава

Ново градиво: 1. Дефиниције, функционална структура робота са описом подсистема, класификација
робота. 2. Кинематика робота: просторни описи и трансформације, директни и инверзни кинематички
проблем. 3. Управљање роботима. Структура управљачког система. Управљање једним зглобом
(погонски и мерни системи, преносници). Типови управљања (point-to-point - PTP и continuous path -
CP). Интелигентно управљање. 4. Сензори, унутрашњи и спољашњи. Енд-ефектори, хватачи и алати.
5. Програмирање робота, методе. Програмски језици за роботе. 6. Примена робота. Лејаути ћелија са
роботом и анализа циклусног времена. Манипулациони и процесни задаци, монтажа, техно-економска
анализа. Разрада новог градива: 1. Механичка структура робота – манипулатор. Мобилни роботи -
спецификације и врсте. 2. Опис оријентације. Алгоритам придруживања координатних система
сегментима робота. Јакобијан. 3. Системи препознавања код робота. 4. Вештачка интелигенција у
оквиру напредних роботских система.

Практична настава

Практична настава обухвата све неопходне врсте вежби. 1. Пет аудиторних вежби: Кинематика
манипулатора. Анализа погонских система, мерних система и преносника. Енд-ефектори.
Програмирање робота. Примена робота. 2. Четири вежбе израде рачунских задатака: Просторни
односи и трансформације, кинематика робота и анализа циклусног времена. Подела три домаћа
рачунска задатка из ових области. 3. Три лабораторијске вежбе: Кинематичка (механичка) структура
робота – манипулатор. Погонски системи, мерни системи и преносници. Програмирање робота. 4.
Семинарски рад: кинематика робота, програмирање, анализа циклусног времена.
Литература

1. Б. Боровац, Г. Ђорђевић, М. Рашић, М. Раковић Индустријска роботика Факултет техничких
наука, Нови Сад, ГРИД, ISBN 978-86-7892-900-7, 2017

2. М. Вукобратовић Увод у роботику Институт Михајло Пупин 1986
3. М. Вукобратовић, Д. Стокић Примењено управљање манипулационим роботима Техничка

књига, београд, II допуњено издање 1990
4. M. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar Robot Modelling and Control, John Wiley & Sons, Inc.,

ISBN-10 0-471-649 2006
5. L. Sciavicco, B. Sicilijano, Modelling and control of robot manipulators Springer - Verlag, ISBN 1-

85233-221-2 2000
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6. М. Вукобратовић, Д. Стокић Примењена динамика манипулационих робота Техничка књига,
Београд, YУ-ИСБН 86-325-0213-1 1990

Број часова активне наставе Теоријска настава:3 Практична настава:3
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Током вежби студенти су обавезни да положе један
колоквијум и да ураде и положе 5 вежби на рачунару. Колоквијум обухвата: хомогене трансформације,
директни и инверзни кинематски проблем, директни и инверзни динамицки проблем, планирање
трајекторија, управљање индустријским роботима. Вежба на рачунару се раде у МАТЛАБ-у. Свака
вежба се брани. Да би студент стекао право да изађе на завршни испит мора да положи колоквијум и
успешно уради и одбрани све вежбе. Завршни испит се ради у виду теста и односи се на теоретска
питања.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава усмени испт 20
колоквијум-и 40 ..........
семинар-и 5
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство

Назив предмета: Људски фактор у безбедности саобраћаја
Наставник/наставници:Бранислав Дудић
Статус предмета:Изборни

Број ЕСПБ:7
Услов:Нема

Циљ предмета
Циљ предмета односи се на упозанавање студената са конгитивним моделима који омогућују
предвиђањепонашања свих учесника у саобраћају у циљу ефикасније мобилности, побољшање комфора
и повећање безбедности саобраћаја.

Исход предмета
Након завршене наставе и полагања испита студент је способан да се упозна са основним појмовима
ипоставкама научне области која се дефинише као област људског фактора. Поред тога, студент ће
добити потребно знање о основним принципима из области бихејвиоралних, инжењерских и осталих
дисциплина које се односе на људске грешке у саобраћају.

Садржај предмета
Теоријска настава
Фактори који карактеришу људски фактор безбедности саобраћаја. Субјективни ризик возача у
саобраћају. Објективни ризик учесника у саобраћају. Психофизичке способности човека. Структура
личности и њене реакције у саобраћају. Динамика личности. Понашање возача у саобраћају. Ризичне
старосне групе у саобраћају. Рањиви учесници у саобраћају. Социо-демографска обележја учесника у
саобраћају. Утицај алкохола. Утицај наркотика. Утицај умора. Недовољно знање и вештине. Утицај
искуства. Интеракција возача са другим учесницима у саобраћају.

Практична настава
Упознавање са емпиријским мерењима људских способности под контролисаним условима и у
лабараторији. Мерни инструменти, упитници за процену ризика; онлајн и мобилно тестирање психо-
моторних способности. Развој психометријских метода и модела. Прикупљање и анализа података.
Анализа података у програмском пакету SPSS.

Литература
1. ЛиповацК., Јовановић Д., Вујанић М., Основе безбедности саобраћаја, КПА, Београд, 2014.
2. Инић, М., Безбедност друмског саобраћаја, ФТН, Нови Сад, 1997.
3. Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior. Emerald Publishing Limited.
4. https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software

Број часова активне наставе Теоријска настава:3 Практична настава:3
Методе извођења наставе
У оквиру наставног процеса спроводиће се теоријска предавања и вежбе којe се саcтоје у решавању
разних практичних проблема коришћењем наученог теоријског знања. Практична настава ће се
одржавати у лабараторији уз присуство рачунара и прилагођених програмских алата.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 5 писмени испит 30

практична настава 10 усмени испт 20

колоквијум-и 20

семинар-и 15
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Назив предмета: ПУТ КАО ФАКТОР У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Наставник/наставници: Ивица Чамагић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета односи се на упозанавање студената са савременим процедурама унапређења
безбедности путева као и идентификацијом фактора који утичу на безбедност путева.

Исход предмета
Након завршене наставе и полагања испита студент је способан да:

 Разуме и чита планске и пројектне документације путева и различите врсте саобраћајних
пројеката;

 Анализира и вреднује утицај пута на безбедност саобраћаја
 Препозна и анализира обележја пута која утичу на фреквенцију саобраћајних незгода;
 Примењује процедуре за унапређење постојећих путева;
 Примењује просторне анализе у циљу мапирања ризика на путевима;
 Припрема одговарајуће мере у циљу побољшања безбедности пута.
 Прати ефектат примењиних мера безбедности саобраћаја;
 Полаже стучни испит за спровођење савремених процедура безбедности путева;

Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови пута као фактора безбедности саобраћаја. Савремене процедуре унапређења
безбедности путева. Оцењивање утицаја пута на безебдност саобраћаја. Ревизија безбедности
саобраћаја. Програми процена безбедности путева. Провера безбедности саобраћаја. Управљање црним
тачкама на путевима. Дубинска анализа саобраћајних незгода. Управљање безбедношћу мреже путева.
Економски показатељи безбедности пута. Анализа безбедности саобраћаја на аутопутевима. Анализа
безбедности саобраћаја на ванградским саобраћајаницама. Анализа безбедности саобраћаја на
путевима у насељу.
Практична настава
Основни појмови унапређења безбедности пута. Анализа закона, правилника и стандарда који се односе
на безбедност пута. Практична припрема података за анализу утицаја пута на безбедност саобраћаја.
Примена метода сегментације пута. Предикција саобраћајни незгода на практичним примерима у
урбаним срединама. Предикција саобраћајни незгода на практичним примерима у руралним срединама.
Практична анализа безбедности саобраћаја појединачних елемената пута. Практична анализа мреже
путева. Примена програмских алата за прикупљање и анализу података.

Литература
1. Липовац, К., Јовановић, Д., Вујанић, М., Основе безбедности саобраћаја, КПА, Београд, 2014.
2. Road Infrastructure Safety Management Evaluation Tools (RISMET)., Guidelines for development

and application of Evaluation Tools for road infrastructure safety management in the EU, 2011.
3. Hauer, E. (2015). The art of regression modeling in road safety (Vol. 38). New York: Springer.
4. Part, D. (2010). Highway safety manual.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3
Методе извођења наставе
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У оквиру наставног процеса спроводиће се теоријска предавања и вежбе која се сатоје у решавању
разних практичних проблема коришћењем наученог теоријског знања. Пракнична наставе ће се
одржавати у лабараторији уз примену рачунара.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 5 писмени испит 25
практична настава 5 усмени испит 25
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Назив предмета: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА
Наставник/наставници: СЛОБОДАН МАКРАГИЋ
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Да се студенти упознају са основама организације саобраћаја.

Исход предмета
Да се студенти оспособе за рад који подразумева организацију саобраћаја.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и развој организације саобраћаја. Типови организационих структура. Организациони модели
предузећа. Организација великих пословних система. Пословна и развојна политика. Основи
менаџмента. Менаџмент система. Организација пословних система. Информациони системи.
Организација састанака. Организација и управљање инвестицијама. Пројектовање организација.
Контрола у области саобраћаја. Квалитет у области саобраћаја.
Пректична настава
Аудиторне вежбе. Израда семинарских радова.

Литература
1. В.Вешовић и Н. Бојовић Организација саобраћајног предузећа

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Предавања. Вежбе. Семинарски радови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испит 20
колоквијум-и 30 ..........

семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Саобраћај и окружење
Наставник/наставници: Богдан С. Ћирковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:7
Услов:нема
Циљ предмета
Циљ овог предмета је упознавање са проблемима функционисања саобраћаја и изворима негативног
утицаја саобраћаја на окружење уз истовремено смањење или елиминисање истих.

Исход предмета
Знање стечено овим предметом омогућује правилано пројектовање возила, саобраћајница и прописа из
области саобраћаја са аспекта утицаја саобраћаја на окружење.

Садржај предмета
Теоријска настава
Функционисање саобраћаја. Утицај саобраћаја на окружење. Утицај саобраћајница на окружење. Утицај
јавногтранспорта на окружење. Комунална бука. Емисија гасова. Рециклажа. Прописи из области
утицаја саобраћаја на окружење.
Практична настава
Истраживање из области законскихрешења и прорачунавање техничких решења смањења или
елиминисања негативног утицаја саобраћаја на окружење.
Литература

1. Богдан Ћирковић, Саобраћај и окружење, приручник за предавања, Факултет техничких наука,
Косовска Митровица, 2012.

2. Пешић Р., Радоњић Д., Саобраћај и окружење, приручник за предавања, Факултет инжењерских
наука, Крагујевац, 2014.

3. Gruden Dušan, Traffic and environment, Berlin, 2003.

Број часова активне наставе Теоријска настава:3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи интерактивно на предавањима и вежбама. На предавањима се изучавају проблеми и
решења утицаја саобраћаја на кружење. На вежбама се прорачунавају техничка решења усклађења са
законским прописима о утицају саобраћаја на окружење.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена
активност у току предавања 10 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 20
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужина 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Назив предмета: ВЕШТАЧЕЊЕ У САОБРАЋАЈУ
Наставник/наставници: СВЕТЛАНА БАЧКАЛИЋ
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Стицање сазнања из области рекострукције саобраћајних незгода.

Исход предмета
Након завршеног курса, студенти су способни да: дефинишу значај и улогу вештачења у саобраћају;
објасне и тумаче законске и друге одредбе које уређују област саобраћајно-техничких вештачења и
друмског саобраћаја yопште; на квалитетан начин изврше експертизу једноставнијих саобраћајних
незгода што је уједно добра полазна основа за даље усавршавање и рад у овој области.
Садржај предмета
Теоријска настава
Саобраћајна незгода; Вештачење сaобраћајних незгода - основни појмови; Законска регулатива која
уређује област саобраћajјно-техничких вештачења; Корисници и врсте вештачења у саобрaһaју; Ток
саобрaһајне незгоде (фазе и процеси); Елементи саобраһајне трасологије; Увиђајна документација;
Параметри кретанња возила од утицаја за анализу саобраћајне незгоде; Карактеристичне брзине;
Успорење возила; Зауставни пут возила; Емпиријске и експерименталне зависности у вештачењу;
Саобраћајна незгода типа возило-возило; Саобраhaјна незгода у којој је један од учесника пешак;
Саобраһајна незгода у којој је један од учесника бициклиста; Налаз и мишљенње вештака.
Практична настава
Анализа тока саобраћајне незгоде и дефинисање положаја учесника саобраћајне незгоде на основу
трагова, повреда и оштећења на возилима; Израчунавање параметара за анализу саобраћајне незгоде
(успорење, зауставни пуг, време зауставльања, граничне брзине, безбедне брзине...); Дефинисање
пропуста учесника саобраћајне незгоде; Формирање налаза и мишљења вештака.

Литература
1. Драгач Р., Вујанић М., Безбедност сaобраћаја II део, Саобраћајни факултет, Београд, 2002.
2. Вyjанић М., Антић Б., Збирка задатака из безбедности саобраћаја са практикумом, Саобраһајни

факултет, Београд, 2012.
3. Група аутора, Приручник за саобраћајно-техничко вештаченье, Београд, 2001.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, презентација, демонстрација.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испит 20
колоквијум-и 30 ..........

семинар-и 10
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Стручна пракса
Наставник/наставници:Предраг Живковић/Слободан Макрагић
Статус предмета:обавезан
Број ЕСПБ:3
Услов:нема
Циљ предмета

Оспособљавање студента за примену научно-стручних и стручно-апликативних знања у пракси.
Исход предмета
Овладавање потребним практичним знањима и вештинама да би се реализовали конкретни послови у
области машинског инжењерства

Садржај стручне праксе

 Упознавање студената са техничким прописима и стандардима.
 Практичан рад у лабораторијама Факултета техничких наука у Косовској Митровици.

 Практичан рад у одговарајућим: научноистраживачким установама, организацијама за обављање
иновационе активности, организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој
делатности или привредним друштвима и јавним установама.

Број часова 5
Методе извођења наставе
Стручну праксу, у трајању од 90 часова, студент обавља у седмом семестру под руководством наставника
за стручну праксу. Од укупног фонда часова, 2 часа су предвиђена за упознавање студената са програмом
стручне праксе и обавезама студената (израда дневника стручне праксе), као и за презентацију установа у
земљи и иностранству у којима се може обавити стручна пракса, 12 часова је предвиђено за упознавање са
општим техничким стандардима и прописима и практичан рад у лабораторијама Факултета техничких
наука у Косовској Митровици, 75 часова је предвиђено за обилазак и практичан рад у изабраној фирми и 1
час за проверу стечених знања и вештина.

Оцена  знања (максимални број поена 100) поена
дневник стручне праксе 70
презентација обављених задатака и усмена одбрана дневника стручне праксе 30
Обавезе студената: Обавезна израда и одбрана дневника стручне праксе.
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм : Машинско инжењерство
Назив предмета: Технологија транспорта
Наставник: Предраг Живковић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5( пет)
Услов: нема
Циљ предмета је:
Стицање знања о димензионисању транспортних капацитета, трошкива, превозним путевима и
измеритељимљ рада возног парка. Утврђивање и проналажење оптималнијих начина повезивања радне
снаге, транспортних средстава и предмета транспорта у технолошки оптималан и организован
транспортни процес. Изучавање низа поступака у јединственом транспортном ланцу, у коме сваки
предходни поступак условљава наредни све до завршетка транспотног процеса.
Исход предмета: Сагледавње могућности за обезбеђење оптималног транспортног процеса, којим ће се
обезбедити успешно функционисање превоза робе и путника. Стицање знања о транспору као привредној
делатности која служи као логистичка подршка процеса производње. Могућност самосталног
организовања оптималног прецозног пута приликом обављања транспортног процеса, као и
рационализације употребе транспортних средстава, техничких уређаја и опреме, на основу постојећих
захтева превоза.
Садржај предмета
Транспорт и транспортни системи. Основни појмови о транспорту и транспортном систему. Транспортни
процес. Елементи рада возног парка. Техничко-експлоатациони показатељи возног парка. Имеритељи и
коефицијенти искоришћења пређеног пута. Брине кретања возила. Производност теретног возног парка,.
Димензионисање транспортних капацитета. трошкови експлоатације возила у друмском транспору. Избор
превозног пута у процесу транспорта робе. Координација кретања возила и рада аутобуса у међумесном
транспорту. Савремене технологије транспорта у друмском саобраћају.

Литература:
1. Павле Гладовић-Технологија друмског саобраћаја, ФТН Нови Сад,

2. С. Глумац, С. Жежељ, П.Гладовић, С.Нијемчевић-пројектовање и експлоатација аутобуса,

3. Оавле >Гладовић-Збирка решених задатака из технологије друмског транспорта,

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе:
Предавања. Вежбе. консултације. Испит је писмени и усмени. Писмени део испита је елиминаторан.
Обавезан годишњи рад и уређене лабораторијске и рачунске вежбе.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања и вежби 10 писмени испит-
задаци

35

практична настава усмени испит 35
колоквијум-и(2) Трајање испита писмени -3

сата,
Усмени -1 сат

семинар-и, пројекат 20
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Студијски програм : Машинско инжењерство
Назив предмета: Преносници снаге и кретања
Наставник: Предраг Живковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Полозени испити: Техничко цртање, Машински елемети, Основи конструисања.
Циљ предмета је:
Обука студената за самостално решавање проблема преноса снге и кретања у склопу свеобухватног решавања
конструисања индустријског производа.
Исход предмета:
Оспособљавање студената да могу самостално изабрати, прорачунати и конструисати карактеристичне
механичке преноснике, као и виталне склопове и подсклопове производа који се конструише.
Садржај предмета
Теоријска настава:
-Механички преносници: подела, намена, примена.
-Ланчани преносници: Врсте и подела, спрезање ланаца са ланчаником. Критеријуми радне способности и
прорачун ланчаног спрезања. Подмазивање ланчаних преносника.
-Зупчасти каишни преносниц, избор основних параметара, распоред оптерећења у зупчастим каишевима.
Чврстоћа зупчастих каишева, предходно затезање преносника.
-Кардански преносници, кинематика карданских преносника. Прорачун карданских преносника.
Критични број обртаја. Подмазивање карданских преносника.
Литература:
1. Танасијевић С: Механички преносници (ланчани преносници, зупчасти каишни преносниц, кардански
преносници), ЈДТ, Крагујевац, 1994.
2. Predrag Živković: PRENOSNICI SNAGE I KRETANJA - zbirka rešenih zadataka. Univerzitet u Prištini,
Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, 2017.
Број часова активне наставе4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава усмени испит 30
колоквијум-и 15 ..........
семинар-и 15



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Механизација претовара
Наставник/наставници:Зоран Голубовић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:5
Услов:нема
Циљ предмета
Претовар робе се појављује у свим фазама процеса репродукције и као такав је елемент сваког
производног, складишног и транспортног система, као и елемент који повезује ове системе у
јединствену целину. Ефикасност претоварног процеса је неопходан услов и за ефикасно искоришћење
транспортних средстава, јер време чекања транспортних средстава на претовар робе представља
непродуктивно време. Из тог разлога је веома битно упознати и разумети функционисање различитих
технологија претовара робе. У том смислу као основни циљ предмета се дефинише упознавање
студената са основним техно-експлоатационим карактеристикама средстава претоварне механизације,
као и са применом тих средстава у претоварно-манипулативним операцијама при руковању, како
расутом, тако и комадном робом.

Исход предмета
 Биће оспособљени да на адекватан начин дефинишу место, улогу, значај и функције претоварног

система у процесу репродукције
 Биће упознати са функционисањем, карактеристикама и облашћу примене конвенционалних

технологија за претовар како расуте, тако и комадне робе
 Оспособљени да помоћу изучених модела дефинишу основне техно-експлоатационе

карактеристике конвенционалних технологија руковања материјалима
Садржај предмета
Теоријска настава:

Место, улога и значај претоварних процеса; Основни облици роба и њихове карактеристике са аспекта
претовара; Класификација средстава механизације претовара; Континуална средства (Тракасти
транспортер; Чланкасти транспортери; Елеватор; Транспортер стругач; Ланчани транспортер у оклопу
- Редлер; Пужни - завојни транспортер; Гравитациони транспортери; Пнеуматски транспортери);
Циклична средства (Транспортно манипулативна возила; Колица; Трактори, вучни састави и карете;
Палетна колица; Виљушкари; Аутоматски вођена возила; Дизалице -мосне, рамне, порталне, регалски
лифтови – AS/RS).

Практична настава:

Вежбе које укључују обнову и дискусију о градиву презентираном током теоријске наставе и израду и
вежбање задатака. Такође, практична настава  укључује дебате о појединим темама. Тежиште је на
решавању задатака који се односе на квантификацију капацитета (учинка), као и осталих
техноексплоатационих карактеристика претоварних средстава обухваћених предметом, у условима
реализације одговарајућих класа претоварних задатака.

Литература
1. М.Сретеновић, Механизација претовара – претоварне машине и пројектовање претоварних

процеса, Универзитет у Београду, Београд, Србија, 1996
2. М. Видовић, Квантитативнa анализa система руковања материјалом, Саобраћајни факултет,

Београд, 2007
3. З. Лекић, Збирка решених задатака из транспортних уређаја, ФТН Кос. Митровица, 2005
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Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе

Теоријска и практична настава.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 20 писмени испит 30

практична настава 20 усмени испт

колоквијум-и 30 ..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Теорија кретања возила
Насатвник: Слободан Р. Макрагић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Стицање знања из области моторних возила као специфичних конструкција које треба да одговоре сложеним
условима понашања у процесу њихове експлоатације. Студенти кроз предавања, вежбе и посете опремљеним
кабинетима за извођење наставе из овог предмета стичу знања из области: теорија кретања, стабилности и
управљања возила. Студенти треба да се оспособе да примене стечена знања из програма на решавању конкретних
проблема са којима ће се сретати у пракси.
Исход предмета:
Поред решавања конкретних проблема у пракси из области теорије кретања возила, студенти се оспособљавају и за
праћење наставе из уже стручних предмета из саобраћајне струке.
Садржај предмета:
-Увод у теорију кретања возила
-Механика точка са пнеуматиком.
-Основни појмови, отпори котрљања, уздужно клизање, пријањање при вучи и кочењу, бочне силе и повођење,
аквапланирање, карактеристике крутости пнеуматика.
-Кинематика и динамика праволинијског и криволинијског кретањавозила на равној подлози и подлогама са
подужним и попречним нагибом.. Реакције подлоге и отпори кретања возила.
-Теорија вуче возила.
-Одређивање и анализа вучнобрзинске карактеристике возила.
-Анализа стабилности кретања и проходности возила.
-Теорија управљања кретањем возила.
-Вучне перформансе возила: једначине кретања, аеродинамички отпори, утицај карактеристика погонског агрегата
и трансмисије на вучне перформансе, време и пут залета, кочне перформансе, потрошња горива.
- Управљивост возила: геометрија управљања, неутрална управљивост, подуправљивост, надуправљивост, утицајни
параметри, тестови управљивости.
-Стабилност возила: бочна, уздужна у кривини.
-Модели пнеуматика.
-Модели возила.
-Основни појмови вертикалне динамике возила.
Практична настава:
Рачунске и лабораторијске вежбе, консултације.
Литература:
1. Симић Душан:  Моторна возила, Научна књига, Београд, 1988.
2. Тодоровић Ј., Јанковић Д.: Теорија кретања моторних возила , Машински факултет у Београду, 1990.
3. Стефановић А., Друмска возила-основи конструкције, Машински факултет у Нишу, Ниш, 2010.
4. Jazar  N. R., Vehicle Dynamics: Theory and Applications, Springer Science+Business Media, 2008.
Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава и вежбе: 2
Методе  извођења наставе:
Настава се изводи на теоријским предавањима, вежбама и консултацијама. На предавањима се излаже теорија из
програма предмета. На вежбама се раде конкретни нумерички задаци базирани на теорији, као и упутства за израду
самосталних пројеката.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит Поена 50
Активност у току предавања 5 Писмени испит 30
Практична настава 5 Усмени испит 20
Колоквијум-и 30 Трајање испита Писмени            2

Усмени             1
Семинар-и 10
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА И ПРЕВЕНЦИЈА
ДЕЛИНКВЕНТНИХ ПОНАШАЊА У САОБРАЋАЈУ
Наставник/наставници:Милош Пљакић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са политиком управљања безбедношћу саобраћаја, стратешким
документима безбедности саобраћаја,врстамаи структури мера друштвене интервенције у управљању
безбедношћу саобраћаја, субјектима који су носиоци превентивних мера и ефектима примене
превентивних мера на унапређење безбедности саобраћаја односно спречавање делинквентних
понашања учесника у саобраћају, уочавање и диференцијација превентивних и репресивних мера у
спречавању делинквентних понашања учесника у саобраћају.

Исход предмета
Након завршене наставе студент је способан да:

 Сагледа активности друштвене заједнице које се предузимају се у циљу успостављања
безбедносног система у саобраћају и супротстављања друштва негативним последицама
одвијања саобраћаја;

 Сагледа врсте и ефекте мера друштвене реакције на превенцију делинквентних понашања
учесника у саобраћају и њихове ефекте;

 Разликује врсте и улогу субјеката у примени мера друштвене реакције на превенцију
делинквентних понашања учесника у саобраћају;

 Практично примени стечена знања, способност систематичног приступа овој проблематици,
способност анализе и синтезе, као и континуираног рада на професионалном усавршавању.

Садржај предмета
Теоријска настава
Саобраћај, негативни ефекти и последице саобраћаја и безбедност саобраћаја; Преглед стања и
тенденција у безбедности саобраћаја; Међународни преглед стања безбедности саобраћаја; Тенденције у
безбедности саобраћаја; Развој стратешкихдокумената безбедности саобраћаја;Безбедност саобраћаја
као људско право; Дефинисање и праћење постојећег стања; Дефинисање циљног стања и управљачке
мере; Подела држава са гледишта управљања безбедношћу саобраћаја; Врсте и структура мера
друштвене интервенције у области управљања безбедношћу саобраћаја и превенцији делинквентних
понашања учесника у саобраћају;Врсте субјеката који су носиоци превенције у области управљања
безбедношћу саобраћаја;.Нормирање односа у саобраћају; Припрема људи за учешће у саобраћају;
Мењање понашања учесника у саобраћају; Селекција појединих категорија учесника у саобраћају;
Информисање учесника у саобраћају; Контрола и регулисање саобраћаја; Остале мере друштвене
интервенције.
Практична настава
Анализа стратешких докумената управљања безбедношћу саобраћаја; анализа резултата истраживања о
ефектима примене превентивних мера друштвене реакције на спречавање делинквентних понашања
учесника у саобраћају.

Литература
1. Инић, М, Безбедност друмског саобраћаја, Факултет техничких наука, шесто измењено и
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допуњено издање, Нови Сад, 2004.
2. Липовац, К., Јовановић, Д., Вујанић, М: Основе безбедности саобраћаја, Криминалистичко-

полицијска академија, Београд, 2014.
3. Национална и међународна стратешка документа безбедности саобраћаја.

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Наставни процес састоји се од: теоријских предавања, вежби,колоквијума, тестова, семинарских радова,
индивидуалних консултација.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 0-5 писмени испит
практична настава 0-5 усмени испит 0-60
колоквијум-и 0-15 ..........

семинар-и 0-15
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Техничка дијагностика и сервисирање возила
Наставник/наставници: Александар М. Мићовић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5 (пет)

Услов: Нема

Циљ предмета:
Основни циљ овог предмета је да се студенти оспособе да у различитим фазама процеса развоја,
производње и експлоатације возила, применом низа поступака, обезбеде објективне информације о
квалитету и перформансама возила и његових склопова и делова.

Исход предмета
По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду способни да: 1. Објасне начин мерења
физичких величина електричним путем код моторних возила; 2. Изаберу даваче, мерно-појачавачке,
допунске и помоћне уређаје и уређаје за приказивање резултата испитивања возила; 3. Спроведу
различите дијагностичке методе испитивања возила; 4. Aнализирају резултате испитивања применом
софтверских алата за дијагностику.

Садржај предмета
Теоријска настава
Техничка дијагностика – основни појмови: задаци, параметри, фазе, шема, процедуре, врсте, услови
употребе, класификација, аспекти, полазно стање, прогнозирање, врсте намене, циљеви. Методе
дијагностике. Алгоритми за дијагностику. Дијагностички системи на м/в. Компјутер возила - Енгине
цонтрол унит (ЕЦУ). Сензори на м/в и типови сензора. Преглед софтверских алата за дијагностику.
Логистика и интегрална логистичка подршка. Техничка дијагностика у функцији одрживог развоја.
Примери пратећих софтвера који се користе у аутосервисима. Проблематика снабдевања резервним
деловима. Организација сервисно - ремонтних радионица; технологија рада (тип технолошког процеса).
Економски аспекти експлоатације, одржавања и ремонта.

Практична настава
Практична настава се одвија кроз обиласке појединих радионица и ауто сервиса (10 часова). У другом
делу практичне наставе студент има 20 часова самосталног рада на изради једног семинарског рада
везаног за конкретну дијагностику изабраног возила.

Литература
1. Васић Б., Јанковић Д., Цуровић Д.; Технологија одржавања возила, МФ, Београд, 2000;
2. Клинар И.; Техничка експлоатација машина, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2008;
3. Denton T.; Advanced Automotive Fault Diagnosis, Vehicle Maintenance and Repair, 2017;
4. Denton T.; Motor Vehicle Engineering The UPK for NVQ Level 2, 2002;
5. Дубока Ч.; Технологија одржавања возила, МФ Београд, 1992.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна и на њима се разматрају
предвиђене тематске области. Практични део вежби одвија се кроз посете појединим радионицама. За
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извођење наставе користе се видео презентације. Семинарски рад се ради самостално и уз консултације
са наставником и сарадником.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит Поена 40
Активност у току предавања 10 писмени испит 40
Семинарски рад 25
Колоквијум 25
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Системи ослањања и кочиони системи на возилима
Наставник: Александар М. Мићовић
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ: 5(пет)
Услов: Нема
Циљ предмета:

Циљ предмета је да студент савлада основе система ослањања и кочионих система на возилима и да се упозна
са конструкционим  извођењима.
Исход предмета:

Студент се упознаје са основним појмовима везаним за системе ослањања и кочионе системе на возилима.
Студент стиче знања и вештине неопходне за прорачун и анализу система ослањања и кочионих система на
возилима. Стиче знања везана за конструкцију и концепт градње.
Садржај предмета:

Теоријска настава:

Увод у системе ослањања. Основни појмови и задаци система ослањања. Врсте и класификација система
ослањања. Механизми за вођење точка. Еластични ослонци. Елементи за пригушење. Пнеуматски еластични
елементи система ослањања. Стабилизатори. Задаци и значај кочионих система. Градња кочионих система.
Преносни механизам. Конструкција преносног механизма. Системи за дуготрајно кочење. Регулисање
система кочења.

Практична настава:

Студети раде пројектни задатак као група. Пројект се односи на израду следећих прорачунских задатака:
1)Прорачун кочиног система за задато путничко возило, 2)Прорачун кочиног система са пнеуматским
преносним механизмом за задато возило, 3)Прорачун кочионог система са пнеумо-хидраличким преносним
механизмом за задато возило, 4)Прорачун кочиног система датог прикључног возила.

Литература:

1. Тодоровић Ј.; Кочење моторних возила, Машински факултет у Београду, 1989;
2. Heisler H.; Advanced Vehicle Technology, Society of Automotive Engineers Inc, 2002;
3. Robert Bosch GmbH; Safety, Comfort and Convenience Systems, 2007;
4. Hillier V., Coombs P.; Hillier's Fundamentals of Motor Vehicle Technology, 2004;
5. Garrett T. K., Newton K., Steeds W.; The motor vehicle Butterworth-Heinemann, 2001;
6. Јанићијевић Н., Јанковић Д., Тодоровић Ј.; Конструкција моторних возила, МФ, Београд, 2001.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3

30

Практична настава: 2

Методе извођења наставе:

Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна и на њима се разматрају
предвиђене тематске области. Практични део вежби се спроводе кроз израду семинарског рада уз
консултације са наставником и сарад.
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Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит Поена 40
Активност у току предавања 10 Писмени испит 40
Семинарски рад 25
Колоквијум 25
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Назив предмета: КАЗНЕНОПРАВНИ И КРИМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ
ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ
Наставник/наставници:Милош Пљакић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је детаљно упознавање студената са казненоправним и криминолошким аспектима
саобраћајне делинквенције.

Исход предмета
Савладавањем програма предмета кроз планиране активности и облике наставе очекује се да студенти:1)
схвате појам и карактеристике саобраћајних деликата као специфичног вида преступничког понашања;
2) схвате и разликују врсте саобраћајних деликата и санкција за саобраћајне деликте; 3) тумаче
казненоправне норме у овој области; 4) схвате феноменологију и етиологију саобраћајне делинквенције.
Садржај предмета
Теоријска настава
Национални прописи казненог права у области саобраћајне делинквенције - Закон о безбедности
саобраћаја на путевима,Кривични законик и остали релевантни правни прописи; Казнена политика у
сузбијању саобраћајних деликата; Појам, врсте и карактеристике саобраћајних деликата; Појам, врсте и
услови за изрицање санкција за саобраћајне деликте; Одговорност у физичких и правних лица за
саобраћајне деликте; Феноменологија (појавни облици) и етиологија (узроци) саобраћајне
делинквенције.
Практична настава
Анализа казненоправних одредби у области саобраћаја у оквиру важећих националних прописа. Анализа
и диференцијација појавних облика од узрока саобраћајне делинквенције. Анализирање статистичких
података о саобраћајним деликтима.

Литература
1. Инић, М., Јовановић, Д.: Прописи у области саобраћаја, Факултет техничких наука, Нови Сад.

2009.
2. Инић, М., Јовановић, Д.: Феноменологија и етиологија саобраћајних незгода, ВТШ Урошевац,

2005.
3. Липовац, К., Јовановић, Д., Вујанић, М.: Основе безбедности саобраћаја, Криминалистичко-

полицијска академија, Београд, 2014.
4. Чејовић, Б., Кулић, М.: Кривично право, Универзитет привредна академија, Правни факултет за

привреду и правосуђе, 2014, Нови Сад, одабрана поглавља.

5. Бошковић, М., Марковић, М. (2015). Криминологија са елементима виктимологије. Универзитет
привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад, одабрана поглавља.

6. Николић-Ристановић, В., Константиновић-Вилић, С. (2018). Криминологија, четврто измењено
и допуњено издање, Прометеј, Београд, одабрана поглавља.

7. Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Кривични законики остали релевантни правни
прописи.

Број часова активне наставе Теоријска настава:3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
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У оквиру наставног процеса спроводиће се теоријска предавања и вежбе која се састоје у детаљном
усменом излагању предметне материје и анализирању примера из праксе уз активно учешће студената
(питања, одговори, консултације), информисање о актуелним изменама законске и подзаконске
регулативе, израде семинарских радова, као и радионице на којима ће се разматрати казнени прописи у
области саобраћаја.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 0-5 писмени испит

практична настава 0-5 усмени испит 0-60
колоквијум-и 0-15 ..........

семинар-и 0-15
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Студијски истраживачки рад са теоријским основама дипломског рада
Наставник/наставници:
Статус предмета:Обавезан
Број ЕСПБ:5 (пет)

Услов:положени сви испити

Циљ предмета
Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и
метода за решавање конкретних проблема у оквиру изабраног подручја. У оквиру овог дела мастер
рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа
изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се
упознаје са методама које су намењене за решавање сличних задатака и инжењерском праксом у
њиховом решавању. Циљ активности студената у оквиру овог дела истраживања огледа се у стицању
неопходних искустава кроз решавања комплексних проблема и задатака и препознавање могућности
за примену претходно стечених знања у пракси.

Исход предмета
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих подручја
ради сагледавања структуре задатог проблема, његове системске анализе, а у циљу извођења
закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти
проширују знања из изабраног подручја и проучавању различите методе и радове који се односе на
сличну проблематику. На тај начин, код студената се развија способност да спроводе анализе и
идентификују проблеме у оквиру задате теме. Практичном применом стечених знања из различитих
области код студената се развија способност да сагледају место и улогу инжењера у изабраном
подручју, потребу за сарадњом са другим струкама и тимским радом.

Садржај предмета
Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног дипломског - мастер рада, његовом
сложеношћу и структуром. Студент проучава стручну литературу, дипломске бечелор и мастер
радове студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења
конкретног задатка који је дефинисан задатком мастер рада. Део наставе на предмету се одвија кроз
самостални студијски истраживачки рад. Студијски рад обухвата и активно праћење примарних
сазнања из теме рада, организацију и извођење експеримената, нумеричке симулације и статистичку
обраду података, писање и/или саопштавање рада на конференцији из уже научно наставне области
којој припада тема мастер рада..

Литература
1. групааутора
2. часописи и дипломски-мастер радови

Број часова активне наставе Теоријска настава: Истраживачки рад:5
Методе извођења наставе
Ментор дипломског - мастер рада саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан
да рад изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком мастер рада, користећи литературу
предложену од ментора. Током израде мастер рада, ментор може давати додатна упутства студенту,
упућивати на одређену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног мастер рада. У
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оквиру студијског истраживачког рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са
другим наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада. У оквиру задате теме,
студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга истраживања,
статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком мастер рада..

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

Предметни пројекат 50 Усмени деоиспита 50
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Завршни (дипломски) рад
Наставник/наставници:
Статус предмета:Обавезан
Број ЕСПБ:5 (пет)

Услов: положени сви испити

Циљ предмета
Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања при самосталном решавању
сложеног практичног проблема у области машинског инжењерства, употребом научних метода и
поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе

Очекивани исходи:
 Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;

 Способност повезивања и примене стечених знања и вештина;

 Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом;

 Јавном одбраном дипломског рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин
пренесе резултате истраживања широј јавности;

 Оспособљавање студента за наставак образовања.

Садржај предмета
Дипломски рад предствља самостални студијски истраживачки рад студента у коме се он упознаје са
методологијом истраживања у изабраном усмерењу у области машинског инжењерства. Пре почетка
рада на изради дипломског рада, студент, на основу личних опредељења, врши консултације у вези
избора ментора, теме и садржаја дипломског рада. Тему дипломског рада студент бира по правилу из
предмета који је слушао и полагао на основним академским студијама. Након избора предмета,
предметни наставник - ментор дипломског рада дефинише задатаке које студент треба да реализује у
оквиру дипломског рада. Пријава, израда и одбрана дипломског рада врше се у складу са
Правилником о основним академским студијама и обавезујућим упутством о форми дипломских
радова и начину архивирања дипломских радова у Библиотеци Факултета техничких наука у
КосовскојМитровици. Након обављеног истраживања студент припрема дипломски рад у форми која
садржи по правилу следећа поглавља: Увод, Теоријски део, Експериментални део, Резултати и
дискусија, Закључак, Преглед литературе. Одбраном дипломског рада студент постаје оспособљен да
препозна, формулише и анализира проблеме у области машинског инжењерства, као и да понуди
решења за дати проблем, а на основу стечених фундаменталних и апликативних знања и вештина,
уважавајући инжењерску етику и користећи стандарде у машинству, методе прорачуна, пројектовања
и конструисања, као и савремене инжењерске алате..

Методе извођења
Након испуњених услова прописаних Статутом Факултета техничких наука у Косовској Митровици,
студент стиче право пријаве дипломског рада. Кандидат, након усаглашене теме дипломског рада са
ментором, подноси Захтев за израду дипломског рада Служби за наставна и студентска питања која
врши потребне провере података и испуњености услова од стране кандидата и доставља Захтев
одговарајућој Катедри. По пријему Захтева за израду дипломског рада, Катедра именује Комисију за
одбрану дипломског рада, на предлог предметног наставника – ментора који је по правилу
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Председник Комисије. Предлог састава Комисије потписује шеф Катедре, а решење доноси декан
факултета. По завршеној изради дипломског рада, кандидат предаје пет примерка штампане верзије
дипломског рада Служби за наставна и студентска питања. Служба за наставна и студентска питања
дистрибуира рад Комисији и Библиотеци факултета. У консултацији са Комисијом за дипломски рад
и кандидатом, Служба за наставна и студентска питања одређује термин одбране дипломског рада. У
утврђеном термину, кандидат врши презентацију и усмену одбрану дипломског рада. Комисија за
дипломски рад доноси Одлуку о оцени и потписује Записник о одбрани дипломског рада. Записник о
одбрани дипломског рада се прослеђује Служби за наставна и студенска питања. Записник о одбрани
дипломског рада се евидентира кроз Матичну књигу студената. Према подацима садржаним у
Записнику о одбрани дипломског рада Служба за наставна и студентска питања израђује Решење о
одбрањеном дипломском раду, које се доставља Декану Машинског факултета. Својим потписом,
Декан факултета оверава Решење о одбрани дипломског рада. На основу Записника о одбрани
дипломског рада и Решења Декана, издаје се Уверење о завршеним основним академским студијама.

Оцена знања поена

Израда и усмена одбрана дипломског рада 100
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Математика 1
Наставник/наставници: Гордана Јелић
Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 7

Услов:

Циљ предмета
Усвајање основних знања из више математике и оспособљавање студената да стечена знања примене
у другим општим и стручним предметима. Развијање способности логичког мишљења, анализирање
података и закључивања на основу резултата анализе података.

Исход предмета
Оспособљеност студената за самостално коришћење стеченог математичког знања у стручним
предметима.

Садржај предмета
Теоријска настава
Комплексни бројеви. Детерминанте и системи линеарних једначина. Методе решавања система
линеарних једначина. Матрице и примена у решавању система линеарних једначина. Вектори,
скаларни, векторски и мешовити производ. Аналитичка геометрија у простору, права и раван и
међусобни односи. Појам функције једне реалне независно променљиве. Гранична вредност и
непрекидност реалне функције. Диференцијални рачун реалне функције једне независно променљиве.
Основне теореме о диференцијабилним функцијама: Ролова, Лагранжова, Кошијева теорема,
Лопиталово правило, Тејлорова теорема. Испитивање и анализа тока функције и цртање њеног
графика.
Практична настава

Литература
1. Математика 1 за инжењере – Ђурђица Такачи, Стојан Раденовић, Академска мисао

Београд
2. Збирка решених задатака из Математике 1 – Гордана Јелић, Факултет техничких наука

Косовска Митровица

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања (на којима се излаже теорија са примерима) и вежбања (на којима
се раде задаци).

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава усмени испт 20

колоквијум-и 40 ..........

семинар-и
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Механика 1
Наставник/наставници:Љубиша Гарић
Статус предмета:обавезни
Број ЕСПБ:5
Услов:
Циљ предмета
Механика 1је део теоријске механике у коме се проучавају закони слагања сила и услови равнотеже
материјалних тела под дејством система сила. Циљ предмета је да студенти усвоје знања која су потребна за
проучавање равнотеже тела и система тела у равни и простору.

Исход предмета
Студенти проучавају теоретски део и применом теорије решавају конкретне техничке проблеме.
У задацима се решавају два основна проблема: 1. Слагање сила и редукција датог система сила на простији
облик и 2. Одређивање услова равнотеже датог система сила који дејствује на круто тело.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови теоријске механике, Основни појмови и Аксиоме Статике, Систем сучељних сила,

Пројекција силе на осу и раван, Момент силе у односу на тачку, Паралелне силе у равни, Спрег сила,

Произвољан раван систем сила, Стабилност  равнотеже стања тела,Трење клизања и котрљања,Елементи
Графостатике, Равни носачи, Решеткасти носачи,Произвољни просторни систем сила, Тежиште.
Практична настава
Задаци се решавају аналитичким и графичким путем, у практичној настави користе се оба начина.У настави се
мало користи решавање задатака графичким путем, јер тачност решења зависи од прецизности цртања, па се
увек могу јавити грешке. Задаци се углавном решавају аналитичким путем, на тај начин увек се може добити
тачно решење.

Литература
1. Лазар Русов , Механика 1, Статика, Научна књига Београд, 1992.
2. Данило Рашковић, Механика 1, Статика, Грађевинска књига Београд, 1975.

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Усмено излагање на табли и настава преко компјутера помоћу пројектора.
Студенти добијају графичке радове.
Студенти могу положити испит преко колоквијума, усмени и писмени део.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испт 20
колоквијум-и 25 ..........
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испит, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Инжењерски материјали
Наставник/наставници: Лазић Вукић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета
је стицање основних сазнања из области металних и неметалних инжењерских материјала, што
обухвата конструкционе металне материјале, алатне материјале, неметалне материјале, као и основне
технолошке поступке за добијање и технолошку прераду метала и легура. Кроз предавања и вежбе
студент треба да се оспособи да примени стечена знања у решавању проблема избора одговарајућих
материјала и њихове примене у пракси. Осим тога студенти ће се упознати и са међусобном
зависностима које постоје између структуре, својстава и процеса обраде материјала, а у циљу добијања
матријала са најбољим својствима за одређену примену.

Исход предмета
Савладавањем студијског програма, предвиђеног планом и програмом предмета Инжењерски
материјали, студент ће бити оспособљен да примени стечена знања у решавању проблема избора
одговарајућих материјала и њихове експлоатације у пракси. Студент је такође оспособљен да повезује
стечена знања из ове области са другим областима и примењује их у пракси.

Садржај предмета
Теоријска настава Увод. Инжењерски материјали, подела, метали, керамика, стакла, полимери,
композити. Особине материјала: физичке, механичке, електричне, магнетне, оптичке и хемијске.
Кристална структура, кристални системи, , особине кристала, анизотропија и полиморфија.
Испитивање метала и легура, механичка испитивања, испитивање затезањем и притискивањем,
испитивање савијањем и  увијањем, испитивање тврдоће  Динамичка испитивања, испитивање ударне
жилавости, испитивања замарањем, Велерова крива и Смитов дијаграм, теорија лома, жилавост лома и
сигурност конструкција. Динамичке методе мерења тврдоће, Полди метода, Шорова метода.
Испитивања структуре и испитивања без разарања. Основи физичке металургије, структура метала и
легура, теорија легирања, дијаграми стања, једнокомпонентни системи, дијаграми стања
двокомпонентних система, с Дијаграм стања система Fe-Fe3C и Fe-C, Гвожђе и челик. Производња
гвожђа и челика,. Подела челика, конструкциони челици, алатни челици, специјални челици,
обележавња челика. Ливена гвожђа, Бакар и легуре бакра. Алуминијум и легуре алуминијума, легуре
осталих обојених метала. Основи металуршке прераде метала, ливење метала и легура, Обрада
деформацијом, Термичка обрада метала Заваривање и лемљење. Маталургија праха и техничка
керамика. Неметални материјали: пластичне масе, гума, композитни материјали, техничко дрво, стакло,
Избор материјала
Практична настава Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Теоријску наставу
прате лаборато-ријске вежбе из области механичких испитивања материјала и металографије.

Литература
Д. Чикара. Машински материјали, ФТН, Косовска Митровица 2009.
В. Ђорђевић: Машински материјали (први део), Машински факултет, Београд, 2003.
М. Јовановић, В. Лазић, Д. Адамовић: Машински материјали, МФ, Крагујевац 2003.

Број часова активне наставе 6 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
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Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна, уз примену
пројектора (Video Beam) који служи за презентацију дијаграма, слика и сложених прорачуна. На
предавањима се теоријски разматрају методске јединице из домена садржаја предмета. Вежбе сe
одвијају у оквиру предавањаи имају карактер наставе. Семенарски рад се ради самостално уз
консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

50
Завршни испит

Поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит --

практична настава 5 усмени испт 50
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Конструктивна геометрија
Наставник/наставници:Зоран Голубовић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Развијање способности просторне визуелизације, просторне и магинације и способности решавања
проблема различитих узајамних просторних односа одабраних геометријских форми на
дводимензионом приказу паралелног пројицирања.

Исход предмета
Способност идентификовања и интерпретација просторних односа изучених просторних облика из
одговарајућих 2Д приказа и познавање њихових геометријских структура као и способност графичког
представљања изучених тродимензионих конфигурација на 2Д медију.

Садржај предмета
Теоријска настава:

Основни појмови и врсте пројекција. Ортогоналне и аксонометријске пројекције. Међусобне релације
геометријских елемената простора. Основни поступци: трансформација и ротација. Основне правилне
полиедарске површи: структура и конструисање. Афинитет и колинеација са применом на равне
пресеке рогљастих површи. Површ сфере.  Цилиндричне и  конусне површи. Њихови равни пресеци.
Међусобни продори рогљастих површи. Међусобни продори цилиндричних и  конусних површи.
Просторна крива-цилиндрична завојница. Завојна торза и  хеликоид. Правоизводне површи:
једноструко и двоструко изводне, принципи конструисања.

Вежбе:Задаци који се решавају на вежбањима прате тематске целине са предавања.

Литература
1. Нацртна геометрија / Милица Мојовић – Београд
2. Збирка решених задатака из Нацртне геометрије / Златибор Лекић и Зоран Голубовић –

Косовска Митровица: ФТН, 2005
3. Збирка  задатака из Нацртне геометрије и перспективе са решеним примерима / Стеван

Живановић и  Александар Чучаковић – Београд:  Академска мисао,  2004.
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања (презентације на рачунару) током којих се студенти упознају са
теоријским основама конструисања геометријских елемената простора и моделовања просторних
сложених форми, као и њихове визуелизације. Предавања су праћена вежбама у рачунарској
учионици, где студенти користе графички софтвер (АutoCAD) за прецизно конструисање, моделовање
и визуелизацију.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 50

практична настава 10 усмени испт
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колоквијум-и 30 ..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство

Назив предмета: Програмирање 1
Наставник/наставници: Петар Спалевић
Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 4
Услов: -

Циљ предмета
Циљ наставе је оспособљавање студената да пишу програме на језику С користећи напредне технике
програмирања на језику С.

Исход предмета
Студенти су по одслушаном предмету оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења
развијају програме на језику С.

Садржај предмета
Теоријска настава
1. Основне конструкције програмског језика С: Типови података, декларације и константе. Оператори.
2. Програми са простом линијском структуром: Улазна и излазна конверзија. Креирање програма са

простом линијском структуром.
3. Гранање у програму.
4. FOR петља.
5. WHILE петља.
6. DO...WHILE петља.
7. Скокови: Break. Continue. Goto. Switch...Case.
8. Карактери – знаковни улаз и излаз.
9. Функције. Рекурзивне функције
10. Низови: Основне конструкције програма са низовима. Операције са низовима и разврставање

елемената. Низови и функције. Претраживање низова. Уређивање и сортирање низова.
11. Матрице.
12. Стрингови: Основне конструкције програма са стринговима. Основне операције са стринговима.

Стрингови и функције. Претраживање стрингова. Уређивање стрингова. Сортирање стрингова.
13. Показивачи: Oсновне конструкције програма са показивачима. Показивачи као аргументи

функција. Показивачи и низови. Показивачи на низове као аргументи функције. Показивачи и
стрингови. Показивачи на функције. Полиморфне функције.

14. Динамичка зона меморије: Основне конструкције програма са динамичком зоном меморије.
Низови и динамичка зона меморије - malloc(), calloc() и realloc(). Низ показивача и динамичка
алокација меморије. Матрице и динамичка зона меморије.

15. Структуре: Увод у структуре. Структуре и показивачи. Низови структура. Сортирање низова
структура. Структуре и динамичка зона меморије. Уније

16. Датотеке: Основне операције са датотекама. Датотеке са низовима и матрицама. Датотеке са
стринговима. Датотеке са структурама.

Практична настава
Практична настава прати теоријску наставу кроз имплементацију програмских кодова у DevC/C++
пакету.

Литература
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1. Петар Спалевић, Бранимир Јакшић, Стефан Панић, Збирка решених задатака из програмског
језика C – I део, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2015.

2. Петар Спалевић, Бранимир Јакшић, Стефан Панић, Збирка решених задатака из програмског
језика C – II део, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2016.

3. Laslo Kraus, Programski jezik C sa rešenim zadacima, Akademska misao, Beograd, 2006.
4. Laslo Kraus, Rešeni zadaci iz programskog jezika C, Akademska misao, Beograd, 2005.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, рачунарске вежбе, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 2х20 усмени испт
домаћи задаци 20 ..........

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Енглески језик 1
Наставник/наставници: Јелена Вукићевић-Нешић
Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 2

Услов: предмет Енглески језик заступљен у претходном школовању.

Циљ предмета јесте да се систематизује достигнуто знање из енглеског језика уз истовремено
усвајање терминологије из области машинског и ширег техничког регистра; да студенти
буду оспособљени за коришћење техничке литературе на енглеском језику, а такође и за
усмену и писмену комуникацију у области машинства и технике, као и у свакодневним
ситуацијама; да се кроз овај наставни предмет почне стицати рутина у коришћењу
различитих врста речника, од енглеско-енглеских, преко речника-активатора, речника
колокација итд, било да су они у штампаној или електронској форми. Такође, заступљена су
и упутства из области пословне и друштвене етикеције.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да усвоје лексику енглеског језика у области машинства и
техничких наука, да се усмено и писмено изражавају – граматички коректно, да користе
стручну литературу на енглеском језику, да користе информације из машинства и технике у
писменој и усменој комуникацији, да интерпретирају визуелне податке и развију способност
нумеричког изражавања; почињу активно да користе речнике било за самостално
изражавање било за разумевање текста; увежбани су за сналажење у начелним и
једноставнијим ситуацијама из друштвеног  или будућег пословног живота.
Садржај предмета
Теоријска настава
Усваја се стручна терминологија из области машинства и технике кроз тематске текстове.
Даље се увежбава вештина читања. Унапређује се способност разумевања текста. Оснажује се
умеће дефинисања стручних појмова путем синонимије и описа. Интерпретирају се визуелни
подаци. Развија се спремност у нумеричком изражавању као и способност разумевања
изворног говора кроз вежбе помоћу аудио материјала.
Рад на стручном тексту. Симулације ситуација у пословном или друштвеном окружењу.
Практична настава
Word Types

Verb System of the English Language

English Tenses & Modals

Basic Rules and Hints of Business and Social Etiquette

Литература
Ibbotson, M,: Cambridge Engineering English (text with audio CD)
Professional  texts (reading material)
Мartin Hewings: Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2002
Geoffrey Leech et al: English Grammar and Usage, Longman, 2001
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Dictionary of Mechanical engineering, Oxford University Press, 2019
ЕССЕ речник, Институт за стране језике, Београд, 2005.
Јован Милићевић: Речник машинске технике, Пословни систем ГРМЕЧ – Привредни
преглед, Београд, 2000.
Слободан Танкосић: Политехнички речник, Грађевинска књига АД, Београд, 2006.
Број часова активне наставе: 30 Теоријска настава: 2 Практична настава: 0
Методе извођења наставе
Презентација стручних текстова и теорије који су студентима потребни за савладавање програма
предмета. Проблемски-оријентисана настава; интерактивна настава; домаћи задаци; аудио-визуелна
средства.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 25

презентовање 15 усмени испт 25

колоквијум-и 20
семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2.Спецификацијапредмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Називпредмета: Рускијезик 1

Наставник/наставници: Василије Стоиљковић, лектор

Статуспредмета: изборни

Број ЕСПБ: 2

Услов: Немауслова

Циљ предмета
Усвајање основних ортографских и ортоепских норми руског језика.
Овладавање лексиком из разговорно-ситуативних области најближих студентској популацији.
Упознавање са основним појмовима из географије, историје, науке, уметности и културе Русије.

Исход предмета
Предвиђено је да студенти овладају елементарним знањима из руског језика на нивоу А1-А2: читању,
писању, изговору, језичком сналажењу  у основним животним ситуацијама. Стицањем знања из овог
предмета квалификују се да прате остале курсеве из руског језика, предвиђене студијским програмом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Руски "алфавит", основе руског правописа, руски гласовни систем са посебним акцентом на усвајање
изговора категорије меких сугласника, однос писања и изговора; разговорне теме: "Встреча-
знакомство-прощание", "Образование-вуз-студенческая жизнь", "Компьютерная техника"; изабране
теме - историја: Кијевска Русија, Николај II Романов, Совјетски савез; географија: Руска Федерација,
Москва, Санкт Петерург; уметност и култура: Пушкин, Толстој, Достојевски, Чехов,Чајковски; наука:
Ломоносов, Мендељејев, Зворыкин, Попов.
Практична настава
Вежбе изговора, читања и писања. Вежбе аудирања, превођења и разговора.
Литература
П. Пипер, М. Стојнић, Руски језик, Завет, Београд, 2002.
И. Антанасијевић, Разговорник српско-руски и руско-српски, Кућа књиге ДОО, Будва 2008.
Руско-српски речник (под ред. Б. Станковића), Прометеј, Београд, 2009.
Видео и аудио материјали са Јутјуба из разговорних области предвиђених садржајем предмета.
Различити интернет сајтови који пишу о географији, историји, уметности и култури Русије.
Бројчасоваактивненаставе Теоријсканастава:2 Практичнанастава:0
Методе извођења наставе
Монолошка, дијалошка, конфонтативна, рад са текстом, рад са аудио и видео материјалом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитнеобавезе
поена

Завршнииспит

активност у токупредавања 5 писменииспит 25

домаћизадаци 15 усменииспт 25
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колоквијум-и 20

презентација 10

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Физика и мерења

Наставник: Милена  Мајкић
Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним физичким појмовима и законитостима. Развијање
вештине решавања проблема кроз примере из инжињерске праксе. Упознавање са основним уређајима
и методама директних и индиректних мерења у физици и техници. Овладавање савременим методама
обраде резултата мерења
Исход предмета Стечена знања ће бити коришћена у стручним предметима за разумевање физичке
суштине процеса која служе у анализи и решавању основних природно-техничких проблема, тј.
проблема из области опште физике и елементарних инжењерских проблема. Студенти ће бити
оспособљени да теоријски и математички описују и међусобно повезују основне појмове из области
теорије мерења и да анализирају и адекватно научно-инжењерски прикажу резултате директних и
индиректних мерења у извршеним лабораторијским експериментима.

Садржај предмета
Теоријска настава одвијаће се кроз предавања, у оквиру следећих области: Кинематика и динамика
материјалне тачке. Кинематика и динамика крутог тела. Гравитација. Судари. Еластичност. Механичке
осцилације. Механички таласи. Акустика. Електромагнетни таласи. Таласна оптика. Механика флуида.
Топлота и температура. Термичко ширење тела. Калориметрија. Термичка равнотежа. Специфична
топлота и топлотни капацитет. Основи термодинамике. Кинетичка теорија гасова. Молекуларно-
кинетичка теорија. Брзина, облик и енергија кретања молекула. Максвелов закон расподеле брзина.
Транспортне појаве у гасовима. Промене агрегатног стања. Фазни прелази. Модерна физика. Основни
појмови у метрологији. Изражавање резултата мерења и мерне несигурности. Најчешће коришћени
мерни уређаји у физичко-техничким мерењима..
Практична настава одвијаће се кроз рачунске и експерименталне вежбе.
У оквиру рачунских вежби решаваће се конкретни проблеми што ће студентима  омогућити да успешно
савладају области које ће обрађивати кроз теоријску наставу.
Експерименталне вежбе: Мерење дужине, мерење масе помоћу теразија, Одређивање густине чврстих
тела хидростатичком методом,  Одређивање убрзања Земљине теже помоћу математичког клатна;
Одређивање Јунговог модула еластичности жице; Одређивање момента инерције тела помоћу
торзионог клатна и применом Штајнерове теореме; Одређивање модула торзије жице, Проверавање
Бојл-Мариотовог закона;Одређивање брзине звука у ваздуху; Одређивање коефицијента вискозности
течности Стоксовом методом, Одређивање коефицијента површинског напона.

Литература
1) Вучић В, Ивановић Д., Физика 1, Наука, Београд,  2000.

2) Георгијевић В., Цветић Ј., ..., Предавања из физике, Грађевински факултет, Београд, 2005.
3) Halliday D, Rescnik R. and Walker J, Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, New York, 2002

4) Жижић Олга, Физика-збирка решених задатака, Машински факултет, уУниверзитет у Београду,
Београд, више издања.
5) В. Вучић, Основна мерења у физици, Научна књига, Београд, 1990.
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6) С. Божин, М. Напијало, С. Жегарац, Ј. Божин, П. Видаковић, Ј. Дојчиловић, Љ. Зековић, Практикум
из физике – Лабораторијске вежбе-Физичка механика, молекуларна физика, термодинамика (Физички
факултет, Боград, 2000)

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава (рачунске и
експерименталне вежбе): 2

Методе извођења наставе:
Предавања, рачунске вежбе, експерименталне вежбе

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања и
вежби

5 писмени испит 20

практична настава (одбрањене
лабораторијске вежбе) 10 усмени испит 20

колоквијум-и 40 домаћи задатак 5

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Математика 2
Наставник/наставници: Гордана Јелић
Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: положен испит из Математике 1

Циљ предмета
Усвајање основних знања из више математике и оспособљавање студената да стечена знања примене
у другим општим и стручним предметима. Развијање способности логичког мишљења, анализирање
података и закључивања на основу резултата анализе података.

Исход предмета
Оспособљеност студената за самостално коришћење стеченог математичког знања у стручним
предметима.

Садржај предмета
Теоријска настава
Функције више променљивих – гранична вредност, непрекидност. Парцијални изводи првог и вишег
реда. Диференцијабилност функције више променљивих. Парцијални изводи сложених и имплицитно
задатих функција. Тејлорова формула за функције више променљивих. Локални екстремуми и
условни екстеремуми функције више променљивих. Полиноми. Основна теорема алгебре и
факторизација полинома. Нека својства реалних полинома. Разлагање рационалних функција на
елементарне разломке. Неодређени интеграл – особине и методе интеграције. Интеграција неких
класа елементарних функција. Одређени интеграл. Њутн – Лајбницова формула. Примена одређеног
интеграла на израчунавање површине, запремине и дужине лука криве. Несвојствени интеграли.
Обичне диференцијалне једначине првог реда. Обичне диференцијалне једначине вишег реда.
Системи диференцијалних једначина.
Практична настава

Литература
1. Математика 2 – Гордана Јелић, Дејан Стошовић, Факултет техничких наука Косовска

Митровица
2. Збирка задатака из више математике 1 – П. Миличић, М. Ушћумлић, Научна књига, Београд
3. Збирка задатака из више математике 2 – П. Миличић, М. Ушћумлић, Научна књига, Београд

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања (на којима се излаже теорија са примерима) и вежбања (на којима
се раде задаци).

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава усмени испт 20

колоквијум-и 40 ..........
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семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужина 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - Основне академске студије
Назив предмета: Отпорност материјала 1
Наставник/наставници: Драган В. Чукановић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5 (пет)
Услов: Одслушан предмет Механика 1
Циљ предмета
Оспособљавање студената за анализу напона и деформација који се јављају у елементима конструкција
при основним врстама напрезања (аксијално напрезање, смицање, увијање и савијање). Решавање
статички одређених и статички неодређених практичних проблема. Димензионисање елемената
конструкција.
Исход предмета
Стечена знања омогућавају студенту да препозна и анализира напонско стање и деформацију елемената
конструкције, а затим и изврши њихово димензионисање. Студент је оспособљен да самостално решава
задатке из области Отпорности материјала, како у оквиру виших курсева на студијама, тако и при
решавању проблема у инжењерској пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Појам напона и деформације. Врсте напрезања. Врсте момената инерције. Штајнерова теорема.
Главни моменти инерције. Елипса инерције. Отпорни моменти равне површине. Аксијално напрезање.
Напони и деформације. Хуков закон. Димензионисање. Утицај сопствене тежине, центрифугалне силе
и температуре. Статички неодређени проблеми. План померања. Анализа напона. Равно напрезање.
Главни напони и главне равни. Моров круг напона. Смицање. Напони и деформације. Димензионисање.
Увијање. Напони и деформације. Димензионисање. Статички неодређени проблеми. Савијање. Чисто
савијање. Нормални напон. Право савијање силама. Нормални и тангенцијални напон. Степен
искоришћења попречног пресека. Идеални облик савијене греде. Димензионисање. Еластична линија.
Методе за решавање диференцијалне једначине еластичне линије.
Практична настава
У оквиру аудиторних вежби, решавају се практични примери из области које се обрађују на
предавањима, дају се упутства за израду домаћих задатака и прегледају исти.
Литература
1. З. Васић, Отпорност материјала, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2006.
2. Р. Чукић, Д. Ружић, Отпорност материјала 1, Машински факултет, Београд, 1992.
3. Ш. Дуница, Ж. Бојовић, Збирка решених задатака из Отпорности материјала, Научна књига, 1989.
4. Д. Рашковић, Таблице из Отпорности материјала, Машински факултет, Београд, 1976.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања. Аудиторне вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива,
пропраћен карактеристичним примерима. На аудиторним вежбама се раде додатни задаци који
проширују градиво са предавања. У унапред најављеним терминима сваке недеље одржавају се и
консултације. Градиво је подељено у четири модула: први модул (моменти инерције равне површине),
други модул (аксијално напрезање), трећи модул (смицање и увијање) и четврти модул (савијање) који
се полажу колоквијално. Уколико се не положе модули, полаже се писмени део испита, који је
елиминаторан.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 3 усмени испит 45
практична настава 2
колоквијум-и 40
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство-основне академске студије
Технолошко инжењерство

Рударско инжењерство
Назив предмета: Инжењерска графика
Наставник/наставници:Живче Шаркоћевић
Статус предмета:обавезан
Број ЕСПБ:5
Услов:нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да студент овлада знањима која су неопходна за успешно приказивање (и читање)
машинских делова и склопова на техничким цртежима. Студент треба да познаје сва правила и
стандарде који се користе за обликовно, димензионо и обрадно дефинисање машинских делова на
цртежима.

Исход предмета
Исход предмета је способност студента да, непосредно или коришћењем одговарајућих софтверских
пакета, моделира машинске делове и читаве склопове, прикаже склопове одговарајућим склопним
цртежима, а делове прикаже на радионичким цртежима са потребним пресецима тако да исти буду
потпуно обликовно, димензионо и обрадно дефинисани.

Садржај предмета
Теоријска настава
Цртање у машинству; приказивање предмета на цртежу; композиција делова; слика предмета.
Аксонометријске пројекције предмета и њихово тумачење. Погледи; основни погледи; посебни погледи;
врсте линија у машинству. Пресеци; потпуни пресек; полупресек; делимични пресек; означавање
пресека; профилни пресеци. Продори; симетрични делови; детаљи који се понављају. Котирање;
функција кота; елементи котирања; означавање кота на цртежу; методе котирања. Приказивање навоја;
завојница; навојни пар; преглед и ознаке навоја. Означавање стања површина; храпавост површина;
знаци за квалитет обраде; означавање на цртежима. Техничко писмо; размере; формати, заглавља и
саставнице; позиционе ознаке елемената. Приказивање зупчаника; приказивање опруга; приказивање
заварених шавова. Толеранције облика и положаја.

Практична настава
Аксонометријско скицирање и 3Д моделовање једноставних машинских делова; приказ задатих модела у
три основна погледа. Представљање машинских делова методом прозрачности и методом замишљених
пресека у три основна погледа. Израда техничког цртежа у довољном броју погледа методом
замишљених пресека, коришћење посебних погледа и пресека; котирaње дела на цртежу. Моделовање
свих делова задатих склопова; израда склопног цртежа у довоњном броју погледа, са потребним
обележавањем и давањем габаритних мера; израда саставнице; попуњавање таблица на цртежу; израда
радионичких цртежа за све делове склопа; нумерисање радионичких цртежа сагласно са нумерацијим
склопа. Израда 3D модела за три задата (сложена) машинска дела која садрже елементе који се
понављају; израда одговарајућих техничких цртежа, у довољном броју погледа, методом замишљених
пресека; примена посебних погледа и пресека; котирaње; означавање квалитета храпавости. Сви задаци
се раде или непосредно, употребом прибора за цертање, или коришћењем одговарајућих, погодних
софтвeрских пакета као што је, на пример, SolidWorks. Аксонометријско скицирање и 3Д моделовање
једноставних машинских делова; приказ задатих модела у три основна погледа. Представљање
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машинских делова методом прозрачности и методом замишљених пресека у три основна погледа.
Израда техничког цртежа у довољном броју погледа методом замишљених пресека, коришћење
посебних погледа и пресека; котирaње дела на цртежу. Моделовање свих делова задатих склопова;
израда склопног цртежа у довоњном броју погледа, са потребним обележавањем и давањем габаритних
мера; израда саставнице; попуњавање таблица на цртежу; израда радионичких цртежа за све делове
склопа; нумерисање радионичких цртежа сагласно са нумерацијим склопа. Израда 3D модела за три
задата (сложена) машинска дела која садрже елементе који се понављају; израда одговарајућих
техничких цртежа, у довољном броју погледа, методом замишљених пресека; примена посебних погледа
и пресека; котирaње; означавање квалитета храпавости. Сви задаци се раде или непосредно, употребом
прибора за цертање, или коришћењем одговарајућих, погодних софтвeрских пакета као што је, на
пример, SolidWorks.

Литература
1. Д. Петровић, С. Ђорђевић, М. Стоименов, Љ. Миладиновић: ИНЖЕЊЕРСКА

ГРАФИКА;Машински факултет Београд, ISBN: 978-86-7083-788-1, Београд, 2013
2. Стеван Ђорђевић, Драган Петровић: практикум за вежбе, Машински факултет Београд, ISBN:

978-86-7083-820-8, Београд, 2014

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
активна настава (теоријска)
ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5
активна настава (практична)
лабораторијске вежбе: 30
провера знања
колоквијум са оцењивањем: 10
завршни испит: 5
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 25 усмени испт
колоквијум-и 40 ..........

семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Механика 2
Наставник/наставници:Љубиша Гарић
Статус предмета:обавезни
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета
Механика 2 је део теоријске механике у коме се проучавају механичка кретања тела, при томе се не
узимају у обзир масе тела и силе које дејствују на тело. Циљ предмета је да студенти усвоје знања која
су потребна за самостално проучавање кретања тела и одређивање кинематичких карактеристика
кретања тела, то су путања, брзина и убрзање.

Исход предмета
Студенти проучавају теоретски део и применом теорије решавају конкретне техничке проблеме.
У задацима се решавају два основна проблема: 1. Дефинише се аналитички поступак за кретање тачке, у
равни и простору у односу на систем референције. 2. Дефинишу се кинематичке карактеристике кретања
тачке, путања, брзина и убрзање.

Садржај предмета
Теоријска настава
Кинематика тачке, Кинематика крутог тела, Ротационо кретање крутог тела око непокретне осе, Равно
кретање крутог тела, Ротација крутог тела око непокретне тачке, тј. сферно кретање крутог тела, Општи
случај кретања слободног крутог тела у простору, Сложено кретање тачке, Сложено кретање крутог
тела, Механизми.
Практична настава
У практичној настави највише задатака ради се из три области: 1. Кинематика тачке  2. Равно кретање
крутог тела  3. Сложено кретање тачкеу равни и у простору.

Литература
1. Лазар Русов, Механика,Кинематика, Научна књига Београд, 1992.
2. Данило Рашковић, Механика 2, Кинематика, Грађевинска књига Београд, 1975.
3. Ратко Павловић, Душан Стокић, Збирка решених задатака из Механике 2, Ниш 1996.

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Усмено излагање на табли и настава преко компјутера помоћу пројектора. Приказује се анимација
кретања из неколико наведених области.
Студенти добијају графичке радове.
Студенти могу положити испит преко колоквијума, усмени и писмени део.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испт 20
колоквијум-и 25 ..........
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Мшинско инжењерство

Назив предмета: Енглески језик 2
Наставник/наставници: Јелена Вукићевић-Нешић
Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 2

Услов: Положен испит из предмета Енглески језик 1

Циљ предмета
Студенти треба у већој мери буду да оспособљени како за коришћење литературе из области
машинства на енглеском језику тако и за писмено изражавање и усмену комуникацију; да
прошире свој корпус стручних термина на енглеском језику; да стекну вештину академског
писања кроз јасно и садржајно изражавање као и вештину језгровитог усменог
презентовања; да подигну ниво рутине при одговарању задацима као што су пословна писма,
електронска пошта, телефонирање и сл; да стекну оријентацију у научном истраживању као
и у култури ESP-a и његовим нивоима.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да даље усвајају лексику енглеског језика у области машинства и
да се усмено и писмено изражавају и то граматички веома коректно; да употребљавају
сложеније граматичке јединице, као и да су спремни да дубље истражују и усвајају
фразеологију енглеског језика. Студенти су увежбани да се без тешкоћа изразе на енглеском
језику кроз есеј, презентацију, семинарски рад и сл, а такође и да без застоја учествују у
комуникацији било да је она пословна или свакодневнa, усмена или писмена. Сасвим су
подигли ниво успешности разумевања текста и развили су способност дефинисања стручних
појмова путем синонимије и описа. Исто тако, значајно су унапредили вештину читања,
запажања и анализе текста. Усвојили су почетне вештине академског писања и основе
научног истраживања. Упознали су се с културом ESP-а.
Садржај предмета
Теоријска настава
Настава подразумева рад на стручним и тематским текстовима при чему се надограђује и
усваја стручна терминологија техничких наука и посебно она из области машинства; такође,
ради се на фразама у енглеском језику. Усавршава се вештина читања и даље се унапређује
способност разумевања текста из ширег техничког регистра. Подиже се ниво комуникативне
компетенције на основу примера из праксе и усвајају се правила за писање пословних писама
и радне биографије (CV). Развија се способност разумевања изворног говора кроз вежбе
помоћу аудио материјала. Улази се у правила вештине академског писања. Презентују се
различите методе у квалитативним и квантитативним истраживањима, а такође и вештина
процене извора са интернета. Посвећује се пажња култури енглеског језика за посебне намене.
Практична настава
Passive Voice, Conditionals; Mood; Punctuation; Sentence Structure; Sentence Patterns; Syntax;
Organising information; Writing Skills; Thesis Statement; Applied Research; Business Letter and
CV; Culture of ESP
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Литература
Ibbotson, M,: Cambridge Engineering English (text with audio CD)
Professional  texts (reading material)
Мartin Hewings: Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2002
Geoffrey Leech et al: English Grammar and Usage, Longman, 2001
The Oxford Dictionary of Science, Oxford University Press, 2017
ЕССЕ речник, Институт за стране језике, Београд, 2005.
Јован Милићевић: Речник машинске технике, Пословни систем ГРМЕЧ – Привредни
преглед, Београд, 2000.
Слободан Танкосић: Политехнички речник, Грађевинска књига АД, Београд, 2006
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2 Практична настава:0
Методе извођења наставе
Презентовање стручних текстова и теорије који су студентима потребни за савладавање програма
предмета. Проблемски-оријентисана настава; интерактивна настава; домаћи задаци; аудио-визуелна
средства.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 25

презентовање 15 усмени испт 25

колоквијум-и 20
семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжњерство

Назив предмета: Руски језик 2

Наставник/наставници: Василије Стоиљковић, лектор
Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 2

Услов: Одслушан курс из предмета Руски језик 1

Циљ предмета
Овладавање лексиком и изразима из разговорно-ситуативних тема које се користе у широј
комуникацији.
Исход предмета
Оспособљавање студената за језичко сналажење у различитим и сложенијим ситуацијама на руском
говорном подучју на нивоу А2 - Б1: путовање, боравак, студирање, рад у Русији.

Садржај предмета
Теоријска настава
Разговорне теме: "Путешествие", "Гостиница", "Город", "Ресторан", "Магазин", "Вакансия".
Граматичке теме: глаголи кретања.
Практична настава
Вежбе читања и писања. Вежбе аудирања, превођења и разговора.
Литература
П. Пипер, М. Стојнић, Руски језик, Завет, Београд, 2002.
И. Антанасијевић, Разговорник српско-руски и руско-српски, Кућа књиге ДОО, Будва 2008.
Руско-српски речник (под ред. Б. Станковића), Прометеј, Београд, 2009.
Видео и аудио материјали са Јутјуба из разговорних области предвиђених садржајем предмета.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0

Методе извођења наставе
Монолошка, дијалошка, конфонтативна, рад са текстом, рад са аудио и видео материјалом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току наставе 10 писмени испит 25

домаћи задаци 20 усмени испит 25

колоквијуми 20

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм : Машинско инжењерство - мастер академске студије

Назив предмета: Механика 3
Наставник/наставници: Милан Т Ђорђевић, Никола Нешић
Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти савладају основне поставке динамике материјалне тачке и динамике
материјалног система. У том циљу студенти треба да савладају основне теореме и законе динамике
материјалног система, основне појмове линеарних осцилација тачке, као и динамику тела, укључујући
елементе аналитичке механике.
Исход предмета
Стицањем знања у овом предмету студенти ће бити у могућности да ефикасно решавају проблеме
динамике материјалне тачке и динамике материјалног система и прате наставу на стручним предметима
који анализирају кинематичке и динамичке проблеме
Садржај предмета
Закони динамике. Врсте сила. Задаци динамике. Диференцијалне једначине кретања тачке. Први
интеграли. Импулс, рад, снага и потенцијална енергија силе. Општи закони динамике тачке.
Стабилност равнотежног положаја тачке. Својства кретања тачке у пољу централне силе. Кретање тачке
у пољу гравитационе силе. Релативно кретање тачке. Кретање тачке по глаткој, обртној и непокретној
површини у пољу земљине теже. Кретање тачке по линији. Динамика система материјалних тачака.
Класификација сила. Једначине кретања. Општи закони динамике материјалног система. Динамика
тачке променљиве масе. Једначина Мешчерског. Једначина Циолковског. Динамички торзер система.
Даламберов принцип. Рад унутрашњих сила крутог тела. Рад спрега и момента силе. Транслаторно
кретање тела. Момент инерције тела. Штајнерова теорема. Момент инерције тела у односу на
произвољну осу. Центрифугални момент инерције. Елипсоид инерције. Главна и главна централна оса
инерције. Обртање тела око непомичне осе. Раванско кретање крутог тела и система крутих тела.
Обртање тела око непомичне осе. Приближна теорија гироскопа. Идеалне везе. Лагранж-Даламберов
принцип. Генералисане координате. Лагранжеве једначине 2. врсте. Лагранжева функција. Циклична
координата. Стабилност релативне равнотеже система. Основи теорије удара материјалне тачке. Удар
система материјалних тачака. Лагранжеве једначине 2. врсте при удару.
Литература
1. Ђурић, С., - Механика 3 и 4 –Динамика и теорија осцилација, МФ Универзитета у Београду (1981)2. Русов, Л., -Механика-Динамика, Привредни преглед, Београд3. Вуковић, Ј. Симоновић, М., Обрадовић А., Марковић, С., Збирка задатака из динамике, МФБеоград (2001),4. Батј, М.И. Џандзелизе, Г.Ј. Келзон, А.С., Механика – Решени задаци из теоријске механике, МФБеоград (1990),5. Божидар Вујановић, Динамика, Научна књига, Београд,6. Ђорђе Ђукић, Теодор Атанацковић, Ливија Цветићанин, Механика, Универзитет у Новом Саду
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације. На предавањима се излажу основни принципи и општи методи
Механике 3. На вежбама се решавају задаци који илуструју примену ових метода у решавању
конкретних проблема. Сложенији примери се студентима презентују посредство симулација на
рачунару. Током семестра студенти раде домаће задатке (самосталне вежбе) који су услов за полагање
колоквијума. Током семестра се организују 3 колоквијума која замењују полагање писменог
(практичног) дела испита.
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Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
50

Завршни испит
Поена
50

Активност у току предавања 5 писмени испит 30

Практична настава 5 усмени испт 20

Колоквијум-и (3) 30 Трајање испита
Писмени – 3 часа
Усмени – 1 час

Остало (самосталне вежбе 3) 10
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Студијски програм : Машинско инжењерство (4 године)
Врста и ниво студија: Опште машинство (М)
Назив предмета: Машински елементи
Наставник: Предраг Живковић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Полежени испити: Техничко цртање, Отпорност материјала, Механика-статика.
Циљ предмета је:
Стицање широких знања и вештина из области прорачуна и конструисања машинских елемената.
Исход предмета: Способност самосталног и креативног коришћења стечених знања и вештина у
решавању специфичних практичних проблема и прорачуна и конструкција машинских елемената.
Садржај предмета
Теоријска настава: Uvod u mašinske elemente.
Osnovni pojmovi i podele mašina i mašinskih elemenata. Standardizacija u mašinstvu. Ciljevi, standardizacije.
Oblast primene. Vrste standarda. Srpski i međunarodni standardi. Tolerancije mašinskih delova i sklopova:
Tolerancije dužinskih mera. Tolerancije oblika i položaja. Tolerancije kvaliteta površine. - Osnove proračuna
mašinskih elemenata: Radni naponi u mašinskim delovima. Statički i dinamički radni napon. Načini promene
dinamičkog radnog napona. Kritični naponi mašinskih delova. Stepen sigurnosti mašinskih delova. - Mašinski
materijali: Opšti pregled. Pregled mašinskih materijala: čelik, liveno gvožđe, bakar i njegove legure, aluminijum i
njegove legure, magnezijum i njegove legure. - Termičke i termohemijske obrade mašinskih materijala:
Poboljšavanje svojstava mašinskih delova termi~kim postupcima: kaljenjem, otpuštanjem, poboljšavanjem; i
termohemijskim postupcima: cementacija i nitriranje. - Korozija i zaštita od korozije mašinskih materijala:
Definicija i vrste korozije. Značaj i vrste zaštite od korozije. Površinska zaštita: nemetalne prevlake, metalne
prevlake. Zaštita legiranjem. -Elementi za vezu: a) Nerazdvojive veze. Zakovani spojevi: Materijali za izradu
zakovica. Postupci zakivanja. Prednosti i mane zakovanih spojeva. Proračun zakovanih spojeva. Zavareni
spojevi: Vrste zavarenih spojeva. Prednosti i mane zavarenih spojeva. Lemljeni spojevi: Vrste lemljenih spojeva.
Prednosti i mane lemljenih spojeva. -Razdvojive veze. Spojevi klinovima: Vrste klinova. Uzdužni klinovi sa
nagibom. Uzdužni klinovi bez nagiba. Materijali za izradu klinova. Izbor uzdužnih klinova. Žljebni spojevi.
Navojni spojevi: Zavojnica i navoj. Oblici vijaka i navrtki. Upotreba zavrnjeva. Materijali za izradu zavrtnjeva i
navrtki. Označavanje Zavrnja i navrtki. Pritezanje zavrtanjskih spojeva. Osnovi proračuna navojnih veza. -
Elastične veze: Opruge. Primena opruga. Materijali za opruge. Vrste opruga. Osnovna obeležja opruga.- Elementi
za prenos snage Mehanički prenosnici: Pojam, definicije i podele. Radni prenosni odnos prenosnika. Stepen
iskorišćavanja prenosnika. Frikcioni parovi: vrste i namena. Opterećenje i dimenzionisanje. Zupčasti prenosnici:
Vrste i primene zupčanika. Cilindrični zupčanici sa pravim i kosim zubima. Konični zupčanici. Pužni prenosnik.
Nortonov prenosnik. Materijali i postupci za izradu zupčanika. Podmazivanje. Kaišni prenos: Princip rada,
svojstva i podela. Konstruktivni oblici. Načini zatezanja remena. Princip proračuna i dimenzionisanja aišnih
prenosnika. Lančasti i užetni prenosnici: prednosti i mane, materijal za izradu, osnove proračuna.- Elementi za
obrtno kretanje: Vratila i osovine: Materijali za izradu. Konstruktivni oblici: osovine, osovinice, vratila, rukavci.
Opterećenje: principi proračuna i dimenzionisanja.
- Ležaji: namena i podela. Klizni ležaji. Kotrljajni ležaji. Izbor ležaja. Podmazivanje i zaptivanje ležaja. Spojnice:
namena i podela spojnica. Nerazdvojive: krute i prilagodljive spojnice. Razdvojive sa: trenutnim, postepenim i
samo- uključivanjem i isključivanjem. - Elementi za transport cevima: Sudovi za fluide. Materijal. Cevni vodovi.
Spajanje i zaptivanje. Cevni zatvarači i sigurnosni uredjaji: ventili, priklopci, zasuni i slavine

Литература:
Ognjanovic, M.: Masinski elementi, Naucna knjiga, Beograd, 2014, str. 501.
Вера Николић: Машински елементи, теорија, прорачун, примери. Крагујевац, 2004.
Veriga, S.:Masinski elementi I, Opsti deo, Masinski fakultet, Beograd, 1984, br.str. 237.
Veriga, S.:Masinski elementi II, Veze i spojevi, Masinski fakultet, Beograd, 1990, br.str. 218.
Veriga, S.:Masinski elementi III, Prenosnici, Masinski fakultet, Beograd, 1993, br.str. 207.
Предраг Живковић: МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ-збирка решених задатака. Универзитет у Приштини,
Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2016.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе:
Предавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци-графички радови, тестови и колоквијуми.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 5 писмени испит 15
Активност у току вежби 5 усмени испит 15
Колоквијуми и тестови 30 ..........
самостални домаћи радови-графички 30
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - основне академске студије

Назив предмета: Термодинамика
Наставник/наставници: Милан Љ. Ђорђевић
Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Упознавање студената са принципима и ограничењима при трансформацији топлотне енергије,
упознавање са механизмима преношења топлоте и стицање основних знања о термодинамичким
процесима заступљеним у топлотним апаратима.

Исход предмета
Оспособљавање студената да врше једноставне практичне прорачуне и активно прате наставу из
осталих стручних предмета термотехнике, термоенергетике и процесне технике.

Садржај предмета
Теоријска настава
Садржај и структура термодинамике. Историјат развоја термодинамике. Основни термодинамички
појмови. Термодинамички метод. Идеалан гас. Политропске промене стања. Мешавине идеалних
гасова. Закон конзервације енергије. Први принцип термодинамике за затворени и отворени
термодинамички систем. Други принцип термодинамике. Појам ентропије. Повратни, неповратни и
немогући процеси. Промена eнтропија идеалних гасова при размени топлоте, материје и рада.  Кружни
процеси. Реални гасови и паре. Величине и дијаграми стања водене паре. Термодинамички циклуси са
реалним гасовима. Ранкин-Клаузијусов циклус. Основи простирање топлоте. Стационарно провођење
топлоте кроз једнослојан и вишеслојан раван, цилиндричан и сферичан зид. Прелажење топлоте
(конвекција). Примена теорије сличности. Бездимензионални критеријуми сличности. Пролажење
топлоте. Простирање топлоте зрачењем. Основни закони топлотног зрачења.
Практична настава
По структури вежбе су аудиторне, са решавањем типских задатака из наставних области које су
претходно обрађене на предавањима. Решавање зататака биће пропраћено објашњењима, анализама и
коментарима, како би се помогло студентима да самостално решавају задатке.

Литература
1. Милинчић, Д., Вороњец., Термодинамика, Машински факултет, Универзитет у Београду, 1990.
2. Козић, Ђ., Термодинамика, Машински факултет, Универзитет у Београду, 2007.
3. Вороњец, Д., Ђорђевић, Р., Васиљевић, Б., Козић, Ђ., Бекавац, В., Решени задаци из термодинамике

са изводима из теорије, Машински факултет, Универзитет у Београду, 1990.
4. Радојковић, Н., Илић, Г., Вукић, М., Збирка задатака из термодинамике, Машински факултет,

Универзитет у Нишу, 2007.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Програм се реализује помоћу предавања, вежби и консултација. Студенти су обавезни да активно
редовно прате предавања и вежбе и да полажу колоквијуме.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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40 60

активност у току предавања 5 писмени испит 30

практична настава 5 усмени испт 30

колоквијум-и 30 ..........

семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - Основне академске студије
Назив предмета: Отпорност материјала 2
Наставник/наставници: Драган В. Чукановић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6 (шест)
Услов: Положен испит из предмета Отпорност материјала 1
Циљ предмета
Оспособљавање студената за анализу напона и деформација који се јављају у елементима конструкција
при основним врстама напрезања (извијање и савијање) и сложеном напрезању. Решавање статички
одређених и статички неодређених практичних проблема. Димензионисање елемената конструкција.
Исход предмета
Стечена знања омогућавају студенту да препозна и анализира напонско стање и деформацију елемената
конструкције, а затим и изврши њихово димензионисање. Студент је оспособљен да самостално решава
задатке из области Отпорности материјала како у оквиру виших курсева на студијама тако и при
решавању проблема у инжењерској пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Деформациони рад. Клапејронова теорема. Теорема о узајамности радова и еластичних померања.
Кастиљанове теореме. Максвел-Морова метода. Верешћагинова метода. Статички неодређени
проблеми при савијању. Метода сила. Континуални гредни носачи. Метода растављања. Теорема три
момента. Оквирни носачи. Примена Кастиљанове теореме. Решавање статички неодређених система
применом канонских једначина. Извијање. Ојлерова критична сила. Критични напон при извијању.
Извијање у пластичној области. Димензионисање штапа при извијању. Сложено напрезање. Косо
савијање. Напони и деформација. Димензионисање. Истезање и савијање. Савијање и  увијање.
Екцентрични притисак. Нормални напон. Неутрална оса. Језгро пресека. Савијање и извијање. Општи
случај сложеног напрезања. Димензионисање при сложеном напрезању. Хипотеза највећег нормалног
и тангенцијалног напона. Морова хипотеза о слому материјала. Хипотеза највећег деформационог рада.
Практична настава
У оквиру аудиторних вежби, решавају се практични примери из области које се обрађују на
предавањима, дају се упутства за израду домаћих задатака и прегледају исти.
Литература
1. З. Васић, Отпорност материјала, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2006.
2. Р. Чукић, Д. Ружић, Отпорност материјала 2, Машински факултет, Београд, 2001.
3. Ш. Дуница, Ж. Бојовић, Збирка решених задатака из Отпорности материјала, Научна књига, 1989.
4. Д. Рашковић, Таблице из Отпорности материјала, Машински факултет, Београд, 1976.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања. Аудиторне вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива,
пропраћен карактеристичним примерима. На аудиторним вежбама се раде додатни задаци који
проширују градиво са предавања. У унапред најављеним терминима сваке недеље одржавају се и
консултације. Градиво је подељено у четири модула: први модул (примена енергетских принципа при
решавању статички одређених проблема), други модул (статички неодређени проблеми при савијању),
трећи модул (извијање) и четврти модул (сложено напрезање) који се полажу колоквијално. Уколико
се не положе модули, полаже се писмени део испита, који је елиминаторан.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 3 усмени испит 45
практична настава 2
колоквијум-и 40
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домаћи задаци 10
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Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Технологије обраде Шифра: 20.ОМ14
Наставник/наставници:Богдан С. Ћирковић, Драган Д. Лазаревић
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:Нема
Циљ предмета
Упознавање са техничко-технолошким поступцима и елементима њиховог пројектовања.

Исход предмета
Знање стечено овим предметом омогућује правилно пројектовањепоступака обраде пластичним
деформисањем и резањем као и упознавање са неконвенционалним поступцима обраде.

Садржај предмета
Теоријска настава
Структура процеса обраде. Основни процеси обраде. Избор варијанте процеса обраде. Одређивање
потребних операција и документације. Избор алата и машина. Запреминска обрада. Обрада лима.
Сабијање. Пробијање и просецање, Савијање. Извлачење.
Основи теорије обраде резањем. Поступци обраде (стругање, бушење, глодање, рендисање, брушење,
провлачење, озубљење, израда навоја, и др.). Неконвенционални поступци обраде (ECM, EDM, ласер,
плазма, ултразвучна, воденим млазом...). CNC технологије обраде. Технолошки поступак обраде и
контроле, технолошка документација.
Практична настава
Пројектовање поступка обраде за поједине производне операције обраде деформисањем.
Упознавање са појединим врстама алата за обраду резањем и њиховим карактеристикама. Разрада
технолошких поступака при изради одређених израдка. Разрада једног примера за пројекат одређивања
технологије обраде резањем.  Упознавање са препорукама око избора алата и машина за обраду.
Литература

1. Богдан Ћирковић, Технологије обраде, приручник за предавања, Факултет техничких наука,
Косовска Митровица, 2014.

2. Томислав Тодић, Технологије обраде деформисањем, приручник за предавања, Факултет
техничких наука, Косовска Митровица, 2013.

3. Ђекић Светозар, Обрада резањем, Машински факултет Приштина 1998
4. М. Лазић,  Б. Недић, С. Митровић: Технологија обраде метала резањем,  Крагујевац,  2002

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Настава се изводи интерактивно на предавањима и вежбама. На предавањима се изучавају поједине врсте
машина, са становишта њихове примене и правилног избора при пројектовању технолошког процеса. На
вежбама се пројектују процеси и врши избор одговарајуће машине и уређаја за поједине производне
операције.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Број поена
50

Завршни испит Број поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испит 20
колоквијум-и 20
семинар-и 20



Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужина 2 странице А4 формата
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Апликативни софтвери у инжењерству
Наставник:Драган Лазаревић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Наставни предмет је технички оријентисан и даје основни преглед актуелних информационих
технологија (ИТ), са циљем да студенте, који не морају да имају претходна знања из области ИТ,
оспособи да самостално користе средства ИТ у даљим студијама Индустријског инжењерства. Студенти
ће овладати разним областима ИТ, првенствено везаним за: архитектуру персоналних рачунара,
карактеристике компоненти рачунарског система и могућности примене (како хардвера, тако и
софтвера), примену рачунарских мрежа, оперативних система, софтверских алата за обраду текста, рада
са табелама и електрониским презентацијама, као и за основне принципе програмирања.
Исход предмета:
Студенти ће након успешно положених предиспитних и испитних обавеза бити оспособљени да: разумеју
основне концепте и терминологију у области информационих технологија; разумеју структуру
савремених рачунарских система, начин функционисања њихових компоненти и њихову међусобну
интеракцију; разумеју принципе рада оперативних система и рачунарских мрежа; користе сервисе
Интернета уз свест о потенцијалним предностима и ризицима рада у глобалној рачунарској мрежи;
користе стандардне софтверске алате за обраду текста, рад са табелама и креирање електронских
презентација; самостално овладавају принципима рада нових верзија софтверских алата; алгоритамски
размишљају и развијају једноставније корисничке програме; и суочавају са изазовима везаним за
безбедност информација.
Садржај предмета:
Основни појмови у области ИТ. Архитектура и принципи функционисања рачунарских система. Системи
за приказивање података. Програмска решења за: обликовање и уређивање текста, рад са повезаним
табелама и обликовање презентација. Појам, класификација и основни слојеви оперативних система.
Врсте и компонете рачунарских мрежа, протоколи и принципи повезивања мрежа базираних на
различитим мрежним технологијама. Различити аспекти примене глобалне рачунарске мреже. Основни
сервиси Интернета, апликације и примена. Алгоритамски приказ поступака обраде података.
Интегрисана развојна програмска окружења. Основни концепти одабраног програмског језика. Основне
технике програмирања.
Литература:
1. Луковић И., Ристић С., Стефановић Д., Ракић-Скоковић М. Основе рачунарских технологија и
програмирања, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007.
2. Louden C. K., Lambert K. A., Programming Languages: Principles and Practices, Course Technology,
2011.
3. Shelly B. G., Vermaat E. M., Discovering Computers - Fundamentals 2011 Edition, Course Technology,
2011.
Број часова активне наставе 60 (30+30) Остали часови
Предавања:
2 (недељно)

Вежбе:
2 (недељно)

Други облици
наставе:

Студијски истраживачки
рад:

Методе извођења наставе:
Настава предавања је фронтална и подразумева примену најсавременијих дидактичких средстава и
метода. Настава вежбања се у целини изводи у специјализованим вежбаоницама са рачунарском
подршком.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

60
Завршни испит Поена

40

Присуство на предавања 5 Писмени испит-
комбиновани задаци
и теорија

40
Присуство на вежбама 5

Колоквијум-и (тест 3) 30
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Остало (сложени облици вежбе 3) 20



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм : Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Механика флуида
Наставник: Љиљана Анђелковић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Студенту се пружају основна знања из механике флуида, проучавањем законитости мировања и струјања
течности и гасова. Програм је тако постављен да студент кроз предавања и вежбе сагледа примену хидраулике и
пнеуматике у машинству, што ће му омогућити решавање конкретних задатака у пракси.
Исход предмета:
Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално изврши одговарајуће прорачуне из области
струјања флуида и активно прати наставу на осталим стручним предметима  машинске технике.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Флуид као непрекидна средина; Физичке величине стања флуида;Силе које делују на флуид; Стишљивост;
Унутрашње трење; Утицај топлоте; Притисак; Ојлерове једначине за миран флуид; Основна једначина
мировања флуида; Притисак на равне и криве површине; Пливање; Врсте струјања; Струјно поље; Протоци и
средња брзина струјања;  Једначина континуитета; Кретање и деформисање делића флуида;  Режими струјања;
Једначина стационарног струјања савршеног флуида дуж струјнице; Једначина стационарног струјања
вискозног флуида дуж струјнице; Сличност физичких појава;  Испитивање модела;  - теорема; Ламинарно
струјање кроз праву кружну цев; Турбулентно струјање кроз праву кружну цеви; Дефиниција
једнодимензијских струјања; Основне једначине једнодимензијских струјања; Грешке због увођења средњих
вредноси код једнодимензијских струјања; Примери једнодимензијских струјања; Једнодимензијска струјање
кроз цеви; Линијски губици у цевима; Локални губици у цевима; Практични обрасци за одређивање локалних
губитака енергије течности у цевима; Дефиниција цевовода; Прорачун простог цевовода; Прорачун сложеног
цевовода; Стационарна и квазистационарна истицања;
Практична настава:
Састоји се од примене теоријских сазнања на решавање конкретних примера из области мировања и кретања
флуида. Посебана пажња се поклања прорачуну сложених цевовода уз упућивање студената на коришћење
приручничких података када су у питању успутни и локални отпори у цевоводу.
Литература:
Маричић Н., Механика флуида, ФТНКМ, Косовска Митровица, 2003.
Ђорђевић В., Динамика једнодимензијских струјања флуида, Машински факултет, Београд, 1995.
Чантрак С., Бенишек М., Павловић М., Марјановић П, Црнојевић Ц., Механика флуида - Теорија и пракса,
Машински факултет, Београд, 1994.
Број часова
активне наставе

(недељно) Теоријска
настава:

2 Практична
настава:

2

(годишње) 30 30

Методе извођења наставе:
Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна и на њима се теоријски
обрађује физикалност мировања и струјања течности и гасова са аналитичким прилазом и добијањем погодних
израза за практичну примену. Вежбе имају карактер практичне наставе у оквиру којих се раде рачунски задаци
уз активно учешће студената

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена

60
Завршни испит Поена

40
активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испит 10
колоквијум-и (3) 45 Трајање испита

(часова)
писмени - 3

остало усмени - 1



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Електротехника са електроником
Наставник/наставници: Анђелија Раичевић
Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 4
Услов: -

Циљ предмета
Стицање основних знања из области теоријске електротехнике и електронике.

Исход предмета
Стицање способности за аналитичко решавање задатака примерених усвојеном знању. Студенти који
успешно савладају градиво на предмету имаће практична знања из области теоријске електротехнике
и електронике.

Садржај предмета
Теоријска настава: Електростатика. Кулонов закон. Вектор јачине електричног поља. Гаусов закон.
Диелектрици у електростатичком пољу. Кондензатори и капацитивност. Електрична кола једносмерне
струје. Први и други Кирхофов закон. Омов закон. Методе решавања електричних кола.
Електромагнетизам. Био-Саваров закон. Амперов закон. Магнетни флукс. Фарадејев закон.
Електромагнетна индукција. Наизменичне струје. Комплексни домен. Методе за решавање
електричних кола наизменичне струје. Трофазни системи. Трансформатори. Електрични генератори.
Електрични мотори. Електроника. Диоде. Транзистори. Интегрисана кола. Појачивачи. Основна
логичка кола.

Практична настава: Настава се одвија комбиновано кроз лабораторисјке вежбе и решавања
нумеричких задатака. Упознавање са правилима рада и владања у лабораторији и мерама сигурности.
Упознавање са лабораторијском опремом и инструментима.

Литература
1. Митић Д, „Електротехника 1“, Петрограф, Ниш, 2007
2. Митић Д, „Електротехника 2“, Петрограф, Ниш, 2008.
3. Радуловић Ј, „Електротехника са електроником – збирка задатака“, Машински факултет у

Крагујевцу, Крагујевац 2006.
4. Петровић Т, Петровић М, Којовић А, Митраковић Д, "Електротехника са електроником -

практикум", Технолошко-металуршки факултет, Београд 2012.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 2х20 усмени испит 20
семинар-и - ..........
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм:Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Инжењерски алати
Наставник: Драган Д.Лазаревић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета:
Упознати и заинтересовати студенте са савременим могућностима примене рачунара у животном веку
производа. Оспособити студенте да моделирају делове, склопове и генеришу конструкциону
документацију у изабраном CAD софтверу. Упознати студенте са могућностима примене рачунара за
анализе конструкција (CAE), планирање, управљање и контролу производних операција (CAM, CAPP),
симулације рада (кинематске, динамичке, ...), визуелизацију и примену стандарда.
Исход предмета:
Студенти ће по положеном испиту из Инжењерских алата:
− Знати могућности примене рачунара у животном веку производа;
− Бити оспособљени да самостално моделирају појединачне делове различитог нивоа сложености,
− Бити оспособљени да самостално моделирају склопове различитог нивоа сложености;
− Бити оспособљени да самостално генеришу конструкциону документацију применом рачунара;
− Знати да креирају анотацијске ознаке геометријских толеранција и квалитета површина на 3Д моделу;
− Знати да управљају изгледом модела;
− Знати да користе стандарде за размену модела.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод. Предности и основне карактеристике примена рачунара у фазама животног века производа.
Моделирање призматичних делова. Моделирање ротационих делова. Моделирање сложених делова.
Моделирање склопова. Креирање анотацијских ознака геометријских толеранција и квалитета површина
на 3Д моделу. Генерисање техничке документације. Асоцијативност и визуелизација. Коришћење
стандарда.
Практична настава
Израда задатака из области: Моделирање делова (скице, ограничавање, моделске форме (енгл. "features"),
комбиновање моделских форми, параметарско моделирање...), моделирање склопова, креирање
анотацијских ознака, генерисање техничке документације.
Лабораторијске вежбе: Моделирање и праћење једноставног машинског система кроз животни циклус
применом изабраних рачунарских алата.
Литература:
1. Г. Девеџић, Ј. Максић, С. Ћуковић, С. Петровић: "3D моделирање производа – методичка збирка
задатака", Факултет инжењерских наука, ЦИРПИС центар, Крагујевац, 2016.
2. Г. Девеџић: "CAD/CAM технологије", Машински факултет, WUSAustria, Крагујевац, 2009.
Број часоваактивне наставе 60 (30+30) Остали часови
Предавања:
2 (недељно)

Вежбе:
2 (недељно)

Други облици
наставе:

Студијски истраживачки
рад:

Методе извођења наставе:
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и самостални рад студената. У оквиру предавања студент добија
основне информације. На вежбама студенти стичу практична знања и вештине за коришћење конкретних
алата из одређених области. Студенти израђују самосталнe задаткe који обухвата и интегрише знања за
коришћење појединих алата.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

50
Завршни испит Поена

50

Присуство на предавања 5 Практични испит 50
Практична настава 25

Колоквијум-и 20

Семинар-и
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Планирање и припрема производње
Наставник/наставници: Бранко Пејовић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5 (пет)

Услов: Нема

Циљ предмета
Упознавање студената са планирањем најважнијих услова и ресурса за производњу, односно са
припремом производње.

Исход предмета
Стечена знања ће оспособити студенте да стечена знања користе у производној инжењерској пракси.

Садржај предмета
Теоријска настава
Планирање производних услова:

 Планирање услова пословања (потражња, понуда и цене)
 Планирање производних граница (компоненте производа)
 Планирање асортимана
Планирање производних ресурса:

 Локација и производни простор
 Капацитет средстава за радну снагу
 Алат и материјал
 Енергетске течности и вода
 Људски ресурси и финансијски ресурси
 Време и информације
Припрема производње:

 Дугорочна и средњорочна припрема
 Краткорочне припреме (техничке, оперативне и радионице)

Практична настава
Примењивање техника планирања и припреме производње на практичним примерима. Израда
пројекта.

Литература
1. Омербеговић-Бијеловић Ј., Планирање и припрема производње, ФОН Београд, 2006.
2. Зеленовић Д., Управљање производним системима, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2004.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
У оквиру наставног процеса спроводиће се теоријска предавања и вежбе којe се саcтоје у решавању
разних практичних проблема коришћењем наученог теоријског знања. Пројекти се раде самостално уз
консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
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Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30

практична настава 5 усмени испт 20

колоквијум-и 20

семинар-и 20



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм : Машинско инжењерство-основне академске студије

Назив предмета: Основи мехатронике
Наставник/наставници:Срећко Ћурчић, Никола Нешић
Статус предмета:Изборни предмет / научно-стручни

Број ЕСПБ:5
Услов:Нема

Циљ предмета
Стицање знања потребног за компетентну анализу структуре мехатроничког решења, дефинисање
извршног механизма, контролног модула и алгоритам рада. Развијање креативне способности да се за
задати проблем постави идејно мехатроничко решење које ће на оптималан начин задовољити
дефинисане техничке захтеве.
Исход предмета
Располагање инжењерским способностима да се изведе квалитетна анализа механизама електронског
и процесорског модула као кључних подсклопова мехатроничког решења. На основу потпуног
овладавања инверзним инжењерским задатком (анализа), активно решавање директног инжењерског
задатка, синтеза оргиналног мехатроничког решења.
Садржај предмета
Увод у мехатронику. Интелигентне машине, склопови, системи и њихова примена. Пројектовање у
мехатроници. Иницијална визија концепта мехатроничког решења. Механизми у мехатроници.
Класификација механизама. Мерења у мехатроници. Аналогни и дигитални сензори. Фотодиоде и
фототранзистори. Актуатори у мехатроници. Линеарни и обртни актуатори. Актуатори са
трансформацијом кретања. Дигитални и аналогни електронски модули. Логичка кола и примена,
Детекција стања (0,1). Концепти управљања у Мехатроници. Структура процесорског система.
Програмирање система; Програмски алати на располагању.
Литература
1. Bishop, Robert H. The Mechatronics Handbook-2 Volume Set. CRC press, 2002.
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
50

Завршни испит
Поена
50

Активност у току предавања 10 писмени испит 30

Практична настава 10 усмени испт 20

Колоквијум-и (2) 30 Трајање испита
Писмени – 3 часа
Усмени – 1 час
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Увод у пројектовање техничких постројења

Наставник/наставници:Јелена Баралић
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Циљ је да студенти развију способност за концепцијско пројектовање и имплементацију интелигентних
технолошких система и процеса. Коришћењем теорије пројектовања, машинског учења и еволутивности,
базираних на парадигмама вештачке интелигенције.

Исход предмета
Самостално решавање проблема пројектовања производа и технолошких поступака израде применом
рачунарских алата у свим фазама реализације производа у оквиру произвоних система.

Садржај предмета
Теоријска настава
Производи и пословни процеси,

Радни токови код пословних процеса,
Управљање процесима, Контрола процеса,
Технолошка подршка процесној организацији предузећа,
Системи за управљање радним токовима,
Стандарди везани за управљање радним токовима, референтни модел радних токова,
Софтверски системи за управљање процесима,
Комуникација између различитих система за управљање процесима

Практична настава
Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Теоријску наставу прате вежбе.

Литература
1.Business Process Modeling, Simulation and Design, Manuel Laguna and Johan Marklund, Pearson Prentice
Hall, New Jersey, 2005.

2. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, Mathias Weske, Springer, 2007.

3.Цветковић С., Арсовски С., „Пројектовање технолошких система“  Косовска Митровица 2009,
ISBN 978-86-7746-200-0

4.  Цетковић Славица, "Развој савремених произвдних стратегија у индутрији",  Монографија,
Задужбина  Андрејевић, Београд 2002 год. ISBN 86-7244-335-7

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставеПредавања, менторски рад, студијски истраживачки рад, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
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практична настава 5 усмени испт 20

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 15

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Логистика предузећа
Наставник/наставници:Цветковић Славица
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Стицање основних знања о значају логистике у нетранспортним предузећима у привредном
систему земље, као и о реализацији логистичких процеса којима се остварује просторна и
временска трансформација робних токова.
Исход предмета
Стицање теоријских и практичних знања и вештина за организовање, управљање и контролу
токова материјалних добара, информација и енергије
Садржај предмета
Теоријска настава

Циљеви и задаци логистике предузећа. Систем логистике предузећа, логистичка стратегија и
концепција предузећа. Логистика транспорта. Логистика складиштења и комисионирања.
Управљање залихама. Логистика набавке (снабдевања), логистика производње, логистика
дистрибуције. Реверзна логистика. Токови информација и интеграција рачунара у логистици.
Логистички контролинг.
Практична настава Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Теоријску наставу прате вежбе
из логистике.

Литература
1. Славица Цветковић: Ауторизована скрипта
2. Гајић В.; Логистика предузећа, Факултет техничких наука у Новом Саду, 2002.
3. Зечевић С., Тадић С.; City логистика, Саобраћајни факултет у београду, 2006.
4. David J. Biomberg, Stephen B. LeMay, Joe B. Hanna; Logistika, Pearson Education Inc Загреб,
2006.

5. Bloomberg D. at all LOGISTICS Prentice Hall, New Jersey, USA 2002.

6. Драган В. Васиљевић; Рачунарски интегрисана логистика, Факултет организационих наука,
Београд, 2001.
Број часова активне наставе 4 Теоријска настава:2 Практична настава:2

Методе извођења наставеПредвиђена је израда семинарског рада
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
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практична настава 5 усмени испт 20

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 15

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Металне конструкције
Наставник/наставници:Ивица Чамагић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Основни циљеви предмета: 1) увођење студента у логику пројектовања и прорачуна металних
конструкција у машиноградњи, 2) развој креативних и иновативних способности студента у смислу
пројектовања спојева карактеристичних носећих конструкција, кроз фазе конципирања, избора
параматера, димензионисања и прорачуна конструкција.
Исход предмета
Студент је уведен у логику пројектовања и прорачуна металних конструкција у машиноградњи.
Студент је обучен да прорачуна спојеве, носаче и оптерећења носећих конструкција. Такође, студент је
уведен у процедуре димензионисања и израде пројеката за носеће конструкције у машиноградњи.
Садржај предмета

Теоријска настава:

Материјали металних конструкција. Оптерећења носећих конструкција. Докази при димензионисању
металних конструкција у машиноградњи: доказ напона, доказ еластичне стабилности, доказ
деформација, доказ сигурности веза, доказ напона у погледу замора материјала, доказ динамичке
стабилности, доказ сигурности против претурања; доказ еластичне стабилности центрично
притиснутог штапа. Носачи. Основи конструисања решеткастих носача. Пуни носачи. Oпшта
разматрања прорачуна раванских система, основни принципи методе утицајних линија, примена
утицајних линија за одређивање реакција, трансверзалних сила и момената савијања. Прорачун
статички одређених решетки.

Практична настава:

Доказ напона и доказ деформација за гредни и за конзолни носач услед дејства оптерећења; Прорачун
завртањских веза са обичним вијцима; Прорачун завртањске везе са преднапрегнутим вијцима,
Прорачун завртањских веза код чеоних плоча, Прорачун монтажног универзалног наставка са
завртњима без тачног налегања за носач попречног пресека-I профил, као и са преднапрегнутим
завртњевима за исти носач; Прорачун угаоних заварених веза, Прорачун сучеоне заварене везе;
Прорачун центрично притиснутог стуба; Димензионисање заварених и завртањских веза код спојева
елемената П рама; Одређивање сила у штаповима услед задатог оптерећења методом пресека за
решеткасти носач ослоњен на два ослонца, као и за конзолни решеткасти носач.
Литература
Обавезна литература
1. Милосављевић, В. и др., Основи челичних конструкција, Грађевински факултет, Београд, 1978.
2. Николић Р. и Марјановић В., Металне конструкције-Приручник за прорачуне, Машински факултет,
Крагујевац, 1998.
3. Зоран Петковић, Давор Острић, Металне конструкције у машиноградњи 1, МФ Београд,1996.
Допунска литература
1.Брчић В., Отпорност материјала, Београдски графички завод, Београд, 1970.
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Активна настава (теоријска): ново градиво: 20; разрада и примери (рекапитулација): 10
Активна настава (практична): аудиторне вежбе: 20; рачунски задаци: 6; консултације: 4
Провера знања: преглед и оцена рачунских задатака: 4; колоквијум са оцењивањем: 6; завршни испит:
5
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 10 писмени испит 20
практична настава усмени испт 30
колоквијум-и 40 ..........
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Управљање транспортом
Наставник/наставници:Живче Шаркоћевић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Упознавање студената са појмовима, димензијама и специфичностима управљања транспортом, као и
тенденцијама развоја саобраћајно-транспортних система у зависности од промене у окружењу

Исход предмета
Након одслушаног предмета студенти би били способни да дефинишу појам, карактеристике и
специфичности улоге транспорта у производњи и потрошњи као и услуге које пружа; дефинишу
повезивање предузећа са окружењем као и наступ на тржишту транспортних услуга; опишу и
аргументују елементе организације савременог предузећа и начин управљања; предложе примену
савремених модела организације предузећа у зависности од места деловања и окружења у коме се
предузеће налази

Садржај предмета
Улога транспорта у производњи и потрошњи; Саобраћајна политика и друмски транспортни систем;
Истраживање тржишта и одлучивање;  Истраживање елемената програма предузећа наступа на
тржишту ;  Истраживање у предузећу и повезивање предузећа са окружењем;  Организација елемената
предузећа;  Организација савременог предузећа;  Обликовање организационе структуре;
Организациони модел.

Литература
1. Др Владан Божовић  Економија саобраћаја 2009 Економски факултет, Београд
2. Др Вујадин Б. Вешовић, др Небојша Ј. Бојовић, Организација саобраћајних предузећа, СФ

Београд, 2002
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања и вежбе, испит је писмени и усмени, услов за излазак на испит одслушан предмет.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 40
практична настава усмени испт 30
колоквијум-и 5 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Финансијско пословање
Наставник/наставници: Горан Максимовић/Маја Радић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:Нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студентима омогући стицање основних знања и вештина карактеристичних за
финансијско пословање. По завршетку процеса учења студенти би требало да науче да разликују и
опишу основне приступе финансијском пословању и да примене основне технике финансијске
анализе.Циљ је да студенти науче да дефинишу основна правила краткорочног и дугорочног
финансирања као и менаџерске нивое финансијских контрола.Такође циљ предмета је да по завршетку
процеса учења студенти знају да опишу основне критерујуме и примене основне методе које се користе
приликом капиталног буџетирања као и да стекну функционална знања везана за карактеристике
финансијсих тржишта. Упознавање студената са основним појмовима анализе услова проиводње,
резултата производње и финансијских извештаја у производњи.

Исход предмета
Након успешног завршетка процеса учења у оквиру овог предмета, студент ће бити у стањуда:
Дефинишу основне методе и технике финансијске анализе, дефинишу и опишу основна правила
краткорочног и дугорочног финансирања, анализирају поступке доношења одлука у вези дугорочнох
инвестиционих пројеката, опишу основне принципе функционисања различитих типова финансијских
тржишта,.Оспособљеност да се стечена знања о анализи услова производње, резултата производње и
финансијских извештаја користе у пракси при вођењу пословне политике предузећа..
Садржај предмета
Теоријска настава
Општи приступи финансијском пословању, технике финансијске анализе, правила финансирања и
финансијска политика, краткорочно и дугорочно финансирање, менаџерски нивои и финансијска
контрола, капитално буџетирање и ризик , методе и инструменти анализе пословања предузећа,  анализа
фактора производње (природних и економских , радне снаге и средстава за производњу), анализа
производних резултата и трошкова (анализа обима , структуре , намене , степенаинтегрисаности
производње и трошкова ),  анализа финансијских исказа ( теорија биланса - појам , сврха ,начела ,
процењивање билансних позиција , латентне резерве , врсте биланса , политика биланса ,
биланснетеорије и билансирање у условима инфлације ; анализа биланса успеха - форма , садржина и
методесастављања биланса успеха , повезаност финансијског резултата са системом обрачуна прихода
итрошкова , анализа финансијског резултата ; анализа биланса стања - форма и садржина биланса стања
,

анализа имовинског положаја , анализа обртне имовине , анализа финансијског положаја и могућности
побољшања финансијског положаја ; анализа финансијских токова ). Анализа основних показатеља
условаи резултата успеха пословања предузећа.
Практична настава
Примена разматраних техниа путем прорачуна на конкретним примерима.Припрема за самосталну
израду студије случаја.Практична примена методологије анализе фактора производње , производних
резултата , трошкова и финансијских извештаја у предузећима .

Литература
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Brealy, R., Myers, S., & Marcus, A. (2007). Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill.
Krasulja, D., &Ivanišević, M. (2006). Poslovnefinansije. Beograd: CID Ekonomskogfakulteta u Beogradu.
Paunović, S., B. (2009). Finansijskoposlovanjeitržištekapitala. Beograd: Institutzaekonomikupoljoprivrede.
Родић, Ј. и Вукелић Гордана: Теорија и анализа биланса. Пољопривредни факултет Универзитета у
Београду, Београд, 2003.
Број часова активне наставе 4 Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе ( фронтално и интерактивно), анализа примера из праксе, обједињавање наученог
градива.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена
60

Завршни испит
Поена
40

активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава усмени испт 40

колоквијум-и 30 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Предузетништво
Наставник/наставници: Александар Ђокић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:Нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студентима омогући овладавање основним појомовно-методолошким категоријама
предузетничке активности у савременом пословању, и управљање малим и средњим предузећима, кроз
сагледавање свих релевантних питања почев од креирања предузетничке идеје, израде бизнис плана и
оснивања новог предузећа, преко управљања његовим текућим пословањем, растом, развојем и
умрежавањем. .Студенти треба да буду у стању да примене основна аналитичка знања и технике
неопходне за успешно отпочињање пословног подухвата и његово вођење у животном циклусу
пословања.

Исход предмета
Након успешног завршетка процеса учења у оквиру овог предмета, студент ће бити у стањуда: Разуме
изазове предузетништва на глобалној економској сцени, користи различита знања и вештине која налазе
примену у пракси предузетништва, ствара визују развоја бизниса и креира идеје у будућности, доноси
квалитетну управљачку одлуку у вези бизниса, дизајнира оптималне организационе поставке бизниса,
одговори на креативну дестрикцију као нове парадигме у бизнису, удовољава клијентима и креира нове
потребе, комбинује и алоцира ресурсе ради веће успешности. Научиће на који начин се ради рангирање
и избор бизнис опција., које су карактеристике франшизе, форме власништва предузетничког бизниса,
начине на које се могу обезбедити потребна средства за покретање предузетничког бизниса, форме
предузетничких радњи и привредних друштава, на који начин се организује контрола пословања и
управљање предузетничким бизнисом, која је намена и методологија за израду бизнис плана,
карактеристике и начин израде маркетинг плана и финансијског плана.

Садржај предмета
Теоријска настава

 Пословни амбијент и оквир предузетничке економије. Теорије предузетништва. Предузетници.
Стратегије и тактике предузетника. Иновације у предузетништву. Предузетнички подухват. Бизнис
план(појам,карактеристике, форма и садржина, битне компоненте бизнис плана, поступак израде)
Правни оквир предузетништва. Мала и средња предузећа као носиоци привредне активности. Оснивање
МСП (стратегија уласка у посао). Породично предузеће. Управљање МСП (планирање, организовање,
управљање људским потенцијалима, вођење и контролисање).  Управљање растом развојем и
умрежавањем МСП (фазе раста и развоја, кризе раста и њихово решавање). Држава и предузетништво.
Међународнопредузетништво.


Практична настава
Студије случаја и примери из праксе организација. Припрема за самосталну израду студије случаја.

Литература
Paunović, B. (2014). Preduzetništvoiupravljanjemalimpreduzećem. Beograd:
CentarzaizdavačkudelatnostEkonomskogfakulteta.
Deakins, D., &Freel, M. (2012). Preduzetništvoi male firme. Beograd: Data status.
Hisrich, R. D., Peters, M., & Shepherd, D. A. (2011). Poduzetništvo. Zagreb: Mate.
Scarborough, N. M. (2012). Effective small business management: an entrepreneurial approach. Boston:
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Pearson.
Reuvid, J. (2011). Start up and run your own business. London: Kogan Page
Број часова активне наставе 4 Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе ( фронтално и интерактивно), анализа примера из праксе, обједињавање наученог
градива.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена
60

Завршни испит
Поена
40

активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава усмени испт 40

колоквијум-и 30 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Хидраулика и пнеуматика
Настaвник: Марија М. Матејић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Курс је конципиран тако да се студенту пруже неопходна фундаментала знања о компонентама хидрауличких и
пнеуматских система, њиховим радним флуидима, њиховим значењем и могућностима повезивања у сложене
системе, а посебно са њиховим специфичностима и предностима које их препоручују за примену.
Исход предмета
На крају овога курса студент би требало да буде способан да тумачи пнеуматске и хидрауличке шеме. Да је
способан да пројектује пнеуматске механизме и електро пнеуматске системе за синхронизацију рада машина.
Такође би требало да имају способност за решавање проблема из домена анализе и развоја типичних класа
хидрауличких и пнеуматских система.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Основи преноса енергије хидростатичким путем.
2. Претварање механичке енергије у хидростатичку.
3. Хидрауличка уља, хидрауличне пумпе, мотори и цилиндри.
4. Вентили, разводници, резервоари, пречистачи, акумулатори.
5. Хидрауличка кола.
6. Основни обрасци за прорачун.
7. Карактеристике пнеуматских система.
8. Цилиндри, компресори, разводници, вентили.
9. Пнеуматски мотори.
10. Везивни елементи.
11. Пројектовање пнеуматских система.
Практична настава
Аудиторне и практичне вежбе и колоквијуми.(Области исте као и за предавања).
Литература

1. М Попов, "Задаци са решењима из хидрауличких и пнеуматских компоненти и система аутоматског
управљања", Машински факултет ,Београд, 1984.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Наставе се изводи као теоријска и практична.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена
Активност у току предавања 10 Писмени или усмени испт 30
Колоквијум-и 15+15
Пројектни задатак 30
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Интелигентно и напредно управљање мехатроничким системима
Настaвник: Марија М. Матејић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студента са појмом, врстом, конструкцијом и радом пумпи, компресора и вентилатора, њиховом
анализом и прорачуном.
Исход предмета
Студенти познају основне пумпи, компресора и вентилатора и имају способност за решавање прорачуна и
избора пумпи, компресора и вентилатора.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријске основе пумпи, компресора и вентилатора. Основне радне карактеристике пумпи, компресора и
вентилатора. Проток. Јединични рад. Висина усисавања. Напон. Снага. Број обртаја радног кола. Степен
искоришћења. Радни режими пумпи, компресора и вентилатора. Центрифугалне и аксијалне пумпе.
Хидраулични прорачун радног кола центрифугалних пумпи. Хидраулични, волуменски и механички губици
код центрифугалних пумпи. Аксијалне и радијалне силе које делују на радно коло центрифугалних пумпи.
Савремене конструкције центрифугалних пумпи. Опис и класификација аксијалних пумпи. Кинематске
карактеристике струјања флуида у аксијалним пумпама. Губици енергије код аксијалних пумпи. Прорачун
радног кола и закола аксијалних пумпи. Силе које делују на радно коло аксијалних пумпи. Савремене
конструкције аксијалних пумпи. Једностепене и вишестепене пумпе. Остале врсте пумпи: Клипне пумпе,
Ротационе пумпе, Хибридне пумпе. Компресори. Подела компресора. Основе компресорских процеса. Клипни
компресори. Турбокомпресори. Центрифугални (ротациони) компресори. Вијчани (завојни) компресори. Остале
врсте компресора. Компресорске станице. Центрифугални и аксијални вентилатори. Савремене конструкције
центрифугалних и аксијалних вентилатора. Радне криве, паралелно и серијско спрезање вентилатора. Прорачун
вентилатора применом теорије сличности. Регулирање и испитивање пумпи, компресора и вентилатора.
Практична настава
Аудиторне и практичне вежбе и колоквијуми.(Области исте као и за предавања).
Литература

1. Драгиша Толмач, Славица Првуловић, Транспортни системи, Технички факултет „Михајло Пупин“
Универзитет у Новом Саду, Зрењанин, 2012.

2. Делалић, С., Буљубашић, И.,Пумпе, вентилатори и компресори, Универзитет у Тузли, 2007.
3. Делалић, С., Алић, И., Збирка решених задатака за пумпе, вентилаторе и компресоре са основним

изводима из теорије, Универзитет у Тузли, Тузла, 1997.
4. Протић, З., Недељковић, М., Пумпе и вентилатори – Проблеми, решења, теорија, Машински факултет

Универзитета у Београду, Београд, 2010.
5. Ристић, Б., Пумпе и вентилатори, Научна књига Београд, Београд, 1987.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Наставе се изводи као теоријска и практична.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена
Активност у току предавања 10 Писмени или усмени испт 30
Колоквијум-и 15+15
Пројектни задатак 30
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Технологија монтаже
Наставник/наставници: Слободан Макрагић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета

1. Основна знања и вештине у пројектовању и производњи механичких склопова; 2. Разумевање
структуре процеса монтаже и основних операција монтаже; 3. Знања о основним принципима
пројектовања производа прилагођених монтажи. 4. Разумевање специфичности процеса спајања
делова, разумевања односа тачности сензитивности и флексибилности. 5. Основни концепти система
за монтажу - мануелни, аутоматски и роботски системи. 6. Перформасе и економски аспекти система
за монтажу. 7. Разумевање концепта животног века производа и у том контексту основа технологије
демонтаже производа.
Исход предмета

Студент који успешно заврши курс 0319 оспособљен је да: 1. Изврши анализу склопа и његово
оптимално секвенцирање на елементарне операције монтаже за усвојени скуп критеријума; 2.
Пројектује систем за аутоматско увртање завртњева који обухвата секвенце увођења делова у процес,
оријентација, сепарација и контрола геометрије и комплетности завртња; 3. Конципира и пројектује
систем за мануелну монтажу, са свим његовим подсистемима, укључујући и временско балансирање;
4. Конципира и пројектује систем за аутоматску и роботску монтажу, укључујући и радне станице као
и периферну опрему за увођење делова у процес; 5. Применом квалитативних и квантитативних
критеријума DFA (Design-for-Assembly) техника оптимизира конструкцију склопа који се монтира са
аспекта његове технологичности за монтажу.
Садржај предмета

Теоријска настава

Реализује се кроз десет наставних целина + уводно предавање: 0. Шта је индустријска монтажа и њена
улога у производним системима, 1. Структура система за монтажу и процес монтаже, 2. Теорија спајања
попустљиво ослоњених делова, 3. Фиксирање делова, процеси и технике, 4. Увођење делова у процес
и ток материјала, 5. Структура склопа, секвенцирање и пројектовање склопова погодних за монтажу
(DFA), 6. Мануелни системи за монтажу, 7. Аутоматски системи за монтажу - крути трансфер системи,
8. Аутоматски системи за монтажу - флексибилне линије за монтажу и роботске технолошке ћелије за
монтажу, 9. Перформансе и економија система за монтажу, 10 Технологија демонтаже и животни век
производа.

Практична настава

Организује се у облику лабораторијских вежбања и израде пројекта са експерименталним садржајима
у лабораторији. Лабораторијска вежбања ЛАБ 1: Квазистатичко спајање цилиндричних делова, ЛАБ 2:
Пасивни системи увођења делова у процес, и ЛАБ 3 - Активни системи увођења делова у процес.
Пројектни задатак обухвата практични рад са следећим подсистемима: 1)Пројектовање производа за
монтажу – DFA, 2)Увођење делова у процес – оријентација, издвајање из масе, позиционирање, 3)Радне
јединице за спајање делова и 4)Трансфер систем – вођење делова кроз процес, манипулација,
балансирање линије и управљање.

Литература

1. Петровић, П. Б. 1998. Интелигентни системи за монтажу – Прилог теорији процеса спајања,
Едиција: Интелигентни технолошки системи, Машински факултет Универзитета у Београду;

2. Ćosić., I., Montažni sistemi, IP Nauka, Beograd, 1991, ISBN: 86-7621-045-4. ;
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3. Boothroyd, G. 1983. Design for Assembly Handbook, Design project, Dep. Of Mechanical Eng.,
University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA. ;

4. Bothroyd, G., Poli, C. and Murch, L. E. 1982. Automatic Assembly, Marcel Dekker Inc., New York,
USA, ISBN 0-8427-1531-4. ;

5. Whitney, E., D., Mechanical Assemblies: their Design, Manufacture, and Role in Product Development,
Massachusetts Inst. of Techn, New York Oxford, OXFORD UNI PRESS, 2004, ISBN 0-19-515782-
6;

6. Nof, S. Y., Wilhelm, W. E. and Warnecke, H. J. 1996. Industrial Assembly, Chapman & Hall, London,
GB, ISBN 0-412-55770-3.;

7. Експериментални систем за лепљење и атхезионо учвршћивање делова (LOCTITE);

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
активна настава (теоријска)
ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10
активна настава (практична)
аудиторне вежбе: 4
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 2
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0
провера знања
преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20
практична настава усмени испт 30
колоквијум-и 25 ..........
семинар-и 15
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Топлотна постројења
Наставник/наставници:Бранко Пејовић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6 (шест)
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студента са размењивачима топлоте (регенеративни и рекуперативни), постројењима за
повратно хлађење воде, термоенергетским постројењима (парна; гасна; парно-гасна; нуклеарна; за
директно претварање топлотне енергије у електричну - МХД генератори електричне енергије),
постројењима за хлађење (умерено хлађење: компресорска парна расхладна машина, топлотна пумпа,
ваздушна расхладна машина, ињекторско расхладно постројење, апсорпциона расхладна постројења;
дубоко хлађење) и системима централног грејања (прорачун топлотних губитака; грејна тела; системи
централног грејања: водено, ваздушно, парно, даљинско; котлови за централно грејање; потрошња и
ускладиштење горива; димњаци).

Исход предмета
Студент ће стећи неопходна основна знања које ће му користити за пројектовање и развој
термотехничких и термоенергетских постројења и процеса, конструисање уређаја и апарата из области
термотехнике и термоенергетике, за рад у предузећима која се баве производњом, монтажом и/или
експлоатацијом термотехничких и термоенергетских инсталација.

Садржај предмета
Теоријска настава
Размењивачи топлоте (рекуперативни и регенеративни размењивачи топлоте) - Постројења за повратно
хлађење воде (основи преноса масе; влажни расхладни торњеви; суви расхладни торњеви; евопоративни
и атмосферски (кишни) хладњаци; расхладна језера; расхладни базени).Термоенергетска постројења
(парна: са међупрегревањем паре, са регенеративним загревањем напојне воде, за комбиновано добијање
снаге и топлоте, бинарна постројења; гасна: са регенерацијом топлоте, са ступњевитим сабијањем и
ступњевитом експанзијом, затвореног процеса; парно-гасна; нуклеарна: нуклеарни реактори; за
директно претварање топлотне енергије у електричну - МХД генератори електричне енергије).
Постројења за хлађење (умерено хлађење: компресорска парна расхладна машина, топлотне пумпе,
ваздушна расхладна машина, ињекторско расхладно постројење, апсорпциона расхладна постројења;
дубоко хлађење). Централно грејање (топлотни губици просторије; количина топлоте потребна за
грејање; грејна тела; системи централног грејања: водено, ваздушно, парно, даљинско; котлови за
центално грејање; потрошња и ускладиштење горива; димњаци).

Практична настава
Рачунске вежбе које су у потпуности прилагођене предавањима. Испитивање размењивача топлоте.
Испитивање грејних тела (одређивање топлотне снаге, пада притиска и др.).Испитивање котлова за
централно грејање (одређивање топлотне снаге ).

Литература
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Лаковић С., Топлотна постројења, Машински факултет, Универзитет у Нишу, 1975.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања и вежбе (аудиторне). Стечено знање студената се проверава путем
усмених (2) и писмених (2) колоквијума и семинарског рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена
60

Завршни испит
поена
40

активност у току предавања 5 писмени испит 20
практична настава 5 усмени испит 20
колоквијум-и 30
семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд.

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Транспортна средства у индустрији
Наставник/наставници:Зоран Голубовић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Основни циљ предмета је упознавање студента са машинама прекидног и непрекидног транспорта,
типовима и конструкционим решењима и принципима рада. Циљ је увођење студента у овладавање
практичним вештинама потребним за обављање инжењерске професије, као што су главни параметри
машина, анализа оптерећења, избора погонске групе и прорачуна капацитета транспортних средстава..

Исход предмета
Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности које може да примени у
инжењерској пракси: познавање и разумевање принципа рада транспортних машина прекидног и
непрекидног транспорта, избор параметара,дефинисање оптерећења носеће конструкције, избор и
прорачун погонске групе и одређивање капацитета машина у експлоатацији.

Садржај предмета
Теоријска настава:

Одређивање капацитета транспорта машина непрекидног и прекидног дејства. Машине непрекидног
транспорта, тракасти транспортери, плочасти транспортери, висећи транспортери, елеватори, завојни
транспортери, осцилаторни транспортери, ваљкасти транспортери, гравитациони транспортери,
бункери и затварачи, жичаре, основне перформансе машина, конструкциона извођења, основе
прорачуна. Машине прекидног транспорта са транслаторним кретањем, мосне дизалице, порталне
дизалице, претоварни мостови, контејнерске дизалице, перформансе, принципи рада, анализа
оптерећења, прорачуни. Машине прекидног транспорта са обртним кретањем, конзолне дизалице,
торањске дизалице, обртне лучке дизалице, перформансе, конструкције, механизми. Лифтови и машине
унутрашњег транспорта, виљушкари, регалне дизалице.

Практична настава:

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. Прорачун машина непрекидног транспорта
са траком, прорачун по контури и избор погонске групе тракастих транспортера, прорачун машина са
ланцем као вучним елементом плочасти и грабуљасти транспортери, прорачун кофичастих елеватора,
ваљкастих транспортера (ролганга), завојних (пужних) транспортери. Видео прикази савремених
конструкција машина прекидног транспорта, анализа рада машине у систему, аутоматизација рада.
Упутство и израда семинарског рада из области дизалица са транслаторним или обртним кретањем,
односно лифтова и осталих машина унутрашњег транспорта.

Литература
1. Слободан Тошић, Транспортни уређаји механизација транспорта, Машински факултет

Београд, 1999, КДА
2. Слободан Тошић, Давор Острић: Дизалице, Машински факултет Београд, 2005, КДА
3. Слободан Тошић: Прорачун машина непрекидног транспорта и дизаличних уређаја, друго

издање, Машински факултет Београд, 2001, ЗЗД
4. Рачунари са интернет конекцијом,

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
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Методе извођења наставе
 Активна настава: Ново градиво: 20; Разрада и примери: 10;
 Практична настава:  Израда рач. задатака: 13; Израда сем. рада: 5; Консултације: 2;
 Провера знања: Преглед и оцена рач. задатака: 7; Оцена сем. рада: 3;

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 25

практична настава 10 усмени испт 20

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Управљање техничким системима
Наставник/наставници:Слободан Макрагић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти упознају са основним техникама и уређајима који се користе за
управљање и регулацију техничких система у индустрији.
Исход предмета
Исход предмета су знања које студенти треба да поседују како би разумели начине и уређаје помоћу
којих се врши управљање и регулација у техничких система у индустрији. Студенти који успешно
савладају градиво на предмету знаће да израчунају параметре математичког модела објекта
управљања, да изаберу одговарајуће сензоре, актуаторе и регулаторе и да реше кола која их садрже,
да анализирају просте програмабилне логичке контролере.
Садржај предмета
1.Основни принципи управљања; 2.Математички описи објеката управљања; 3.Мерни
претварачи/Сензори; 4.Актуатори; 5.Регулатори; 6.Програмабилно логички контролери; 7.Системи за
надгледање и визуелизацију; 8.Индустријске комуникационе мреже; 9.Децентрализовани и
дистрибурани контролери; 10.Индустријски роботи; 11.Мехатронички системи; 12.Имплементација
управљачких система
Литература

1. Милић Стојић, Континулани системи аутоматског управљања, Научна књига, 1996
2. Душан Регодић, Технички системи, Универзитет Сингидунум Београд, Младост груп, Лозница,

2011
3. Groover P. Mikell, Automation, production System and Computer Integrated Manufacturing, Prentice

Hall, 2003

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Током вежби студент је обавезан да уради практично
оријентисане задатке. Провера знања се одвија кроз два теста и завршни испит, при чему пре тога
студент мора да уради све предвиђене вежбе. Завршни испит је писмени.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 20

практична настава усмени испт 30

колоквијум-и ..........

семинар-и 45
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Управљање пројектима
Наставник/наставници:Живче Шаркоћевић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Предмет Управљање пројектима има за циљ оспособљавање дипломираних индустријских инжењера
за рад у пројектном тиму, за конципирање, обликовање и извођење пројеката по признатој
методологији. Већина задатака које он обавља се јавља у облику пројекта, као нпр. развој производа,
унапређење производа и процеса, смањење трошкова, унапређење квалитета, и др. те је важно да
дипломирани инжењер влада предметном методологијом

Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да обликују, покрену и воде пројекат у складу са препознатљивом
методологијом, да задатке развоја производа, унапређења производа и процеса и смањења трошкова
посматрају и изведу по пројектном принципу.

Садржај предмета
Теоретска настава

Основни појмови у подручју управљања пројектима. Животни циклус пројекта и организација.
Карактеристике. Однос животног циклуса производа и пројекта. Фазе пројекта. Процеси за управљање
пројектима. Међудејство процеса. Групе процеса за управљање пројектом, покретање, планирање,
извршење, надзор и контролу и завршавање пројекта. Подручја знања за управљање пројектом.
Управљање интеграцијом пројекта. Управљање обимом пројекта. Управљање временом на пројекту.
Управљање трошковима пројекта. Управљање квалитетом пројекта. Управљање људским ресурсима
пројекта. Управљање комуникацијама на пројекту. Управљање ризиком пројекта. Управљање набавком
за пројекат. Управљање пројектима у индустрији..

Практична настава

Вежбе су рачунарске и на њима се у радном окружењу MS Project приказују примери обрађени на
предавањима

Литература
1. Sebastijan Nouks, Ijan Mejdžor, Alan Grinvud, Diminik Alen i Mark Gudman, Управљање

пројектима,Клио, 2005
2. Projеct Cycle Management Guidelines, European Commission, EuropeAid Cooperation Office,

Brussels, March 2004 (Одабрана поглавља биће понуђена студентима у преводу на Српски)
3. Harvey Maylor, Project Management, 2010, Pearson

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Предавања се изводе аудиторно. У ваннаставним терминима гостују вође пројеката из привреде.
Вежбе су рачунарске и на њима се у радном окружењу MS Project приказују примери обрађени на
предавањима
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Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 25
практична настава усмени испт 30
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Аутоматско управљање
Настaвник: Марија М. Матејић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студента са теоријским и практичним основама науке о аутоматском управљању. Овладавање
основним алатима у MATLAB-у који омогућавају решавање рачунских деловa изложене материје. Такође,
студенти треба да се оспособе за коришћење програмског пакета Matlab, тако да задатке могу да решавају и
аналитички и помоћу рачунара.
Исход предмета
Студенти познају основне елементе система управљања, структуру система и законе управљања и оспособљени
су за самостално симулирање проблема и пројектовање једноставних система АУ уз помоћ програмског пакета
Матлаб.
Садржај предмета
Теоријска настава

1. Увод. Основни појмови и дефиниције.
2. Повратна спрега и њене особине.
3. Врсте модела система и линеаризација модела.
4. Laplace-ова трансформација и инверзна трансформација.
5. Одређивање одзива. Употреба програмског пакета Матлаб у АУ.
6. Функција преноса. Блок дијаграми и сигнални граф.
7. Стабилност система.
8. Фреквентна анализа и логаритамске фреквентне карактеристике.
9. Основни елементи система АУ.
10. Сензори и мерни претварачи (давачи) у САУ.
11. Структура система управљања и основни закони управљања.
Практична настава
Аудиторне, рачунарске вежбе и колоквијуми.(Области исте као и за предавања).
Литература

1.Борислав Милојковић, Љубомир Грујић, Аутоматско управљање, Машински факултет, Београд, 1981.
2.Љубомир Грујић,Задаци са решењима из аутоматског управљања, Машински факултет, Београд, 1980.
3.Аlexander Voronov, Basic Principles of Automatic Control Theory, Moskow,1985.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Наставе се изводи као теоријска и практична.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена
Активност у току предавања 10 Писмени или усмени испт 30
Колоквијум-и 15+15
Пројектни задатак 30
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Информациони системи у производњи
Наставник/наставници: Богдан С. Ћирковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Изучавање основних појмова из области информационих система. Изучавање процеса развоја
информационог система. Пројектовање информационих система.
Исход предмета
Стицање знања о информационим системима у предузећу у циљу побољшања ефективности и
ефикасности у раду сваког предузећа.

Садржај предмета
Теоријска настава
Информациони системи и менаџмент. Развој информационих система. Софтверски инжењеринг.
Вештачка интелигенција. Пословна интелигенција.
Практична настава
Анализа информационих система. Примена информационих система. Системи за подршку одлучивању.
Интеграција података и процеса у предузећу. Примери информационих система у предузећу.
Литература

1. Арсовски з. Информациони системи, Машински факулет, Крагујевац, 2002.
2. Богдан Ћирковић, Информациони системи у производњи, приручник за предавања,

Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2016.
3. Петровић С., Информациони системи производње, Машински факултет, Ниш, 2000.
4. Костић К., Информациони системи прдузећа у EXCEL-у, Факултет организационих наука,

Београд, 2010.
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Настава се изводи интерактивно на предавањима и вежбама. На предавањима се информациони системи.
На вежбама се пројектују информациони системи са примери конкретне примене за поједине
производне операције.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена
активност у току предавања 10 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 20
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Организација и менаџмент одржавањем
Наставник/наставници: Александар Ђокић

Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: -

Циљ предмета
Предмет Организација и менаџмент одржавањем има за циљ продубљивање знања стечених у предмету
Основе одржавања средстава рада, у областима планирања, организовања, руковођења и управљања
процесима одржавања.

Исход предмета
Након одслушаног предмета и положеног испита, студенти ће бити оспособљени за учешће у
активностима планирања, организовања, руковођења и управљања процесима одржавања у предузећу.
Такође ће бити оспособљени за спровођење анализе успешности одржавања и за пројектовање
побољшања одржавања.

Садржај предмета
Теоријска настава
Термини и дефиниције, Политике одржавања, Планирање залиха, Модели планирања залиха,
Добављачи резервних делова, Управљање трошковима, Информациони систем, Документација, Токови
података, Kадрови, Обука, Организација, Оцена успешности одржавања
Практична настава
Практична настава прати теоријску наставу кроз имплементацију програмских делова

Литература
1. Адамовић, Ж., и др., Менаџмент индустријског одржавања, Технички факултет "Михајло

Пупин", Зрењанин, 2008.
2. Адамовић, Ж., и др., Одржавање на бази ризика, Друштво за техничку дијагностику

Србије, Београд, 2007.
3. Адамовић, Ж., Технологија одржавања, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин,

2004.
4. Адамовић, Ж., Управљање одржавањем техничких система, ОМО, Београд, 1986.
5. Зеленовић, Д., Тодоровић, Ј., Ефективност система у машинству: оперативна готовост,

поузданост, функционална погодност, Научна књига, Београд, 1990.
6. Драгутин Станивуковић, Иван Бекер, Одржавање средстава рада, Факултет техничких наука,

Нови Сад, 2014..

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања и аудиторне вежбе, консултације. Студенти могу положити део испита кроз колоквијум
(тада се на испиту полаже само преостали део градива), при чему се оцена испита одређује као средња
оцена добијених оцена на колоквијуму и испиту. Испит и колоквијум (рачунски и теоријски део) се
полажу писмено. За полагање је потребно да оцене оба дела буду позитивне. Оцена испита се формира
на основу похађања предавања и вежби, успеха из колоквијума и испита..

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 2х20 усмени испт
домаћи задаци 20 ..........

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Људски ресурси у процесу рада
Наставник/наставници: Бранислав Дудић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Нема

Циљ предмета
Упознавање студената са улогом и значајем људских ресурса у савременом предузећу, као и са свим
факторима који одређују понашање запослених и могућностима за њихово оптимално функционисање.

Исход предмета
Оспособљавање студената да препознају запослене као најважнији ресурс у савременим предузећима,
уоче сталну потребу развоја и учења запослених у циљу да самостално или у тиму раде на повећању
својих креативних потенцијала.

Садржај предмета
Теоријска настава
Појам менаџмента људских ресурса. Еволуција менаџмента људских ресурса. Значај и улога управљања
људским ресурсима. Место и улога човека у савременом пословном окружењу. Организација функције
менаџмента људских ресурса на промене пословања. Управљање каријером. Политика и методе
образовање кадрова. Принципи тимског рада. Решавање конфликта у организацији. Технике
креативног решавања проблема. Етика пословања. Саветовање, тренинг, менторство, мотивација,
комуникација и организација запослених.

Практична настава
Вежбе на практичним примерима, креирање плана развоја каријере и управљање људским ресурсима у
савременом предузећу.

Литература
 Икач Н., Менаџмент људских ресурса, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2006.
 Ђорђевић Бољановић Ј., Павић Ж., Основе менџмента људских ресурса, Универзитет Сингидунум,
 Вујић В., Менаџмент људског капитала, Факултет за хотелски менаџмент, Опатија, 2007.
 Богићевић Б., Менаџмент људских ресурса, ЦИД Екомомског факултета, Београд, 2004.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
У оквиру наставног процеса спроводиће се теоријска предавања и вежбе којe се саcтоје у решавању
разних практичних проблема коришћењем наученог теоријског знања. Тимска израда семинара уз
консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30

практична настава 5 усмени испт 20
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колоквијум-и 20

семинар-и 20
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Основе метрологије и контроле квалитета
Наставник: Драган Д. Лазаревић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:7(седам)
Услов:Нема
Циљ предмета:
Стицање практичних знања и вештина из области квалитета, метрологије, мерења и контроле, са посебним
освртом на мерна средства и статистичку контролу квалитета.
Исход предмета:
Након положеног испита очекује се да студент буде у могућности да: рукује мерним средствима; врши
избор мерних средстава за конкретна мерења; пројектује технологије мерења и контроле; примењује
основне методе контроле и унапређења квалитета.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Метрологија и контрола у служби квалитета, основи метрологије, законска-легална метрологија,
индустријска-производна метрологија, техника мерења и контроле, методе мерења и контроле, мерна и
контролна инструментација, грешке мерења, мерни системи. СИ систем јединица. Мерила за мерење
дужине, нагиба, углова; микроскопи (оптички, СЕМ, АФМ); профилометри; уређаји за реверзни
инжењеринг. Квалитет производа и услуга (дефиниције, мисија квалитета, трошкови), квалитет као
глобални феномен, савремени концепт квалитета. Статистички методи контроле квалитета, алати и методе
унапређења квалитета. Основни алати за управљање квалитетом. Најчешће примењиване методе
статистичке контроле. Формулари за прикупљање података. Хистограми расподеле. Контролне карте.
Планови пријема. Напредне технике и алате за унапређење квалитета. SWOT анализа. Benchmarking.
FMEA анализа.
Практична настава
Лабораторијске вежбе обезбеђују обуку студената за коришћење мерних средстава и примену
статистичких метода контроле квалитета.
Литература:
1. Лазић М., Милићевић Р., Мерење и контрола, Виша техничка школа машинске и саобраћајне струке,
Крагујевац, 2000.
2. Лазић М., Алати, методе и технике унапређења квалитета, Центар за квалитет, Машински факултет,
Крагујевац, 2006.
3. Станић Ј., Управљање квалитетом производње – Методи I и Методи II, Грађевинска књига, Београд,
1997.
Број часова активне
наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе:
Предавања - класично и путем презентације.Практична настава (вежбе) - показно и самостални рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

50
Завршни испит Поена

50

Присуство на предавањима 5 Писмени испит 30
Практична настава 5 Усмени испит 20
Колоквијум-и 30

Семинарски рад 10
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - основне академске студије

Назив предмета: Обновљиви извори енергије
Наставник/наставници: Владан Мићић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Оспособљавање студената за даљу примену стечених знања и практичан рад у области обновљиве
енергетике.

Исход предмета
Способност да стечена знања користе у даљем образовању и инжењерској пракси.

Садржај предмета
Теоријска настава
Енергија, економија и екологија. Снабдевање планете Земље енергијом и утицај енергетских
међудејстава на животну средину. Ефекат стаклене баште, зимски и летњи смог, киселе кише,
загревање водотокова и међународне обавезе Републике Србије у вези са овим питањима.
Обновљиви извори енергије (ОИЕ), врсте, развој и улога ОИЕ кроз историју, разлози за и против ОИЕ.
Сунце као извор енергије. Природно загревање зграда, пасивни соларни системи (нискотемпературски
соларни системи). Загревање и хлађење помоћу сунчеве енергије, активни соларни системи
(средњетемпературски соларни системи). Фотонапонски системи. Високотемпературски соларни
системи - соларне електране. Водоникове технологије. Водоник, производња топлотне и електричне
енергије, гориве ћелије.
Годишња производња топлотне и електричне енергије и економско вредновање инвестиције. Енергија
из биомасе. Конверзија биомасе у гориво; спаљивање, биолошка конверзија, техно-хемијска конверзија.
Чврста, течна и гасовита горива из биомасе. Технологије и њихов утицај на околину. Прихватљивост
биодизел горива са енергетског аспекта и аспекта заштите околине. Енергија ветра. Планетарно
кретање ваздушних маса. Потенцијал ветра у Србији. Методологија одређивања потенцијала ветра на
некој локацији. Принцип функционисања ветрењаче, примењене технологије. Ветро паркови и њихов
утицај на околину. Геотермална енергија. Геотермална енергија и геотермална подручја у Србији.
Технологије и системи за коришћење геотермалне енергије, директно и индиректно коришћење -
топлотне пумпе. Коришћење геотермалне енергије за производњу електричне енергије, утицај на
животну средину. Хидроенергија. Ресурси, искоришћење погонске снаге воде, процена расположиве
енергије. Импулсне и реакционе турбине, хидроелектране као део електроенергетског система. Мале
хидроелектране и њихов утицај на животну средину. Енергија мора и океана. Енергија плиме и осеке,
енергија таласа, топлотна енергија океана, осмотске електране.
Складиштење енергије. Општи део, складиштење топлотне енергије, акумулација хидро енергије,
електрохемијско складиштење енергије (батерије), акумулирана енергија компримованог ваздуха,
акумулација енергије замајца.
Практична настава
Аудиторне вежбе, менторски рад и консултације у вези са пређеним градивом. Студенти појединачно
раде и бране семинарски рад за изабрану област/тему. Избор тема је у складу са интересовањем
студената.

Литература
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1. Радаковић, М., Обновљиви извори енергије и њихова економска оцена, АГМ књига, Београд 2010.
2. Зељковић, Ч., Обновљиви извори енергије: Соларна енергетика, Академска мисао, Београд, 2018.
3. Laughton, M. A., Renewable Energy Sources, Taylor & Francis, London, 2003.
4. Sorensen, B., Renewable Energy, 3rd Ed., Academic Press, London, 2004.
5. Berinstein, P., Alternative Energy: Facts, Statistics and Issues, Oryx Press, 2001.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Теоријска настава, аудиторне вежбе, студијски истраживачки рад, консултације и менторски рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

60
Завршни испит

поена
40

активност у току предавања 10 писмени испит 20

практична настава 10 усмени испт 20

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Индустријска роботика
Наставник/наставници:Ивица Чамагић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:7
Услов:нема
Циљ предмета
Циљ је стицање: - фундаменталних знања о индустријским роботима (изучавање основних подсистема,
функција, варијанти функционисања и реализацијa); - потребних знања за пројектовање робота; -
потребних знања за пројектовање роботизованих радних места; - знања и вештина за програмирање
робота; - фундаменталних знања о интелигентном понашању робота; - способности за усавршавање у
области роботике.
Исход предмета
По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: •Препознају значај
примене индустријских робота (утицај на производност, флексибилност, квалитет производа и
хуманизацију рада). •Реше проблем увођења индустријских робота у технолошки систем/фабрику.
•Изаберу адекватну конфигурацију робота, енд-ефектор и периферну опрему за одређени технолошки
задатак. •Пројектују роботизовано радно место узимајући у обзир анализу циклусног времена, као и
техно-економску анализу исплативости увођења индустријског робота. •Програмирају робот, односно
ћелију са роботом. •Пројектују подсистеме манипулатора робота, уз адекватан избор компонената.
Садржај предмета

Теоријска настава

Ново градиво: 1. Дефиниције, функционална структура робота са описом подсистема, класификација
робота. 2. Кинематика робота: просторни описи и трансформације, директни и инверзни кинематички
проблем. 3. Управљање роботима. Структура управљачког система. Управљање једним зглобом
(погонски и мерни системи, преносници). Типови управљања (point-to-point - PTP и continuous path -
CP). Интелигентно управљање. 4. Сензори, унутрашњи и спољашњи. Енд-ефектори, хватачи и алати.
5. Програмирање робота, методе. Програмски језици за роботе. 6. Примена робота. Лејаути ћелија са
роботом и анализа циклусног времена. Манипулациони и процесни задаци, монтажа, техно-економска
анализа. Разрада новог градива: 1. Механичка структура робота – манипулатор. Мобилни роботи -
спецификације и врсте. 2. Опис оријентације. Алгоритам придруживања координатних система
сегментима робота. Јакобијан. 3. Системи препознавања код робота. 4. Вештачка интелигенција у
оквиру напредних роботских система.

Практична настава

Практична настава обухвата све неопходне врсте вежби. 1. Пет аудиторних вежби: Кинематика
манипулатора. Анализа погонских система, мерних система и преносника. Енд-ефектори.
Програмирање робота. Примена робота. 2. Четири вежбе израде рачунских задатака: Просторни
односи и трансформације, кинематика робота и анализа циклусног времена. Подела три домаћа
рачунска задатка из ових области. 3. Три лабораторијске вежбе: Кинематичка (механичка) структура
робота – манипулатор. Погонски системи, мерни системи и преносници. Програмирање робота. 4.
Семинарски рад: кинематика робота, програмирање, анализа циклусног времена.
Литература

1. Б. Боровац, Г. Ђорђевић, М. Рашић, М. Раковић Индустријска роботика Факултет техничких
наука, Нови Сад, ГРИД, ISBN 978-86-7892-900-7, 2017

2. М. Вукобратовић Увод у роботику Институт Михајло Пупин 1986
3. М. Вукобратовић, Д. Стокић Примењено управљање манипулационим роботима Техничка

књига, београд, II допуњено издање 1990
4. M. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar Robot Modelling and Control, John Wiley & Sons, Inc.,

ISBN-10 0-471-649 2006
5. L. Sciavicco, B. Sicilijano, Modelling and control of robot manipulators Springer - Verlag, ISBN 1-

85233-221-2 2000
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6. М. Вукобратовић, Д. Стокић Примењена динамика манипулационих робота Техничка књига,
Београд, YУ-ИСБН 86-325-0213-1 1990

Број часова активне наставе Теоријска настава:3 Практична настава:3
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Током вежби студенти су обавезни да положе један
колоквијум и да ураде и положе 5 вежби на рачунару. Колоквијум обухвата: хомогене трансформације,
директни и инверзни кинематски проблем, директни и инверзни динамицки проблем, планирање
трајекторија, управљање индустријским роботима. Вежба на рачунару се раде у МАТЛАБ-у. Свака
вежба се брани. Да би студент стекао право да изађе на завршни испит мора да положи колоквијум и
успешно уради и одбрани све вежбе. Завршни испит се ради у виду теста и односи се на теоретска
питања.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава усмени испт 20
колоквијум-и 40 ..........
семинар-и 5
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Стручна пракса
Наставник/наставници:Предраг Живковић/Слободан Макрагић
Статус предмета:обавезан
Број ЕСПБ:3
Услов:нема
Циљ предмета

Оспособљавање студента за примену научно-стручних и стручно-апликативних знања у пракси.
Исход предмета
Овладавање потребним практичним знањима и вештинама да би се реализовали конкретни послови у
области машинског инжењерства

Садржај стручне праксе

 Упознавање студената са техничким прописима и стандардима.
 Практичан рад у лабораторијама Факултета техничких наука у Косовској Митровици.

 Практичан рад у одговарајућим: научноистраживачким установама, организацијама за обављање
иновационе активности, организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој
делатности или привредним друштвима и јавним установама.

Број часова 5
Методе извођења наставе
Стручну праксу, у трајању од 90 часова, студент обавља у седмом семестру под руководством наставника
за стручну праксу. Од укупног фонда часова, 2 часа су предвиђена за упознавање студената са програмом
стручне праксе и обавезама студената (израда дневника стручне праксе), као и за презентацију установа у
земљи и иностранству у којима се може обавити стручна пракса, 12 часова је предвиђено за упознавање са
општим техничким стандардима и прописима и практичан рад у лабораторијама Факултета техничких
наука у Косовској Митровици, 75 часова је предвиђено за обилазак и практичан рад у изабраној фирми и 1
час за проверу стечених знања и вештина.

Оцена  знања (максимални број поена 100) поена
дневник стручне праксе 70
презентација обављених задатака и усмена одбрана дневника стручне праксе 30
Обавезе студената: Обавезна израда и одбрана дневника стручне праксе.
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинскоинжењерство

Назив предмета: Теорија одлучивања
Наставник/наставници: Славица Ј Цветковић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Теорија одлучивања, као научна дисциплина, обухвата скуп квантитативних метода и модела, који имају
за циљ оптимизацију процеса доношења одлука. Oбрaзовни циљ овог предметa је дa студенту обезбеди
знaњa којa се односе нa класификацију, структуирање и анализу одређених проблема одлучивања,
кaрaктеристике мaтемaтичких модела којимa се могу предстaвити ти проблеми, као и адекватне
мaтемaтичке методе за њихово решавање.

Исход предмета
Користећи стечена знања из овог предмета, студент ће моћи да: детерминише и анализира релевантне
податке за доношење квалитетне и правовремене одлуке; изврши структуирање проблема одлучивања и
формира одговарајући математички модел; изабере погодну методу за решавање претходно формираног
модела; анализира добијене резултате, као и да тестира њихову осетљивост на промене релевантних
интерних и екстерних фактора.

Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и дефиниција одлучивања. Стилови одлучивања. Дефинисање одлуке и врсте одлука. Теорије
одлучивања. Доносиоц одлуке и његове преференце. Проблем рационалности у одлучивању.
Неограничена и ограничена рационалност. Фактори одлучивања. Фазе у процеу одлучивања. Околности
у којима се одлучује. Одлучивање у условима ризика. Модели и технике одлучивања. Вишеатрибутивно
одлучивање. Методе вишекритеријумске анализе: ELECTRA, PROMETHEE, AHP. Експертни ситеми у
одлучивању. Софтвер за подршку у одлучивању. DecisionLab
Практична настава
Студијски истраживачки рад, Припрема студената за самостално истраживање писане литературе,
стручних часописа из области примене ТО.

Литература
1. Дубравка Павличић, „Теорија одлучивања“  Економски факултет Београд, новембар 2010год.

ISBN-13: 9788640310543
2. М. Чупић, R. Tummala: Одлучивање – Формални приступ, ФОН Београд, 2001.
3. Тадић, Д. Операциона истраживања у управљању производњом, Машинскифакултет Крагујевац,

Крагујевац, 2009.
4. Крчевинац С., Чангаловић М., Ковачевић-Вујчић В., Мартић М., Вујошевић М., Операциона

истраживања 1, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Београд, 2012
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
5. Предавања, менторски рад, студијски истраживачки рад, консултације
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава 10 усмени испт 30

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Савремени материјали
Наставник/наставници: Александар Тодић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање основних знања из области нових конструкционих, алатних и специјалних
материјала што обухвата: савремене конструкционе металне материјале, алатне материјале, специјалне
металне материјале (супер легуре, аморфни метали, SMA, итд.), керамичке материјале, композитне
материјале и неметалне материјале, као и основне технолошке поступке за њихово добијање, прераду
и примену. Кроз предавања и вежбе студенти треба да се оспособе да примене стечена знања у
решавању проблема избора одговарајућих нових материјала и њихове примене у пракси. Осим тога
студенти ће се упознати и са правцима даљег развоја науке о материјалима као и са технолошком и
научном основом на којој се заснива прогрес ове области технике.

Исход предмета
Исход предмета је овадавање знањима из области савремних и нових материјала, односно оспособље-
ност да се одаберу и на технички одговарајући начин примене и конструкциони и алатни материјали.
Поред тога студенти ће бити оспособљени да прате даљи развој ове научне области и примењују нова
сазнања у пракси.

Садржај предмета
Теоријска настава
Увод, савремени материјали и могућности њиховог избора и примене. Преглед развоја металних
материјала, ултра чврсти челици, микролегирани челици, угљенични челици високе чврстоће, челици
отпорни на хабање, киселоотпорни и ватроотпорни челици. Легуре обојених метала, суперлегуре,
специјалне алуминијумске легуре, Rheo casting и Thixo casting поступци, металргија праха и техничка
керамика, метална стакла, металне пене. Композити, метал матрични композити (MMC), полимерни
композити (PMC), керамички композити (CMC), хибридни композити. Интерметална једињења,
хемијски састав, структура, својства и примена. „Паметни материјали“, (Shape Memory Alloys – SMA),
нови материјали и технологије спајања, наноматеријали, фуларени и нанотубе.
Практична настава
Практична настава се изводи интерактивно у виду рачунских и лабораторијских вежби. На рачунским
вежбама се раде задаци везани за теоријски део градива. Вежбе су пропраћене карактеристичним
примерима развоја и примене нових материјала, а у циљу лакшег разумевања градива. На лабораториј-
ским вежбама се разматрају конкретни задаци и практично примењују стечена знања на расположивој
лабораторијској опреми. Поред предавања и вежби, редовно се одржавају и консултације. У току
семестра предвиђен је један колоквијум и израда семинарског рада.

Литература
1. др М. Оруч, мр Р. Сунулахпашић: Савремени метални материјали, Факултет за металургију и

материјале, Зеница, 2005.
2. Проф. др Т. Филетин, Преглед развоја и примене савремених материјала,2003. г. ХДМТ, Загреб
3. Проф. др В. Долечек, Технолошка будућност, Машински факултет Сарајево, 2004.

Број часова активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
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Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна, уз примену
пројектора (Video Beam) који служи за презентацију дијаграма, слика и сложених прорачуна. На
предавањима се теоријски разматрају методске јединице из домена садржаја предмета.. Семенарски
рад се ради самостално уз консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

50
Завршни испит

Поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит --
практична настава 5 усмени испт 50
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Машине за обраду деформисањем
Наставник/наставници: Богдан С. Ћирковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Технологије обраде деформисањем или Технологије oбраде
Циљ предмета
Циљ овог предмета је упознавање техничко-технолошких карактеристика и конструкције појединих
типова машина и уређаја.

Исход предмета
Знање стечено овим предметом омогућује правилан избор машина у процесној и обрадној индустрији.

Садржај предмета
Теоријска настава
Класификација-подела машина за обраду деформисањем. Опис појединачних машина за запреминско
обликовање и обраду лима. Опис појединих делова машина. Опис носеће конструкције машина.
Безбедност машина.
Практична настава
Избор ипројектовање одговарајуће машине и уређаја за поједине производне операције.

Литература
1. Богдан Ћирковић, Машине за обраду деформисањем, Факултет техничких наука, Косовска

Митровица, 2019.
2. Саша Ранђеловић, Велибор Маринковић, Производне технологије, Машински факултет,

Ниш, 2017.
Број часова активне наставе 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи интерактивно на предавањима и вежбама. На предавањима се изучавају поједине
врсте машина, са становишта њихове примене и правилног избора при пројектовању технолошког
процеса. На вежбама се пројектују процеси и врши избор одговарајуће машине и уређаја за поједине
производне операције.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена
активност у току предавања 10 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 20
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Трибологија у индустрији
Настaвник: Србислав Александровић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Предмет је конципиран са основним циљeм да обезбеди образовање студената у области основа трибологије
као интердисциплинарне науке и технологије о интеракцији контактних површина при релативном кретању, са
посебним нагласком на фундаменталне процесе трења, хабања и подмазивања..
Исход предмета
На основу овог курса студент треба да познаје и разуме научну и технолошку основу трибологије, значај
триболошких диспативних процеса, природу и карактеристике контактних слојева и површина, природу
фундаменталних механизама трења, хабања и подмазивања, губитака и могуће штедње кроз трибологију.
Такође треба да на реалним трибоелементима идентификује последице триболошких процеса и на
трибометријској опреми обави мерење основних триболошких параметара.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Основи трибологије: Геометријске карактеристике активних површина. Структура површинског слоја. Трење.
Основне теорије трења. Основне теорије хабања. Класификација механизама хабања. Крива хабања.
Карактеристике триболошких процеса зупчастих преносника: Трење у зупчастим преносницима. Врсте хабања
зупчастих преносника. Утицај појединих фактора на хабање (материјал и хемијско-термичке обраде,
топографија, технологија обраде). Карактеристике триболошких процеса котрљајних лежајева: Трења у
котрљајним лежајевима. Врсте хабања. Утицај појединих фактора на хабање (материјал, конструкциона
решења). Карактеристике триболошких процеса клизних лежишта: Трење у клизним лежиштима. Врсте хабања.
Фактори утицаја и хабање клизних лежишта. Карактеристике триболошких процеса ланчаних преносника:
Врсте хабања. Утицај појединих фактора на хабање. Подмазивање. Избор и класификација уља за подмазивање
машинских система. Развој триболошки исправне конструкције.
Практична настава:
Аудиторне вежбе на којима се ближе успоставља веза између теоријских знања и практичне примене, упутства
за обраду и систематизацију добијених резултата при мерењу, анализа и мерење основних триболошких
параметара.
Литература

1. Танасијевић С.: Трибологија машинских елемената, Научна књига, Београд, 1989.
2. Ивковић Б., Рац А.: Трибологија, ЈДТ, Крагујевац, 1995.
3. Бабић М., Мониторинг уља за подмазивање, Машински факултет у Крагујевцу, 2004.
4. Bhushan B., Introduction to Tribology, John Wiley &Sons, New York, 2002.
5. Bhushan B., Nanotribology and Nanomechanics: An Introduction, Springer, New York, 2005.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Предавања. Лабораторијске вежбе. Консултације. Студент може полагати колоквијум из појединих делова
градива који чине заокружену целину (сензори, актуатори). Може радити детаљан пројекат из примене сензора
и/или актуатора у подсклопу неког електронског или мехатронског уређаја. Тада се завршни испит састоји из
усмене одбране пројекта и одговора на теоретска питања.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена
Активност у току предавања 10 Писмени или усмени испт 30
Колоквијум-и 15+15
Пројектни задатак 30
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: CIM системи
Наставник/наставници: Милан Т Ђорђевић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Информациони системи у производњи
Циљ предмета
Циљ овог предмета је упознавање са карактеристикама компоненти информационог система, начином
развоја, одржавања информационог система и менаџментом компјутером интегрисане производње.

Исход предмета
Знање стечено овим предметом омогућује правилан избор информационих компоненти у систем за
процесе у производној индустрији.

Садржај предмета
Теоријска настава
1. Увод у CIM системе, 2. Информациони системи 3. Компјутером подржано пројектовање, планирање
и производња, 4. Компјутером управљана производна технологија, 5. Управљање квалитетом, 6.
Интеграциони системи и методе, 7. Менаџмент CIM технологијама
Практична настава
Избор и пројектовање одговарајућег информационог система за поједине производне процесе и
производни систем.

Литература
1. М. Стефановић, ЦИМ системи, WUS Аустрија и машински факултет, Крагујевац, 2006.
2. Арсовски С., Арсовски З., Перовић М., Развој ЦИМ система, ЦИМ центар, Машински

факултет, Крагујевац, 1995.
3. Тома Ј., Табаковић Ј. Зељковић М., Повезивање појединих компоненти ЦИМ система,

Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Настава се изводи интерактивно на предавањима и вежбама. На предавањима се изучавају поједини
делови производног систем, са становишта примене компоненти информационих система и правилног
избора при пројектовању технолошког процеса. На вежбама се пројектују процеси и врши избор
одговарајућих компоненти ЦИМ  система за поједине производне операције.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит Број поена
активност у току предавања 10 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 20
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведен, у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд.)
*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Студијски истраживачки рад са теоријским основама дипломског рада
Наставник/наставници:
Статус предмета:Обавезан
Број ЕСПБ:5 (пет)

Услов:положени сви испити

Циљ предмета
Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и
метода за решавање конкретних проблема у оквиру изабраног подручја. У оквиру овог дела мастер
рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа
изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се
упознаје са методама које су намењене за решавање сличних задатака и инжењерском праксом у
њиховом решавању. Циљ активности студената у оквиру овог дела истраживања огледа се у стицању
неопходних искустава кроз решавања комплексних проблема и задатака и препознавање могућности
за примену претходно стечених знања у пракси.

Исход предмета
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих подручја
ради сагледавања структуре задатог проблема, његове системске анализе, а у циљу извођења
закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти
проширују знања из изабраног подручја и проучавању различите методе и радове који се односе на
сличну проблематику. На тај начин, код студената се развија способност да спроводе анализе и
идентификују проблеме у оквиру задате теме. Практичном применом стечених знања из различитих
области код студената се развија способност да сагледају место и улогу инжењера у изабраном
подручју, потребу за сарадњом са другим струкама и тимским радом.

Садржај предмета
Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног дипломског - мастер рада, његовом
сложеношћу и структуром. Студент проучава стручну литературу, дипломске бечелор и мастер
радове студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења
конкретног задатка који је дефинисан задатком мастер рада. Део наставе на предмету се одвија кроз
самостални студијски истраживачки рад. Студијски рад обухвата и активно праћење примарних
сазнања из теме рада, организацију и извођење експеримената, нумеричке симулације и статистичку
обраду података, писање и/или саопштавање рада на конференцији из уже научно наставне области
којој припада тема мастер рада..

Литература
1. групааутора
2. часописи и дипломски-мастер радови

Број часова активне наставе Теоријска настава: Истраживачки рад:5
Методе извођења наставе
Ментор дипломског - мастер рада саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан
да рад изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком мастер рада, користећи литературу
предложену од ментора. Током израде мастер рада, ментор може давати додатна упутства студенту,
упућивати на одређену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног мастер рада. У
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оквиру студијског истраживачког рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са
другим наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада. У оквиру задате теме,
студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга истраживања,
статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком мастер рада..

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

Предметни пројекат 50 Усмени деоиспита 50
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Завршни (дипломски) рад
Наставник/наставници:
Статус предмета:Обавезан
Број ЕСПБ:5 (пет)

Услов: положени сви испити

Циљ предмета
Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања при самосталном решавању
сложеног практичног проблема у области машинског инжењерства, употребом научних метода и
поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе

Очекивани исходи:
 Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;

 Способност повезивања и примене стечених знања и вештина;

 Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом;

 Јавном одбраном дипломског рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин
пренесе резултате истраживања широј јавности;

 Оспособљавање студента за наставак образовања.

Садржај предмета
Дипломски рад предствља самостални студијски истраживачки рад студента у коме се он упознаје са
методологијом истраживања у изабраном усмерењу у области машинског инжењерства. Пре почетка
рада на изради дипломског рада, студент, на основу личних опредељења, врши консултације у вези
избора ментора, теме и садржаја дипломског рада. Тему дипломског рада студент бира по правилу из
предмета који је слушао и полагао на основним академским студијама. Након избора предмета,
предметни наставник - ментор дипломског рада дефинише задатаке које студент треба да реализује у
оквиру дипломског рада. Пријава, израда и одбрана дипломског рада врше се у складу са
Правилником о основним академским студијама и обавезујућим упутством о форми дипломских
радова и начину архивирања дипломских радова у Библиотеци Факултета техничких наука у
КосовскојМитровици. Након обављеног истраживања студент припрема дипломски рад у форми која
садржи по правилу следећа поглавља: Увод, Теоријски део, Експериментални део, Резултати и
дискусија, Закључак, Преглед литературе. Одбраном дипломског рада студент постаје оспособљен да
препозна, формулише и анализира проблеме у области машинског инжењерства, као и да понуди
решења за дати проблем, а на основу стечених фундаменталних и апликативних знања и вештина,
уважавајући инжењерску етику и користећи стандарде у машинству, методе прорачуна, пројектовања
и конструисања, као и савремене инжењерске алате..

Методе извођења
Након испуњених услова прописаних Статутом Факултета техничких наука у Косовској Митровици,
студент стиче право пријаве дипломског рада. Кандидат, након усаглашене теме дипломског рада са
ментором, подноси Захтев за израду дипломског рада Служби за наставна и студентска питања која
врши потребне провере података и испуњености услова од стране кандидата и доставља Захтев
одговарајућој Катедри. По пријему Захтева за израду дипломског рада, Катедра именује Комисију за
одбрану дипломског рада, на предлог предметног наставника – ментора који је по правилу
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Председник Комисије. Предлог састава Комисије потписује шеф Катедре, а решење доноси декан
факултета. По завршеној изради дипломског рада, кандидат предаје пет примерка штампане верзије
дипломског рада Служби за наставна и студентска питања. Служба за наставна и студентска питања
дистрибуира рад Комисији и Библиотеци факултета. У консултацији са Комисијом за дипломски рад
и кандидатом, Служба за наставна и студентска питања одређује термин одбране дипломског рада. У
утврђеном термину, кандидат врши презентацију и усмену одбрану дипломског рада. Комисија за
дипломски рад доноси Одлуку о оцени и потписује Записник о одбрани дипломског рада. Записник о
одбрани дипломског рада се прослеђује Служби за наставна и студенска питања. Записник о одбрани
дипломског рада се евидентира кроз Матичну књигу студената. Према подацима садржаним у
Записнику о одбрани дипломског рада Служба за наставна и студентска питања израђује Решење о
одбрањеном дипломском раду, које се доставља Декану Машинског факултета. Својим потписом,
Декан факултета оверава Решење о одбрани дипломског рада. На основу Записника о одбрани
дипломског рада и Решења Декана, издаје се Уверење о завршеним основним академским студијама.

Оцена знања поена

Израда и усмена одбрана дипломског рада 100
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Математика 1
Наставник/наставници: Гордана Јелић
Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 7

Услов:

Циљ предмета
Усвајање основних знања из више математике и оспособљавање студената да стечена знања примене
у другим општим и стручним предметима. Развијање способности логичког мишљења, анализирање
података и закључивања на основу резултата анализе података.

Исход предмета
Оспособљеност студената за самостално коришћење стеченог математичког знања у стручним
предметима.

Садржај предмета
Теоријска настава
Комплексни бројеви. Детерминанте и системи линеарних једначина. Методе решавања система
линеарних једначина. Матрице и примена у решавању система линеарних једначина. Вектори,
скаларни, векторски и мешовити производ. Аналитичка геометрија у простору, права и раван и
међусобни односи. Појам функције једне реалне независно променљиве. Гранична вредност и
непрекидност реалне функције. Диференцијални рачун реалне функције једне независно променљиве.
Основне теореме о диференцијабилним функцијама: Ролова, Лагранжова, Кошијева теорема,
Лопиталово правило, Тејлорова теорема. Испитивање и анализа тока функције и цртање њеног
графика.
Практична настава

Литература
1. Математика 1 за инжењере – Ђурђица Такачи, Стојан Раденовић, Академска мисао

Београд
2. Збирка решених задатака из Математике 1 – Гордана Јелић, Факултет техничких наука

Косовска Митровица

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања (на којима се излаже теорија са примерима) и вежбања (на којима
се раде задаци).

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава усмени испт 20

колоквијум-и 40 ..........

семинар-и
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Механика 1
Наставник/наставници:Љубиша Гарић
Статус предмета:обавезни
Број ЕСПБ:5
Услов:
Циљ предмета
Механика 1је део теоријске механике у коме се проучавају закони слагања сила и услови равнотеже
материјалних тела под дејством система сила. Циљ предмета је да студенти усвоје знања која су потребна за
проучавање равнотеже тела и система тела у равни и простору.

Исход предмета
Студенти проучавају теоретски део и применом теорије решавају конкретне техничке проблеме.
У задацима се решавају два основна проблема: 1. Слагање сила и редукција датог система сила на простији
облик и 2. Одређивање услова равнотеже датог система сила који дејствује на круто тело.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови теоријске механике, Основни појмови и Аксиоме Статике, Систем сучељних сила,

Пројекција силе на осу и раван, Момент силе у односу на тачку, Паралелне силе у равни, Спрег сила,

Произвољан раван систем сила, Стабилност  равнотеже стања тела,Трење клизања и котрљања,Елементи
Графостатике, Равни носачи, Решеткасти носачи,Произвољни просторни систем сила, Тежиште.
Практична настава
Задаци се решавају аналитичким и графичким путем, у практичној настави користе се оба начина.У настави се
мало користи решавање задатака графичким путем, јер тачност решења зависи од прецизности цртања, па се
увек могу јавити грешке. Задаци се углавном решавају аналитичким путем, на тај начин увек се може добити
тачно решење.

Литература
1. Лазар Русов , Механика 1, Статика, Научна књига Београд, 1992.
2. Данило Рашковић, Механика 1, Статика, Грађевинска књига Београд, 1975.

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Усмено излагање на табли и настава преко компјутера помоћу пројектора.
Студенти добијају графичке радове.
Студенти могу положити испит преко колоквијума, усмени и писмени део.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испт 20
колоквијум-и 25 ..........
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испит, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Инжењерски материјали
Наставник/наставници: Лазић Вукић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета
је стицање основних сазнања из области металних и неметалних инжењерских материјала, што
обухвата конструкционе металне материјале, алатне материјале, неметалне материјале, као и основне
технолошке поступке за добијање и технолошку прераду метала и легура. Кроз предавања и вежбе
студент треба да се оспособи да примени стечена знања у решавању проблема избора одговарајућих
материјала и њихове примене у пракси. Осим тога студенти ће се упознати и са међусобном
зависностима које постоје између структуре, својстава и процеса обраде материјала, а у циљу добијања
матријала са најбољим својствима за одређену примену.

Исход предмета
Савладавањем студијског програма, предвиђеног планом и програмом предмета Инжењерски
материјали, студент ће бити оспособљен да примени стечена знања у решавању проблема избора
одговарајућих материјала и њихове експлоатације у пракси. Студент је такође оспособљен да повезује
стечена знања из ове области са другим областима и примењује их у пракси.

Садржај предмета
Теоријска настава Увод. Инжењерски материјали, подела, метали, керамика, стакла, полимери,
композити. Особине материјала: физичке, механичке, електричне, магнетне, оптичке и хемијске.
Кристална структура, кристални системи, , особине кристала, анизотропија и полиморфија.
Испитивање метала и легура, механичка испитивања, испитивање затезањем и притискивањем,
испитивање савијањем и  увијањем, испитивање тврдоће  Динамичка испитивања, испитивање ударне
жилавости, испитивања замарањем, Велерова крива и Смитов дијаграм, теорија лома, жилавост лома и
сигурност конструкција. Динамичке методе мерења тврдоће, Полди метода, Шорова метода.
Испитивања структуре и испитивања без разарања. Основи физичке металургије, структура метала и
легура, теорија легирања, дијаграми стања, једнокомпонентни системи, дијаграми стања
двокомпонентних система, с Дијаграм стања система Fe-Fe3C и Fe-C, Гвожђе и челик. Производња
гвожђа и челика,. Подела челика, конструкциони челици, алатни челици, специјални челици,
обележавња челика. Ливена гвожђа, Бакар и легуре бакра. Алуминијум и легуре алуминијума, легуре
осталих обојених метала. Основи металуршке прераде метала, ливење метала и легура, Обрада
деформацијом, Термичка обрада метала Заваривање и лемљење. Маталургија праха и техничка
керамика. Неметални материјали: пластичне масе, гума, композитни материјали, техничко дрво, стакло,
Избор материјала
Практична настава Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Теоријску наставу
прате лаборато-ријске вежбе из области механичких испитивања материјала и металографије.

Литература
Д. Чикара. Машински материјали, ФТН, Косовска Митровица 2009.
В. Ђорђевић: Машински материјали (први део), Машински факултет, Београд, 2003.
М. Јовановић, В. Лазић, Д. Адамовић: Машински материјали, МФ, Крагујевац 2003.

Број часова активне наставе 6 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
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Настава се састоји из предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна, уз примену
пројектора (Video Beam) који служи за презентацију дијаграма, слика и сложених прорачуна. На
предавањима се теоријски разматрају методске јединице из домена садржаја предмета. Вежбе сe
одвијају у оквиру предавањаи имају карактер наставе. Семенарски рад се ради самостално уз
консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

50
Завршни испит

Поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит --

практична настава 5 усмени испт 50
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство

Назив предмета: Програмирање 1
Наставник/наставници: Петар Спалевић
Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 4
Услов: -

Циљ предмета
Циљ наставе је оспособљавање студената да пишу програме на језику С користећи напредне технике
програмирања на језику С.

Исход предмета
Студенти су по одслушаном предмету оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења
развијају програме на језику С.

Садржај предмета
Теоријска настава
1. Основне конструкције програмског језика С: Типови података, декларације и константе. Оператори.
2. Програми са простом линијском структуром: Улазна и излазна конверзија. Креирање програма са

простом линијском структуром.
3. Гранање у програму.
4. FOR петља.
5. WHILE петља.
6. DO...WHILE петља.
7. Скокови: Break. Continue. Goto. Switch...Case.
8. Карактери – знаковни улаз и излаз.
9. Функције. Рекурзивне функције
10. Низови: Основне конструкције програма са низовима. Операције са низовима и разврставање

елемената. Низови и функције. Претраживање низова. Уређивање и сортирање низова.
11. Матрице.
12. Стрингови: Основне конструкције програма са стринговима. Основне операције са стринговима.

Стрингови и функције. Претраживање стрингова. Уређивање стрингова. Сортирање стрингова.
13. Показивачи: Oсновне конструкције програма са показивачима. Показивачи као аргументи

функција. Показивачи и низови. Показивачи на низове као аргументи функције. Показивачи и
стрингови. Показивачи на функције. Полиморфне функције.

14. Динамичка зона меморије: Основне конструкције програма са динамичком зоном меморије.
Низови и динамичка зона меморије - malloc(), calloc() и realloc(). Низ показивача и динамичка
алокација меморије. Матрице и динамичка зона меморије.

15. Структуре: Увод у структуре. Структуре и показивачи. Низови структура. Сортирање низова
структура. Структуре и динамичка зона меморије. Уније

16. Датотеке: Основне операције са датотекама. Датотеке са низовима и матрицама. Датотеке са
стринговима. Датотеке са структурама.

Практична настава
Практична настава прати теоријску наставу кроз имплементацију програмских кодова у DevC/C++
пакету.

Литература
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1. Петар Спалевић, Бранимир Јакшић, Стефан Панић, Збирка решених задатака из програмског
језика C – I део, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2015.

2. Петар Спалевић, Бранимир Јакшић, Стефан Панић, Збирка решених задатака из програмског
језика C – II део, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2016.

3. Laslo Kraus, Programski jezik C sa rešenim zadacima, Akademska misao, Beograd, 2006.
4. Laslo Kraus, Rešeni zadaci iz programskog jezika C, Akademska misao, Beograd, 2005.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, рачунарске вежбе, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 2х20 усмени испт
домаћи задаци 20 ..........

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Конструктивна геометрија
Наставник/наставници:Зоран Голубовић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:нема
Циљ предмета
Развијање способности просторне визуелизације, просторне и магинације и способности решавања
проблема различитих узајамних просторних односа одабраних геометријских форми на
дводимензионом приказу паралелног пројицирања.

Исход предмета
Способност идентификовања и интерпретација просторних односа изучених просторних облика из
одговарајућих 2Д приказа и познавање њихових геометријских структура као и способност графичког
представљања изучених тродимензионих конфигурација на 2Д медију.

Садржај предмета
Теоријска настава:

Основни појмови и врсте пројекција. Ортогоналне и аксонометријске пројекције. Међусобне релације
геометријских елемената простора. Основни поступци: трансформација и ротација. Основне правилне
полиедарске површи: структура и конструисање. Афинитет и колинеација са применом на равне
пресеке рогљастих површи. Површ сфере.  Цилиндричне и  конусне површи. Њихови равни пресеци.
Међусобни продори рогљастих површи. Међусобни продори цилиндричних и  конусних површи.
Просторна крива-цилиндрична завојница. Завојна торза и  хеликоид. Правоизводне површи:
једноструко и двоструко изводне, принципи конструисања.

Вежбе:Задаци који се решавају на вежбањима прате тематске целине са предавања.

Литература
1. Нацртна геометрија / Милица Мојовић – Београд
2. Збирка решених задатака из Нацртне геометрије / Златибор Лекић и Зоран Голубовић –

Косовска Митровица: ФТН, 2005
3. Збирка  задатака из Нацртне геометрије и перспективе са решеним примерима / Стеван

Живановић и  Александар Чучаковић – Београд:  Академска мисао,  2004.
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања (презентације на рачунару) током којих се студенти упознају са
теоријским основама конструисања геометријских елемената простора и моделовања просторних
сложених форми, као и њихове визуелизације. Предавања су праћена вежбама у рачунарској
учионици, где студенти користе графички софтвер (АutoCAD) за прецизно конструисање, моделовање
и визуелизацију.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 50

практична настава 10 усмени испт
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колоквијум-и 30 ..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Енглески језик 1
Наставник/наставници: Јелена Вукићевић-Нешић
Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 2

Услов: предмет Енглески језик заступљен у претходном школовању.

Циљ предмета јесте да се систематизује достигнуто знање из енглеског језика уз истовремено
усвајање терминологије из области машинског и ширег техничког регистра; да студенти
буду оспособљени за коришћење техничке литературе на енглеском језику, а такође и за
усмену и писмену комуникацију у области машинства и технике, као и у свакодневним
ситуацијама; да се кроз овај наставни предмет почне стицати рутина у коришћењу
различитих врста речника, од енглеско-енглеских, преко речника-активатора, речника
колокација итд, било да су они у штампаној или електронској форми. Такође, заступљена су
и упутства из области пословне и друштвене етикеције.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да усвоје лексику енглеског језика у области машинства и
техничких наука, да се усмено и писмено изражавају – граматички коректно, да користе
стручну литературу на енглеском језику, да користе информације из машинства и технике у
писменој и усменој комуникацији, да интерпретирају визуелне податке и развију способност
нумеричког изражавања; почињу активно да користе речнике било за самостално
изражавање било за разумевање текста; увежбани су за сналажење у начелним и
једноставнијим ситуацијама из друштвеног  или будућег пословног живота.
Садржај предмета
Теоријска настава
Усваја се стручна терминологија из области машинства и технике кроз тематске текстове.
Даље се увежбава вештина читања. Унапређује се способност разумевања текста. Оснажује се
умеће дефинисања стручних појмова путем синонимије и описа. Интерпретирају се визуелни
подаци. Развија се спремност у нумеричком изражавању као и способност разумевања
изворног говора кроз вежбе помоћу аудио материјала.
Рад на стручном тексту. Симулације ситуација у пословном или друштвеном окружењу.
Практична настава
Word Types

Verb System of the English Language

English Tenses & Modals

Basic Rules and Hints of Business and Social Etiquette

Литература
Ibbotson, M,: Cambridge Engineering English (text with audio CD)
Professional  texts (reading material)
Мartin Hewings: Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2002
Geoffrey Leech et al: English Grammar and Usage, Longman, 2001
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Dictionary of Mechanical engineering, Oxford University Press, 2019
ЕССЕ речник, Институт за стране језике, Београд, 2005.
Јован Милићевић: Речник машинске технике, Пословни систем ГРМЕЧ – Привредни
преглед, Београд, 2000.
Слободан Танкосић: Политехнички речник, Грађевинска књига АД, Београд, 2006.
Број часова активне наставе: 30 Теоријска настава: 2 Практична настава: 0
Методе извођења наставе
Презентација стручних текстова и теорије који су студентима потребни за савладавање програма
предмета. Проблемски-оријентисана настава; интерактивна настава; домаћи задаци; аудио-визуелна
средства.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 25

презентовање 15 усмени испт 25

колоквијум-и 20
семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2.Спецификацијапредмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Називпредмета: Рускијезик 1

Наставник/наставници: Василије Стоиљковић, лектор

Статуспредмета: изборни

Број ЕСПБ: 2

Услов: Немауслова

Циљ предмета
Усвајање основних ортографских и ортоепских норми руског језика.
Овладавање лексиком из разговорно-ситуативних области најближих студентској популацији.
Упознавање са основним појмовима из географије, историје, науке, уметности и културе Русије.

Исход предмета
Предвиђено је да студенти овладају елементарним знањима из руског језика на нивоу А1-А2: читању,
писању, изговору, језичком сналажењу  у основним животним ситуацијама. Стицањем знања из овог
предмета квалификују се да прате остале курсеве из руског језика, предвиђене студијским програмом.
Садржај предмета
Теоријска настава
Руски "алфавит", основе руског правописа, руски гласовни систем са посебним акцентом на усвајање
изговора категорије меких сугласника, однос писања и изговора; разговорне теме: "Встреча-
знакомство-прощание", "Образование-вуз-студенческая жизнь", "Компьютерная техника"; изабране
теме - историја: Кијевска Русија, Николај II Романов, Совјетски савез; географија: Руска Федерација,
Москва, Санкт Петерург; уметност и култура: Пушкин, Толстој, Достојевски, Чехов,Чајковски; наука:
Ломоносов, Мендељејев, Зворыкин, Попов.
Практична настава
Вежбе изговора, читања и писања. Вежбе аудирања, превођења и разговора.
Литература
П. Пипер, М. Стојнић, Руски језик, Завет, Београд, 2002.
И. Антанасијевић, Разговорник српско-руски и руско-српски, Кућа књиге ДОО, Будва 2008.
Руско-српски речник (под ред. Б. Станковића), Прометеј, Београд, 2009.
Видео и аудио материјали са Јутјуба из разговорних области предвиђених садржајем предмета.
Различити интернет сајтови који пишу о географији, историји, уметности и култури Русије.
Бројчасоваактивненаставе Теоријсканастава:2 Практичнанастава:0
Методе извођења наставе
Монолошка, дијалошка, конфонтативна, рад са текстом, рад са аудио и видео материјалом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитнеобавезе
поена

Завршнииспит

активност у токупредавања 5 писменииспит 25

домаћизадаци 15 усменииспт 25
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колоквијум-и 20

презентација 10

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Физика и мерења

Наставник: Милена  Мајкић
Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним физичким појмовима и законитостима. Развијање
вештине решавања проблема кроз примере из инжињерске праксе. Упознавање са основним уређајима
и методама директних и индиректних мерења у физици и техници. Овладавање савременим методама
обраде резултата мерења
Исход предмета Стечена знања ће бити коришћена у стручним предметима за разумевање физичке
суштине процеса која служе у анализи и решавању основних природно-техничких проблема, тј.
проблема из области опште физике и елементарних инжењерских проблема. Студенти ће бити
оспособљени да теоријски и математички описују и међусобно повезују основне појмове из области
теорије мерења и да анализирају и адекватно научно-инжењерски прикажу резултате директних и
индиректних мерења у извршеним лабораторијским експериментима.

Садржај предмета
Теоријска настава одвијаће се кроз предавања, у оквиру следећих области: Кинематика и динамика
материјалне тачке. Кинематика и динамика крутог тела. Гравитација. Судари. Еластичност. Механичке
осцилације. Механички таласи. Акустика. Електромагнетни таласи. Таласна оптика. Механика флуида.
Топлота и температура. Термичко ширење тела. Калориметрија. Термичка равнотежа. Специфична
топлота и топлотни капацитет. Основи термодинамике. Кинетичка теорија гасова. Молекуларно-
кинетичка теорија. Брзина, облик и енергија кретања молекула. Максвелов закон расподеле брзина.
Транспортне појаве у гасовима. Промене агрегатног стања. Фазни прелази. Модерна физика. Основни
појмови у метрологији. Изражавање резултата мерења и мерне несигурности. Најчешће коришћени
мерни уређаји у физичко-техничким мерењима..
Практична настава одвијаће се кроз рачунске и експерименталне вежбе.
У оквиру рачунских вежби решаваће се конкретни проблеми што ће студентима  омогућити да успешно
савладају области које ће обрађивати кроз теоријску наставу.
Експерименталне вежбе: Мерење дужине, мерење масе помоћу теразија, Одређивање густине чврстих
тела хидростатичком методом,  Одређивање убрзања Земљине теже помоћу математичког клатна;
Одређивање Јунговог модула еластичности жице; Одређивање момента инерције тела помоћу
торзионог клатна и применом Штајнерове теореме; Одређивање модула торзије жице, Проверавање
Бојл-Мариотовог закона;Одређивање брзине звука у ваздуху; Одређивање коефицијента вискозности
течности Стоксовом методом, Одређивање коефицијента површинског напона.

Литература
1) Вучић В, Ивановић Д., Физика 1, Наука, Београд,  2000.

2) Георгијевић В., Цветић Ј., ..., Предавања из физике, Грађевински факултет, Београд, 2005.
3) Halliday D, Rescnik R. and Walker J, Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, New York, 2002

4) Жижић Олга, Физика-збирка решених задатака, Машински факултет, уУниверзитет у Београду,
Београд, више издања.
5) В. Вучић, Основна мерења у физици, Научна књига, Београд, 1990.
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6) С. Божин, М. Напијало, С. Жегарац, Ј. Божин, П. Видаковић, Ј. Дојчиловић, Љ. Зековић, Практикум
из физике – Лабораторијске вежбе-Физичка механика, молекуларна физика, термодинамика (Физички
факултет, Боград, 2000)

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава (рачунске и
експерименталне вежбе): 2

Методе извођења наставе:
Предавања, рачунске вежбе, експерименталне вежбе

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања и
вежби

5 писмени испит 20

практична настава (одбрањене
лабораторијске вежбе) 10 усмени испит 20

колоквијум-и 40 домаћи задатак 5

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Математика 2
Наставник/наставници: Гордана Јелић
Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: положен испит из Математике 1

Циљ предмета
Усвајање основних знања из више математике и оспособљавање студената да стечена знања примене
у другим општим и стручним предметима. Развијање способности логичког мишљења, анализирање
података и закључивања на основу резултата анализе података.

Исход предмета
Оспособљеност студената за самостално коришћење стеченог математичког знања у стручним
предметима.

Садржај предмета
Теоријска настава
Функције више променљивих – гранична вредност, непрекидност. Парцијални изводи првог и вишег
реда. Диференцијабилност функције више променљивих. Парцијални изводи сложених и имплицитно
задатих функција. Тејлорова формула за функције више променљивих. Локални екстремуми и
условни екстеремуми функције више променљивих. Полиноми. Основна теорема алгебре и
факторизација полинома. Нека својства реалних полинома. Разлагање рационалних функција на
елементарне разломке. Неодређени интеграл – особине и методе интеграције. Интеграција неких
класа елементарних функција. Одређени интеграл. Њутн – Лајбницова формула. Примена одређеног
интеграла на израчунавање површине, запремине и дужине лука криве. Несвојствени интеграли.
Обичне диференцијалне једначине првог реда. Обичне диференцијалне једначине вишег реда.
Системи диференцијалних једначина.
Практична настава

Литература
1. Математика 2 – Гордана Јелић, Дејан Стошовић, Факултет техничких наука Косовска

Митровица
2. Збирка задатака из више математике 1 – П. Миличић, М. Ушћумлић, Научна књига, Београд
3. Збирка задатака из више математике 2 – П. Миличић, М. Ушћумлић, Научна књига, Београд

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања (на којима се излаже теорија са примерима) и вежбања (на којима
се раде задаци).

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава усмени испт 20

колоквијум-и 40 ..........
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семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - Основне академске студије
Назив предмета: Отпорност материјала 1
Наставник/наставници: Драган В. Чукановић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5 (пет)
Услов: Одслушан предмет Механика 1
Циљ предмета
Оспособљавање студената за анализу напона и деформација који се јављају у елементима конструкција
при основним врстама напрезања (аксијално напрезање, смицање, увијање и савијање). Решавање
статички одређених и статички неодређених практичних проблема. Димензионисање елемената
конструкција.
Исход предмета
Стечена знања омогућавају студенту да препозна и анализира напонско стање и деформацију елемената
конструкције, а затим и изврши њихово димензионисање. Студент је оспособљен да самостално решава
задатке из области Отпорности материјала, како у оквиру виших курсева на студијама, тако и при
решавању проблема у инжењерској пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Појам напона и деформације. Врсте напрезања. Врсте момената инерције. Штајнерова теорема.
Главни моменти инерције. Елипса инерције. Отпорни моменти равне површине. Аксијално напрезање.
Напони и деформације. Хуков закон. Димензионисање. Утицај сопствене тежине, центрифугалне силе
и температуре. Статички неодређени проблеми. План померања. Анализа напона. Равно напрезање.
Главни напони и главне равни. Моров круг напона. Смицање. Напони и деформације. Димензионисање.
Увијање. Напони и деформације. Димензионисање. Статички неодређени проблеми. Савијање. Чисто
савијање. Нормални напон. Право савијање силама. Нормални и тангенцијални напон. Степен
искоришћења попречног пресека. Идеални облик савијене греде. Димензионисање. Еластична линија.
Методе за решавање диференцијалне једначине еластичне линије.
Практична настава
У оквиру аудиторних вежби, решавају се практични примери из области које се обрађују на
предавањима, дају се упутства за израду домаћих задатака и прегледају исти.
Литература
1. З. Васић, Отпорност материјала, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2006.
2. Р. Чукић, Д. Ружић, Отпорност материјала 1, Машински факултет, Београд, 1992.
3. Ш. Дуница, Ж. Бојовић, Збирка решених задатака из Отпорности материјала, Научна књига, 1989.
4. Д. Рашковић, Таблице из Отпорности материјала, Машински факултет, Београд, 1976.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања. Аудиторне вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива,
пропраћен карактеристичним примерима. На аудиторним вежбама се раде додатни задаци који
проширују градиво са предавања. У унапред најављеним терминима сваке недеље одржавају се и
консултације. Градиво је подељено у четири модула: први модул (моменти инерције равне површине),
други модул (аксијално напрезање), трећи модул (смицање и увијање) и четврти модул (савијање) који
се полажу колоквијално. Уколико се не положе модули, полаже се писмени део испита, који је
елиминаторан.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 3 усмени испит 45
практична настава 2
колоквијум-и 40
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство-основне академске студије
Технолошко инжењерство

Рударско инжењерство
Назив предмета: Инжењерска графика
Наставник/наставници:Живче Шаркоћевић
Статус предмета:обавезан
Број ЕСПБ:5
Услов:нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да студент овлада знањима која су неопходна за успешно приказивање (и читање)
машинских делова и склопова на техничким цртежима. Студент треба да познаје сва правила и
стандарде који се користе за обликовно, димензионо и обрадно дефинисање машинских делова на
цртежима.

Исход предмета
Исход предмета је способност студента да, непосредно или коришћењем одговарајућих софтверских
пакета, моделира машинске делове и читаве склопове, прикаже склопове одговарајућим склопним
цртежима, а делове прикаже на радионичким цртежима са потребним пресецима тако да исти буду
потпуно обликовно, димензионо и обрадно дефинисани.

Садржај предмета
Теоријска настава
Цртање у машинству; приказивање предмета на цртежу; композиција делова; слика предмета.
Аксонометријске пројекције предмета и њихово тумачење. Погледи; основни погледи; посебни погледи;
врсте линија у машинству. Пресеци; потпуни пресек; полупресек; делимични пресек; означавање
пресека; профилни пресеци. Продори; симетрични делови; детаљи који се понављају. Котирање;
функција кота; елементи котирања; означавање кота на цртежу; методе котирања. Приказивање навоја;
завојница; навојни пар; преглед и ознаке навоја. Означавање стања површина; храпавост површина;
знаци за квалитет обраде; означавање на цртежима. Техничко писмо; размере; формати, заглавља и
саставнице; позиционе ознаке елемената. Приказивање зупчаника; приказивање опруга; приказивање
заварених шавова. Толеранције облика и положаја.

Практична настава
Аксонометријско скицирање и 3Д моделовање једноставних машинских делова; приказ задатих модела у
три основна погледа. Представљање машинских делова методом прозрачности и методом замишљених
пресека у три основна погледа. Израда техничког цртежа у довољном броју погледа методом
замишљених пресека, коришћење посебних погледа и пресека; котирaње дела на цртежу. Моделовање
свих делова задатих склопова; израда склопног цртежа у довоњном броју погледа, са потребним
обележавањем и давањем габаритних мера; израда саставнице; попуњавање таблица на цртежу; израда
радионичких цртежа за све делове склопа; нумерисање радионичких цртежа сагласно са нумерацијим
склопа. Израда 3D модела за три задата (сложена) машинска дела која садрже елементе који се
понављају; израда одговарајућих техничких цртежа, у довољном броју погледа, методом замишљених
пресека; примена посебних погледа и пресека; котирaње; означавање квалитета храпавости. Сви задаци
се раде или непосредно, употребом прибора за цертање, или коришћењем одговарајућих, погодних
софтвeрских пакета као што је, на пример, SolidWorks. Аксонометријско скицирање и 3Д моделовање
једноставних машинских делова; приказ задатих модела у три основна погледа. Представљање
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машинских делова методом прозрачности и методом замишљених пресека у три основна погледа.
Израда техничког цртежа у довољном броју погледа методом замишљених пресека, коришћење
посебних погледа и пресека; котирaње дела на цртежу. Моделовање свих делова задатих склопова;
израда склопног цртежа у довоњном броју погледа, са потребним обележавањем и давањем габаритних
мера; израда саставнице; попуњавање таблица на цртежу; израда радионичких цртежа за све делове
склопа; нумерисање радионичких цртежа сагласно са нумерацијим склопа. Израда 3D модела за три
задата (сложена) машинска дела која садрже елементе који се понављају; израда одговарајућих
техничких цртежа, у довољном броју погледа, методом замишљених пресека; примена посебних погледа
и пресека; котирaње; означавање квалитета храпавости. Сви задаци се раде или непосредно, употребом
прибора за цертање, или коришћењем одговарајућих, погодних софтвeрских пакета као што је, на
пример, SolidWorks.

Литература
1. Д. Петровић, С. Ђорђевић, М. Стоименов, Љ. Миладиновић: ИНЖЕЊЕРСКА

ГРАФИКА;Машински факултет Београд, ISBN: 978-86-7083-788-1, Београд, 2013
2. Стеван Ђорђевић, Драган Петровић: практикум за вежбе, Машински факултет Београд, ISBN:

978-86-7083-820-8, Београд, 2014

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
активна настава (теоријска)
ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5
активна настава (практична)
лабораторијске вежбе: 30
провера знања
колоквијум са оцењивањем: 10
завршни испит: 5
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 25 усмени испт
колоквијум-и 40 ..........

семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Механика 2
Наставник/наставници:Љубиша Гарић
Статус предмета:обавезни
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета
Механика 2 је део теоријске механике у коме се проучавају механичка кретања тела, при томе се не
узимају у обзир масе тела и силе које дејствују на тело. Циљ предмета је да студенти усвоје знања која
су потребна за самостално проучавање кретања тела и одређивање кинематичких карактеристика
кретања тела, то су путања, брзина и убрзање.

Исход предмета
Студенти проучавају теоретски део и применом теорије решавају конкретне техничке проблеме.
У задацима се решавају два основна проблема: 1. Дефинише се аналитички поступак за кретање тачке, у
равни и простору у односу на систем референције. 2. Дефинишу се кинематичке карактеристике кретања
тачке, путања, брзина и убрзање.

Садржај предмета
Теоријска настава
Кинематика тачке, Кинематика крутог тела, Ротационо кретање крутог тела око непокретне осе, Равно
кретање крутог тела, Ротација крутог тела око непокретне тачке, тј. сферно кретање крутог тела, Општи
случај кретања слободног крутог тела у простору, Сложено кретање тачке, Сложено кретање крутог
тела, Механизми.
Практична настава
У практичној настави највише задатака ради се из три области: 1. Кинематика тачке  2. Равно кретање
крутог тела  3. Сложено кретање тачкеу равни и у простору.

Литература
1. Лазар Русов, Механика,Кинематика, Научна књига Београд, 1992.
2. Данило Рашковић, Механика 2, Кинематика, Грађевинска књига Београд, 1975.
3. Ратко Павловић, Душан Стокић, Збирка решених задатака из Механике 2, Ниш 1996.

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Усмено излагање на табли и настава преко компјутера помоћу пројектора. Приказује се анимација
кретања из неколико наведених области.
Студенти добијају графичке радове.
Студенти могу положити испит преко колоквијума, усмени и писмени део.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испт 20
колоквијум-и 25 ..........
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Мшинско инжењерство

Назив предмета: Енглески језик 2
Наставник/наставници: Јелена Вукићевић-Нешић
Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 2

Услов: Положен испит из предмета Енглески језик 1

Циљ предмета
Студенти треба у већој мери буду да оспособљени како за коришћење литературе из области
машинства на енглеском језику тако и за писмено изражавање и усмену комуникацију; да
прошире свој корпус стручних термина на енглеском језику; да стекну вештину академског
писања кроз јасно и садржајно изражавање као и вештину језгровитог усменог
презентовања; да подигну ниво рутине при одговарању задацима као што су пословна писма,
електронска пошта, телефонирање и сл; да стекну оријентацију у научном истраживању као
и у култури ESP-a и његовим нивоима.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да даље усвајају лексику енглеског језика у области машинства и
да се усмено и писмено изражавају и то граматички веома коректно; да употребљавају
сложеније граматичке јединице, као и да су спремни да дубље истражују и усвајају
фразеологију енглеског језика. Студенти су увежбани да се без тешкоћа изразе на енглеском
језику кроз есеј, презентацију, семинарски рад и сл, а такође и да без застоја учествују у
комуникацији било да је она пословна или свакодневнa, усмена или писмена. Сасвим су
подигли ниво успешности разумевања текста и развили су способност дефинисања стручних
појмова путем синонимије и описа. Исто тако, значајно су унапредили вештину читања,
запажања и анализе текста. Усвојили су почетне вештине академског писања и основе
научног истраживања. Упознали су се с културом ESP-а.
Садржај предмета
Теоријска настава
Настава подразумева рад на стручним и тематским текстовима при чему се надограђује и
усваја стручна терминологија техничких наука и посебно она из области машинства; такође,
ради се на фразама у енглеском језику. Усавршава се вештина читања и даље се унапређује
способност разумевања текста из ширег техничког регистра. Подиже се ниво комуникативне
компетенције на основу примера из праксе и усвајају се правила за писање пословних писама
и радне биографије (CV). Развија се способност разумевања изворног говора кроз вежбе
помоћу аудио материјала. Улази се у правила вештине академског писања. Презентују се
различите методе у квалитативним и квантитативним истраживањима, а такође и вештина
процене извора са интернета. Посвећује се пажња култури енглеског језика за посебне намене.
Практична настава
Passive Voice, Conditionals; Mood; Punctuation; Sentence Structure; Sentence Patterns; Syntax;
Organising information; Writing Skills; Thesis Statement; Applied Research; Business Letter and
CV; Culture of ESP
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Литература
Ibbotson, M,: Cambridge Engineering English (text with audio CD)
Professional  texts (reading material)
Мartin Hewings: Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2002
Geoffrey Leech et al: English Grammar and Usage, Longman, 2001
The Oxford Dictionary of Science, Oxford University Press, 2017
ЕССЕ речник, Институт за стране језике, Београд, 2005.
Јован Милићевић: Речник машинске технике, Пословни систем ГРМЕЧ – Привредни
преглед, Београд, 2000.
Слободан Танкосић: Политехнички речник, Грађевинска књига АД, Београд, 2006
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2 Практична настава:0
Методе извођења наставе
Презентовање стручних текстова и теорије који су студентима потребни за савладавање програма
предмета. Проблемски-оријентисана настава; интерактивна настава; домаћи задаци; аудио-визуелна
средства.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 25

презентовање 15 усмени испт 25

колоквијум-и 20
семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжњерство

Назив предмета: Руски језик 2

Наставник/наставници: Василије Стоиљковић, лектор
Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 2

Услов: Одслушан курс из предмета Руски језик 1

Циљ предмета
Овладавање лексиком и изразима из разговорно-ситуативних тема које се користе у широј
комуникацији.
Исход предмета
Оспособљавање студената за језичко сналажење у различитим и сложенијим ситуацијама на руском
говорном подучју на нивоу А2 - Б1: путовање, боравак, студирање, рад у Русији.

Садржај предмета
Теоријска настава
Разговорне теме: "Путешествие", "Гостиница", "Город", "Ресторан", "Магазин", "Вакансия".
Граматичке теме: глаголи кретања.
Практична настава
Вежбе читања и писања. Вежбе аудирања, превођења и разговора.
Литература
П. Пипер, М. Стојнић, Руски језик, Завет, Београд, 2002.
И. Антанасијевић, Разговорник српско-руски и руско-српски, Кућа књиге ДОО, Будва 2008.
Руско-српски речник (под ред. Б. Станковића), Прометеј, Београд, 2009.
Видео и аудио материјали са Јутјуба из разговорних области предвиђених садржајем предмета.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0

Методе извођења наставе
Монолошка, дијалошка, конфонтативна, рад са текстом, рад са аудио и видео материјалом.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току наставе 10 писмени испит 25

домаћи задаци 20 усмени испит 25

колоквијуми 20

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм : Машинско инжењерство - мастер академске студије

Назив предмета: Механика 3
Наставник/наставници: Милан Т Ђорђевић, Никола Нешић
Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти савладају основне поставке динамике материјалне тачке и динамике
материјалног система. У том циљу студенти треба да савладају основне теореме и законе динамике
материјалног система, основне појмове линеарних осцилација тачке, као и динамику тела, укључујући
елементе аналитичке механике.
Исход предмета
Стицањем знања у овом предмету студенти ће бити у могућности да ефикасно решавају проблеме
динамике материјалне тачке и динамике материјалног система и прате наставу на стручним предметима
који анализирају кинематичке и динамичке проблеме
Садржај предмета
Закони динамике. Врсте сила. Задаци динамике. Диференцијалне једначине кретања тачке. Први
интеграли. Импулс, рад, снага и потенцијална енергија силе. Општи закони динамике тачке.
Стабилност равнотежног положаја тачке. Својства кретања тачке у пољу централне силе. Кретање тачке
у пољу гравитационе силе. Релативно кретање тачке. Кретање тачке по глаткој, обртној и непокретној
површини у пољу земљине теже. Кретање тачке по линији. Динамика система материјалних тачака.
Класификација сила. Једначине кретања. Општи закони динамике материјалног система. Динамика
тачке променљиве масе. Једначина Мешчерског. Једначина Циолковског. Динамички торзер система.
Даламберов принцип. Рад унутрашњих сила крутог тела. Рад спрега и момента силе. Транслаторно
кретање тела. Момент инерције тела. Штајнерова теорема. Момент инерције тела у односу на
произвољну осу. Центрифугални момент инерције. Елипсоид инерције. Главна и главна централна оса
инерције. Обртање тела око непомичне осе. Раванско кретање крутог тела и система крутих тела.
Обртање тела око непомичне осе. Приближна теорија гироскопа. Идеалне везе. Лагранж-Даламберов
принцип. Генералисане координате. Лагранжеве једначине 2. врсте. Лагранжева функција. Циклична
координата. Стабилност релативне равнотеже система. Основи теорије удара материјалне тачке. Удар
система материјалних тачака. Лагранжеве једначине 2. врсте при удару.
Литература
1. Ђурић, С., - Механика 3 и 4 –Динамика и теорија осцилација, МФ Универзитета у Београду (1981)2. Русов, Л., -Механика-Динамика, Привредни преглед, Београд3. Вуковић, Ј. Симоновић, М., Обрадовић А., Марковић, С., Збирка задатака из динамике, МФБеоград (2001),4. Батј, М.И. Џандзелизе, Г.Ј. Келзон, А.С., Механика – Решени задаци из теоријске механике, МФБеоград (1990),5. Божидар Вујановић, Динамика, Научна књига, Београд,6. Ђорђе Ђукић, Теодор Атанацковић, Ливија Цветићанин, Механика, Универзитет у Новом Саду
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације. На предавањима се излажу основни принципи и општи методи
Механике 3. На вежбама се решавају задаци који илуструју примену ових метода у решавању
конкретних проблема. Сложенији примери се студентима презентују посредство симулација на
рачунару. Током семестра студенти раде домаће задатке (самосталне вежбе) који су услов за полагање
колоквијума. Током семестра се организују 3 колоквијума која замењују полагање писменог
(практичног) дела испита.
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Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
50

Завршни испит
Поена
50

Активност у току предавања 5 писмени испит 30

Практична настава 5 усмени испт 20

Колоквијум-и (3) 30 Трајање испита
Писмени – 3 часа
Усмени – 1 час

Остало (самосталне вежбе 3) 10
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Студијски програм : Машинско инжењерство (4 године)
Врста и ниво студија: Опште машинство (М)
Назив предмета: Машински елементи
Наставник: Предраг Живковић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Полежени испити: Техничко цртање, Отпорност материјала, Механика-статика.
Циљ предмета је:
Стицање широких знања и вештина из области прорачуна и конструисања машинских елемената.
Исход предмета: Способност самосталног и креативног коришћења стечених знања и вештина у
решавању специфичних практичних проблема и прорачуна и конструкција машинских елемената.
Садржај предмета
Теоријска настава: Uvod u mašinske elemente.
Osnovni pojmovi i podele mašina i mašinskih elemenata. Standardizacija u mašinstvu. Ciljevi, standardizacije.
Oblast primene. Vrste standarda. Srpski i međunarodni standardi. Tolerancije mašinskih delova i sklopova:
Tolerancije dužinskih mera. Tolerancije oblika i položaja. Tolerancije kvaliteta površine. - Osnove proračuna
mašinskih elemenata: Radni naponi u mašinskim delovima. Statički i dinamički radni napon. Načini promene
dinamičkog radnog napona. Kritični naponi mašinskih delova. Stepen sigurnosti mašinskih delova. - Mašinski
materijali: Opšti pregled. Pregled mašinskih materijala: čelik, liveno gvožđe, bakar i njegove legure, aluminijum i
njegove legure, magnezijum i njegove legure. - Termičke i termohemijske obrade mašinskih materijala:
Poboljšavanje svojstava mašinskih delova termi~kim postupcima: kaljenjem, otpuštanjem, poboljšavanjem; i
termohemijskim postupcima: cementacija i nitriranje. - Korozija i zaštita od korozije mašinskih materijala:
Definicija i vrste korozije. Značaj i vrste zaštite od korozije. Površinska zaštita: nemetalne prevlake, metalne
prevlake. Zaštita legiranjem. -Elementi za vezu: a) Nerazdvojive veze. Zakovani spojevi: Materijali za izradu
zakovica. Postupci zakivanja. Prednosti i mane zakovanih spojeva. Proračun zakovanih spojeva. Zavareni
spojevi: Vrste zavarenih spojeva. Prednosti i mane zavarenih spojeva. Lemljeni spojevi: Vrste lemljenih spojeva.
Prednosti i mane lemljenih spojeva. -Razdvojive veze. Spojevi klinovima: Vrste klinova. Uzdužni klinovi sa
nagibom. Uzdužni klinovi bez nagiba. Materijali za izradu klinova. Izbor uzdužnih klinova. Žljebni spojevi.
Navojni spojevi: Zavojnica i navoj. Oblici vijaka i navrtki. Upotreba zavrnjeva. Materijali za izradu zavrtnjeva i
navrtki. Označavanje Zavrnja i navrtki. Pritezanje zavrtanjskih spojeva. Osnovi proračuna navojnih veza. -
Elastične veze: Opruge. Primena opruga. Materijali za opruge. Vrste opruga. Osnovna obeležja opruga.- Elementi
za prenos snage Mehanički prenosnici: Pojam, definicije i podele. Radni prenosni odnos prenosnika. Stepen
iskorišćavanja prenosnika. Frikcioni parovi: vrste i namena. Opterećenje i dimenzionisanje. Zupčasti prenosnici:
Vrste i primene zupčanika. Cilindrični zupčanici sa pravim i kosim zubima. Konični zupčanici. Pužni prenosnik.
Nortonov prenosnik. Materijali i postupci za izradu zupčanika. Podmazivanje. Kaišni prenos: Princip rada,
svojstva i podela. Konstruktivni oblici. Načini zatezanja remena. Princip proračuna i dimenzionisanja aišnih
prenosnika. Lančasti i užetni prenosnici: prednosti i mane, materijal za izradu, osnove proračuna.- Elementi za
obrtno kretanje: Vratila i osovine: Materijali za izradu. Konstruktivni oblici: osovine, osovinice, vratila, rukavci.
Opterećenje: principi proračuna i dimenzionisanja.
- Ležaji: namena i podela. Klizni ležaji. Kotrljajni ležaji. Izbor ležaja. Podmazivanje i zaptivanje ležaja. Spojnice:
namena i podela spojnica. Nerazdvojive: krute i prilagodljive spojnice. Razdvojive sa: trenutnim, postepenim i
samo- uključivanjem i isključivanjem. - Elementi za transport cevima: Sudovi za fluide. Materijal. Cevni vodovi.
Spajanje i zaptivanje. Cevni zatvarači i sigurnosni uredjaji: ventili, priklopci, zasuni i slavine

Литература:
Ognjanovic, M.: Masinski elementi, Naucna knjiga, Beograd, 2014, str. 501.
Вера Николић: Машински елементи, теорија, прорачун, примери. Крагујевац, 2004.
Veriga, S.:Masinski elementi I, Opsti deo, Masinski fakultet, Beograd, 1984, br.str. 237.
Veriga, S.:Masinski elementi II, Veze i spojevi, Masinski fakultet, Beograd, 1990, br.str. 218.
Veriga, S.:Masinski elementi III, Prenosnici, Masinski fakultet, Beograd, 1993, br.str. 207.
Предраг Живковић: МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ-збирка решених задатака. Универзитет у Приштини,
Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2016.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе:
Предавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци-графички радови, тестови и колоквијуми.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 5 писмени испит 15
Активност у току вежби 5 усмени испит 15
Колоквијуми и тестови 30 ..........
самостални домаћи радови-графички 30
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - основне академске студије

Назив предмета: Термодинамика
Наставник/наставници: Милан Љ. Ђорђевић
Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: Нема

Циљ предмета
Упознавање студената са принципима и ограничењима при трансформацији топлотне енергије,
упознавање са механизмима преношења топлоте и стицање основних знања о термодинамичким
процесима заступљеним у топлотним апаратима.

Исход предмета
Оспособљавање студената да врше једноставне практичне прорачуне и активно прате наставу из
осталих стручних предмета термотехнике, термоенергетике и процесне технике.

Садржај предмета
Теоријска настава
Садржај и структура термодинамике. Историјат развоја термодинамике. Основни термодинамички
појмови. Термодинамички метод. Идеалан гас. Политропске промене стања. Мешавине идеалних
гасова. Закон конзервације енергије. Први принцип термодинамике за затворени и отворени
термодинамички систем. Други принцип термодинамике. Појам ентропије. Повратни, неповратни и
немогући процеси. Промена eнтропија идеалних гасова при размени топлоте, материје и рада.  Кружни
процеси. Реални гасови и паре. Величине и дијаграми стања водене паре. Термодинамички циклуси са
реалним гасовима. Ранкин-Клаузијусов циклус. Основи простирање топлоте. Стационарно провођење
топлоте кроз једнослојан и вишеслојан раван, цилиндричан и сферичан зид. Прелажење топлоте
(конвекција). Примена теорије сличности. Бездимензионални критеријуми сличности. Пролажење
топлоте. Простирање топлоте зрачењем. Основни закони топлотног зрачења.
Практична настава
По структури вежбе су аудиторне, са решавањем типских задатака из наставних области које су
претходно обрађене на предавањима. Решавање зататака биће пропраћено објашњењима, анализама и
коментарима, како би се помогло студентима да самостално решавају задатке.

Литература
1. Милинчић, Д., Вороњец., Термодинамика, Машински факултет, Универзитет у Београду, 1990.
2. Козић, Ђ., Термодинамика, Машински факултет, Универзитет у Београду, 2007.
3. Вороњец, Д., Ђорђевић, Р., Васиљевић, Б., Козић, Ђ., Бекавац, В., Решени задаци из термодинамике

са изводима из теорије, Машински факултет, Универзитет у Београду, 1990.
4. Радојковић, Н., Илић, Г., Вукић, М., Збирка задатака из термодинамике, Машински факултет,

Универзитет у Нишу, 2007.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Програм се реализује помоћу предавања, вежби и консултација. Студенти су обавезни да активно
редовно прате предавања и вежбе и да полажу колоквијуме.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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40 60

активност у току предавања 5 писмени испит 30

практична настава 5 усмени испт 30

колоквијум-и 30 ..........

семинар-и

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - Основне академске студије
Назив предмета: Отпорност материјала 2
Наставник/наставници: Драган В. Чукановић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6 (шест)
Услов: Положен испит из предмета Отпорност материјала 1
Циљ предмета
Оспособљавање студената за анализу напона и деформација који се јављају у елементима конструкција
при основним врстама напрезања (извијање и савијање) и сложеном напрезању. Решавање статички
одређених и статички неодређених практичних проблема. Димензионисање елемената конструкција.
Исход предмета
Стечена знања омогућавају студенту да препозна и анализира напонско стање и деформацију елемената
конструкције, а затим и изврши њихово димензионисање. Студент је оспособљен да самостално решава
задатке из области Отпорности материјала како у оквиру виших курсева на студијама тако и при
решавању проблема у инжењерској пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Деформациони рад. Клапејронова теорема. Теорема о узајамности радова и еластичних померања.
Кастиљанове теореме. Максвел-Морова метода. Верешћагинова метода. Статички неодређени
проблеми при савијању. Метода сила. Континуални гредни носачи. Метода растављања. Теорема три
момента. Оквирни носачи. Примена Кастиљанове теореме. Решавање статички неодређених система
применом канонских једначина. Извијање. Ојлерова критична сила. Критични напон при извијању.
Извијање у пластичној области. Димензионисање штапа при извијању. Сложено напрезање. Косо
савијање. Напони и деформација. Димензионисање. Истезање и савијање. Савијање и  увијање.
Екцентрични притисак. Нормални напон. Неутрална оса. Језгро пресека. Савијање и извијање. Општи
случај сложеног напрезања. Димензионисање при сложеном напрезању. Хипотеза највећег нормалног
и тангенцијалног напона. Морова хипотеза о слому материјала. Хипотеза највећег деформационог рада.
Практична настава
У оквиру аудиторних вежби, решавају се практични примери из области које се обрађују на
предавањима, дају се упутства за израду домаћих задатака и прегледају исти.
Литература
1. З. Васић, Отпорност материјала, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2006.
2. Р. Чукић, Д. Ружић, Отпорност материјала 2, Машински факултет, Београд, 2001.
3. Ш. Дуница, Ж. Бојовић, Збирка решених задатака из Отпорности материјала, Научна књига, 1989.
4. Д. Рашковић, Таблице из Отпорности материјала, Машински факултет, Београд, 1976.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања. Аудиторне вежбе. Консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива,
пропраћен карактеристичним примерима. На аудиторним вежбама се раде додатни задаци који
проширују градиво са предавања. У унапред најављеним терминима сваке недеље одржавају се и
консултације. Градиво је подељено у четири модула: први модул (примена енергетских принципа при
решавању статички одређених проблема), други модул (статички неодређени проблеми при савијању),
трећи модул (извијање) и четврти модул (сложено напрезање) који се полажу колоквијално. Уколико
се не положе модули, полаже се писмени део испита, који је елиминаторан.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 3 усмени испит 45
практична настава 2
колоквијум-и 40
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домаћи задаци 10
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Студијски програм : Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Механика флуида
Наставник: Љиљана Анђелковић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Студенту се пружају основна знања из механике флуида, проучавањем законитости мировања и струјања
течности и гасова. Програм је тако постављен да студент кроз предавања и вежбе сагледа примену хидраулике и
пнеуматике у машинству, што ће му омогућити решавање конкретних задатака у пракси.
Исход предмета:
Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално изврши одговарајуће прорачуне из области
струјања флуида и активно прати наставу на осталим стручним предметима  машинске технике.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Флуид као непрекидна средина; Физичке величине стања флуида;Силе које делују на флуид; Стишљивост;
Унутрашње трење; Утицај топлоте; Притисак; Ојлерове једначине за миран флуид; Основна једначина
мировања флуида; Притисак на равне и криве површине; Пливање; Врсте струјања; Струјно поље; Протоци и
средња брзина струјања;  Једначина континуитета; Кретање и деформисање делића флуида;  Режими струјања;
Једначина стационарног струјања савршеног флуида дуж струјнице; Једначина стационарног струјања
вискозног флуида дуж струјнице; Сличност физичких појава;  Испитивање модела;  - теорема; Ламинарно
струјање кроз праву кружну цев; Турбулентно струјање кроз праву кружну цеви; Дефиниција
једнодимензијских струјања; Основне једначине једнодимензијских струјања; Грешке због увођења средњих
вредноси код једнодимензијских струјања; Примери једнодимензијских струјања; Једнодимензијска струјање
кроз цеви; Линијски губици у цевима; Локални губици у цевима; Практични обрасци за одређивање локалних
губитака енергије течности у цевима; Дефиниција цевовода; Прорачун простог цевовода; Прорачун сложеног
цевовода; Стационарна и квазистационарна истицања;
Практична настава:
Састоји се од примене теоријских сазнања на решавање конкретних примера из области мировања и кретања
флуида. Посебана пажња се поклања прорачуну сложених цевовода уз упућивање студената на коришћење
приручничких података када су у питању успутни и локални отпори у цевоводу.
Литература:
Маричић Н., Механика флуида, ФТНКМ, Косовска Митровица, 2003.
Ђорђевић В., Динамика једнодимензијских струјања флуида, Машински факултет, Београд, 1995.
Чантрак С., Бенишек М., Павловић М., Марјановић П, Црнојевић Ц., Механика флуида - Теорија и пракса,
Машински факултет, Београд, 1994.
Број часова
активне наставе

(недељно) Теоријска
настава:

2 Практична
настава:

2

(годишње) 30 30

Методе извођења наставе:
Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су аудиторна и на њима се теоријски
обрађује физикалност мировања и струјања течности и гасова са аналитичким прилазом и добијањем погодних
израза за практичну примену. Вежбе имају карактер практичне наставе у оквиру којих се раде рачунски задаци
уз активно учешће студената

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена

60
Завршни испит Поена

40
активност у току предавања 10 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испит 10
колоквијум-и (3) 45 Трајање испита

(часова)
писмени - 3

остало усмени - 1
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Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Технологије обраде Шифра: 20.ОМ14
Наставник/наставници:Богдан С. Ћирковић, Драган Д. Лазаревић
Статус предмета:Изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:Нема
Циљ предмета
Упознавање са техничко-технолошким поступцима и елементима њиховог пројектовања.

Исход предмета
Знање стечено овим предметом омогућује правилно пројектовањепоступака обраде пластичним
деформисањем и резањем као и упознавање са неконвенционалним поступцима обраде.

Садржај предмета
Теоријска настава
Структура процеса обраде. Основни процеси обраде. Избор варијанте процеса обраде. Одређивање
потребних операција и документације. Избор алата и машина. Запреминска обрада. Обрада лима.
Сабијање. Пробијање и просецање, Савијање. Извлачење.
Основи теорије обраде резањем. Поступци обраде (стругање, бушење, глодање, рендисање, брушење,
провлачење, озубљење, израда навоја, и др.). Неконвенционални поступци обраде (ECM, EDM, ласер,
плазма, ултразвучна, воденим млазом...). CNC технологије обраде. Технолошки поступак обраде и
контроле, технолошка документација.
Практична настава
Пројектовање поступка обраде за поједине производне операције обраде деформисањем.
Упознавање са појединим врстама алата за обраду резањем и њиховим карактеристикама. Разрада
технолошких поступака при изради одређених израдка. Разрада једног примера за пројекат одређивања
технологије обраде резањем.  Упознавање са препорукама око избора алата и машина за обраду.
Литература

1. Богдан Ћирковић, Технологије обраде, приручник за предавања, Факултет техничких наука,
Косовска Митровица, 2014.

2. Томислав Тодић, Технологије обраде деформисањем, приручник за предавања, Факултет
техничких наука, Косовска Митровица, 2013.

3. Ђекић Светозар, Обрада резањем, Машински факултет Приштина 1998
4. М. Лазић,  Б. Недић, С. Митровић: Технологија обраде метала резањем,  Крагујевац,  2002

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Настава се изводи интерактивно на предавањима и вежбама. На предавањима се изучавају поједине врсте
машина, са становишта њихове примене и правилног избора при пројектовању технолошког процеса. На
вежбама се пројектују процеси и врши избор одговарајуће машине и уређаја за поједине производне
операције.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе Број поена
50

Завршни испит Број поена
50

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испит 20
колоквијум-и 20
семинар-и 20



Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Апликативни софтвери у инжењерству
Наставник:Драган Лазаревић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Наставни предмет је технички оријентисан и даје основни преглед актуелних информационих
технологија (ИТ), са циљем да студенте, који не морају да имају претходна знања из области ИТ,
оспособи да самостално користе средства ИТ у даљим студијама Индустријског инжењерства. Студенти
ће овладати разним областима ИТ, првенствено везаним за: архитектуру персоналних рачунара,
карактеристике компоненти рачунарског система и могућности примене (како хардвера, тако и
софтвера), примену рачунарских мрежа, оперативних система, софтверских алата за обраду текста, рада
са табелама и електрониским презентацијама, као и за основне принципе програмирања.
Исход предмета:
Студенти ће након успешно положених предиспитних и испитних обавеза бити оспособљени да: разумеју
основне концепте и терминологију у области информационих технологија; разумеју структуру
савремених рачунарских система, начин функционисања њихових компоненти и њихову међусобну
интеракцију; разумеју принципе рада оперативних система и рачунарских мрежа; користе сервисе
Интернета уз свест о потенцијалним предностима и ризицима рада у глобалној рачунарској мрежи;
користе стандардне софтверске алате за обраду текста, рад са табелама и креирање електронских
презентација; самостално овладавају принципима рада нових верзија софтверских алата; алгоритамски
размишљају и развијају једноставније корисничке програме; и суочавају са изазовима везаним за
безбедност информација.
Садржај предмета:
Основни појмови у области ИТ. Архитектура и принципи функционисања рачунарских система. Системи
за приказивање података. Програмска решења за: обликовање и уређивање текста, рад са повезаним
табелама и обликовање презентација. Појам, класификација и основни слојеви оперативних система.
Врсте и компонете рачунарских мрежа, протоколи и принципи повезивања мрежа базираних на
различитим мрежним технологијама. Различити аспекти примене глобалне рачунарске мреже. Основни
сервиси Интернета, апликације и примена. Алгоритамски приказ поступака обраде података.
Интегрисана развојна програмска окружења. Основни концепти одабраног програмског језика. Основне
технике програмирања.
Литература:
1. Луковић И., Ристић С., Стефановић Д., Ракић-Скоковић М. Основе рачунарских технологија и
програмирања, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007.
2. Louden C. K., Lambert K. A., Programming Languages: Principles and Practices, Course Technology,
2011.
3. Shelly B. G., Vermaat E. M., Discovering Computers - Fundamentals 2011 Edition, Course Technology,
2011.
Број часова активне наставе 60 (30+30) Остали часови
Предавања:
2 (недељно)

Вежбе:
2 (недељно)

Други облици
наставе:

Студијски истраживачки
рад:

Методе извођења наставе:
Настава предавања је фронтална и подразумева примену најсавременијих дидактичких средстава и
метода. Настава вежбања се у целини изводи у специјализованим вежбаоницама са рачунарском
подршком.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

60
Завршни испит Поена

40

Присуство на предавања 5 Писмени испит-
комбиновани задаци
и теорија

40
Присуство на вежбама 5

Колоквијум-и (тест 3) 30
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Остало (сложени облици вежбе 3) 20
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Електротехника са електроником
Наставник/наставници: Анђелија Раичевић
Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 4
Услов: -

Циљ предмета
Стицање основних знања из области теоријске електротехнике и електронике.

Исход предмета
Стицање способности за аналитичко решавање задатака примерених усвојеном знању. Студенти који
успешно савладају градиво на предмету имаће практична знања из области теоријске електротехнике
и електронике.

Садржај предмета
Теоријска настава: Електростатика. Кулонов закон. Вектор јачине електричног поља. Гаусов закон.
Диелектрици у електростатичком пољу. Кондензатори и капацитивност. Електрична кола једносмерне
струје. Први и други Кирхофов закон. Омов закон. Методе решавања електричних кола.
Електромагнетизам. Био-Саваров закон. Амперов закон. Магнетни флукс. Фарадејев закон.
Електромагнетна индукција. Наизменичне струје. Комплексни домен. Методе за решавање
електричних кола наизменичне струје. Трофазни системи. Трансформатори. Електрични генератори.
Електрични мотори. Електроника. Диоде. Транзистори. Интегрисана кола. Појачивачи. Основна
логичка кола.

Практична настава: Настава се одвија комбиновано кроз лабораторисјке вежбе и решавања
нумеричких задатака. Упознавање са правилима рада и владања у лабораторији и мерама сигурности.
Упознавање са лабораторијском опремом и инструментима.

Литература
1. Митић Д, „Електротехника 1“, Петрограф, Ниш, 2007
2. Митић Д, „Електротехника 2“, Петрограф, Ниш, 2008.
3. Радуловић Ј, „Електротехника са електроником – збирка задатака“, Машински факултет у

Крагујевцу, Крагујевац 2006.
4. Петровић Т, Петровић М, Којовић А, Митраковић Д, "Електротехника са електроником -

практикум", Технолошко-металуршки факултет, Београд 2012.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
колоквијум-и 2х20 усмени испит 20
семинар-и - ..........
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм:Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Инжењерски алати
Наставник: Драган Д.Лазаревић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета:
Упознати и заинтересовати студенте са савременим могућностима примене рачунара у животном веку
производа. Оспособити студенте да моделирају делове, склопове и генеришу конструкциону
документацију у изабраном CAD софтверу. Упознати студенте са могућностима примене рачунара за
анализе конструкција (CAE), планирање, управљање и контролу производних операција (CAM, CAPP),
симулације рада (кинематске, динамичке, ...), визуелизацију и примену стандарда.
Исход предмета:
Студенти ће по положеном испиту из Инжењерских алата:
− Знати могућности примене рачунара у животном веку производа;
− Бити оспособљени да самостално моделирају појединачне делове различитог нивоа сложености,
− Бити оспособљени да самостално моделирају склопове различитог нивоа сложености;
− Бити оспособљени да самостално генеришу конструкциону документацију применом рачунара;
− Знати да креирају анотацијске ознаке геометријских толеранција и квалитета површина на 3Д моделу;
− Знати да управљају изгледом модела;
− Знати да користе стандарде за размену модела.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод. Предности и основне карактеристике примена рачунара у фазама животног века производа.
Моделирање призматичних делова. Моделирање ротационих делова. Моделирање сложених делова.
Моделирање склопова. Креирање анотацијских ознака геометријских толеранција и квалитета површина
на 3Д моделу. Генерисање техничке документације. Асоцијативност и визуелизација. Коришћење
стандарда.
Практична настава
Израда задатака из области: Моделирање делова (скице, ограничавање, моделске форме (енгл. "features"),
комбиновање моделских форми, параметарско моделирање...), моделирање склопова, креирање
анотацијских ознака, генерисање техничке документације.
Лабораторијске вежбе: Моделирање и праћење једноставног машинског система кроз животни циклус
применом изабраних рачунарских алата.
Литература:
1. Г. Девеџић, Ј. Максић, С. Ћуковић, С. Петровић: "3D моделирање производа – методичка збирка
задатака", Факултет инжењерских наука, ЦИРПИС центар, Крагујевац, 2016.
2. Г. Девеџић: "CAD/CAM технологије", Машински факултет, WUSAustria, Крагујевац, 2009.
Број часоваактивне наставе 60 (30+30) Остали часови
Предавања:
2 (недељно)

Вежбе:
2 (недељно)

Други облици
наставе:

Студијски истраживачки
рад:

Методе извођења наставе:
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и самостални рад студената. У оквиру предавања студент добија
основне информације. На вежбама студенти стичу практична знања и вештине за коришћење конкретних
алата из одређених области. Студенти израђују самосталнe задаткe који обухвата и интегрише знања за
коришћење појединих алата.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

50
Завршни испит Поена

50

Присуство на предавања 5 Практични испит 50
Практична настава 25

Колоквијум-и 20

Семинар-и
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм : Машинско инжењерство-основне академске студије

Назив предмета: Основи мехатронике
Наставник/наставници:Срећко Ћурчић, Никола Нешић
Статус предмета:Изборни предмет / научно-стручни

Број ЕСПБ:5
Услов:Нема

Циљ предмета
Стицање знања потребног за компетентну анализу структуре мехатроничког решења, дефинисање
извршног механизма, контролног модула и алгоритам рада. Развијање креативне способности да се за
задати проблем постави идејно мехатроничко решење које ће на оптималан начин задовољити
дефинисане техничке захтеве.
Исход предмета
Располагање инжењерским способностима да се изведе квалитетна анализа механизама електронског
и процесорског модула као кључних подсклопова мехатроничког решења. На основу потпуног
овладавања инверзним инжењерским задатком (анализа), активно решавање директног инжењерског
задатка, синтеза оргиналног мехатроничког решења.
Садржај предмета
Увод у мехатронику. Интелигентне машине, склопови, системи и њихова примена. Пројектовање у
мехатроници. Иницијална визија концепта мехатроничког решења. Механизми у мехатроници.
Класификација механизама. Мерења у мехатроници. Аналогни и дигитални сензори. Фотодиоде и
фототранзистори. Актуатори у мехатроници. Линеарни и обртни актуатори. Актуатори са
трансформацијом кретања. Дигитални и аналогни електронски модули. Логичка кола и примена,
Детекција стања (0,1). Концепти управљања у Мехатроници. Структура процесорског система.
Програмирање система; Програмски алати на располагању.
Литература
1. Bishop, Robert H. The Mechatronics Handbook-2 Volume Set. CRC press, 2002.
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
50

Завршни испит
Поена
50

Активност у току предавања 10 писмени испит 30

Практична настава 10 усмени испт 20

Колоквијум-и (2) 30 Трајање испита
Писмени – 3 часа
Усмени – 1 час
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм : Машинско инжењерство - основне академске студије

Назив предмета: Основи кинематике и динамике робота
Наставник/наставници: Драган Чукановић
Статус предмета: Изборни предмет / научно-стручни

Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема

Циљ предмета
Упознавање студената са основним појмовима кинематике и динамике роботских система. Омогућено
је решавање директног и инверзног задатка кинематике и динамике роботског система (РС) применом
савремене теорије Родригове матрица трансформације. Моделирање кретања робота диференцијалним
једначинама и њихово решавање у Матлабу.
Исход предмета
Похађањем предмета студент стиче способност анализе проблема и синтезе решења проблема
кинематике и динамике роботских система уз употребу научних метода и поступака као и рачунарске
технике и опреме. Тиме му је омогућено примењивање решења у практичним проблемима роботских
система као и праћење и примени новина у развоју нових роботских система.
Садржај предмета
Основни појмови, дефиниција роботског система (РС). Ортогоналне трансформације координата.
Родригов образац и матрица трансформације (МТ), Произвољна и референтна конфигурација РС.
Сложена МТ координата. Вектори положаја који дефинишу конфигурацију РС, унутрашње и
спољашње координате РС. Брзина и убрзање центра инерције роботског сегмента (РСЕ). Угаона брзина
и угаоно убрзање произвољног РСЕ. Брзина врха хватаљке РС. Директан и инверзан задатак кинематике
робота-сингуларни случајеви. Везе РС. Количина кретања, кинетички момент, кинетичка енергија
произ. сегмента РС. Кинетичка енергија и метрички тензор РС. Генералисане силе и принцип
идеалности РС- различити случајеви. Диференцијалне једначине (ДИФЈ) кретања РС. ДИФЈ кретања
РС у коваријантном облику. Други поступци формирања ДИФЈ кретања РС. ДИФЈ кретања РС који је
дат у облику кинематичког ланца са структуром тополошког дрвета; ДИФЈ кретања РС који је дат у
облику затвореног кинематичког ланца. Допунске једначине веза. Везано кретање роботске хватаљке.
Једначине кретања РС са Лангражевим множитељима. Редундантни РС. Основни појмови управљања
РС.
Литература
1.Човић В., Лазаревић М., Механика робота, МФ Београд,2009,(књига)
2.Лазаревић М., Збирка задатака из механике робота, МФ Београд,2006.(ЗЗД)
3.Wittenburg J., Dynamics of Systems of Rigid Bodies,Teubner,Stuttgart,1977.(КСЈ)
4.Craig J.,Introduction to robotics,Mechanics and Control, Pearson, 2014.
5.Писани изводи са предавања (Handouts)
6.Matlab,Мathematica-софтверски пакети
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
50

Завршни испит
Поена
50

Активност у току предавања 10 писмени испит 30

Практична настава 10 усмени испт 20

Колоквијум-и (2) 30 Трајање испита Писмени – 3 часа
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - Основне академске студије
Назив предмета: Компоненте мехатроничких система
Наставник/наставници: Младен Радојковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6 (шест)
Услов: Нема
Циљ предмета
Овладавање теоријским и практичним знањем функционисања основних компоненти мехатроничких
система. Стицање основа потребних за компетентну анализу структуре мехатроничког решења.
Развијање креативне способности да се за задати проблем постави идејно мехатроничко решење које
ће на оптималан начин задовољити дефинисане техничке захтеве.
Исход предмета
Располагање инжењерским способностима да се, на основу познавања основних механичких, хидро-
пнеуматских, електричних и оптичких компоненти, изведе квалитетна анализа кључних подсклопова
мехатроничког система. На основу потпуног овладавања инверзним инжењерским задатком (анализа),
студенти су оспособљени за активно решавање директног инжењерског задатка и синтезу оргиналног
мехатроничког решења.
Садржај предмета
Теоријска настава
Механичке компоненте. Основне механичке компоненте и склопови за пренос снаге и кретања.
Непокретни и покретни спојеви. Основни механизми. Хидрауличке компоненте. Пумпе,
хидромотори. Цилиндри једноструког и двоструког дејства. Елементи за управљање и регулацију-
разводни вентили, притисни вентили, проточни вентили. Елементи за транспорт енергије-водови,
филтери, резервоари, прикључни елементи, елементи за одржавање температуре флуида. Хидраулички
серво системи. Хидрауличке шеме (примери). Пнеуматске компоненте. Разводни вентили, притисни
вентили, струјни вентили, пнеуматски мотори. Пнеуматски логички склопови. Минимализација
логистичких елемената. Електричне компоненте. Електромеханичке и електронске компоненте.
Електричне линеарне јединице и мотори. Компоненте у аналогној електроници и компоненте у
дигиталној електроници. Оптичке компоненте. Основни појмови из области сочива, бленди, оптичких
инструмената.

Практична настава
Рачунске вежбе где се решавају задаци из области које се обрађују на предавањима. Показне
лабораторијске вежбе које су у потпуности прилагођене предавањима. Давање упутства за израду
семинарских радова и преглед истих.
Литература
1. R. Bishop, The Mechatronics Handbook-2 Volume Set. CRC press, 2002.
2. Д. Узелац, Хидропнеуматске компоненте, Универзитет у Новом Саду, ФТН, 1995.
3. А. Мицић, Д. Раденковић, Електронски елементи у мехатроници, Машински факултет у Нишу, 2006.
4. М. Попов, Задаци са решењима из хидрауличких и пнеуматских компоненти и система аутоматског

управљања, Машински факултет, Београд, 1984.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и консултације. На предавањима се излаже
теоријски део градива илустрован карактеристичним примерима у циљу лакшег разумевања градива. У
оквиру аудиторних и лабораторијских вежби решавају се задаци и изводе показне вежбе са
одговарајућом опремом у лабораторији. Уз рад и консултације са наставником, студент се оспособљава
за самостално писање семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 5 усмени испит 50
практична настава 5
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семинарски радови 40
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Аутоматизација производње
Настaвник: Богдан Ћирковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са проблематиком аутоматизације производње, информацијама бројним системима логичких
функција, извршним органима и аутоматима.
Исход предмета
Познавање принципа аутоматизације машина и система, врста управљања и експлоатације савремених
нумерички управљаних машина алатки и система. Познавање примене рачунара и програмских система у
машинству.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Видови аутоматизације. Бројни системи и кодови. Прекидачка алгебра. Минимизација логичких функција.
Технологије и компоненте за техничку реализацију. Коначни аутомати. Програмабилни контролери.
Практична настава:
Бројни системи. Превођење бројева у позиционим бројним системима. Кодови. Прекидачка алгебра.
Пнеуматски системи управљања. Електрични системи управљања. Комбинациони коначни аутомати.
Секвенцијални коначни аутомати. Синтеза секвенцијалног управљања методом корак по корак.
Литература

1. Мирослав Пилиповић, Живана Јаковљевић, Аутоматизација производње, Машински факултет
Универзитета у Београду, Београд, 2017.

2. Yusuf Altintas, Manufacturing automation, University of British Columbia, 2012.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Наставе се изводи као теоријска и практична.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена
Активност у току предавања 5 Писмени или усмени испт 30
Колоквијум-и 15+15
Пројектни задатак 35
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство

Назив предмета: Елементи електронике
Наставник/наставници: Анђелија Раичевић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 7
Услов: -

Циљ предмета
Да се студенти упознају са елементима и колима аналогне и дигиталне електронике. Преко рачунских
вежби да добију информације о величини појединих величина и параметара појачавача. Операциони
појачавач и кола са њим, тиристори и основна дигитална кола су неопходни за њихово даље учење, па
је тим областима и посвећена већа пажња

Исход предмета
Oчекује се да студенти стекну знања о компонентама и основним колима аналогне и дигиталне
електронике и то са корисничког аспекта.

Садржај предмета
Теоријска настава:

Физика полупроводника. Диоде-кола са диодама, Биполарни транзистори и транзистори са ефектом
поља. Појачавачка кола-једностепени са биполарним транзисторима и FET транзисторима.
Диференцијални појачавач, излазни појачавачки степени и вишестепени појачавачи.Негативна
повратна спрега.Операциони појачавач и кола са њим. Вишеслојне силицијумске компоненте.
Импулсна кола- логичка кола, компараторска кола. Бистабилна, моностабилна и астабилна кола,
интегрисани флип-флопови.Дигитална кола-елементи дигиталне обраде података, прекидачка алгебра
и логичке мреже.
Комбинацијске мреже-кодер, декодер и програмљиве логичке структуре. Меморије-читачке, регистри
и RAM меморије.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

У лабараторији за електронику раде се вежбе са полупроводничком диодом- усмерачи, Ценер диодом,
операционим појачавачем- инвертујућин неинвертујући, кола за сабирање, диференцијатор и
интегратор.у лабораторији и мерама сигурности. Упознавање са лабораторијском опремом и
инструментима.

Литература
1. С. Тешић, М. Васиљевић, Основи електронике, Грађевинска књига, Београд, 2000.
2. А. Раичевић, Збирка задатака из основа електронике, Факултет техничких наука, Косовска

Митровица, 2009.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 20
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Практична настава 10 усмени испит 20
колоквијум-и 35
семинар-и 10 ..........

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство

Назив предмета: Мехатроника возила
Наставник/наставници:Александар М. Мићовић
Статус предмета:Изборни

Број ЕСПБ:6 (шест)
Услов:Нема

Циљ предмета:
Циљеви предмета су тако пројектовани да одговоре потребама аутомобилске индустрије у 21. веку у
смислу да студенти развију неопходне вештине и разумевање мехатронике на возилу. Студенти треба
да располажу широким способностима у области истраживања, пројектовања, развоја и испитивања
мехатронских система на моторним возилима.

Исход предмета
По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - објасне појам
мехатронике и мехатронских система, са акцентом на возила; - укратко опишу функцију свих
компоненти мехатронских система на возилу; - анализирају и објасне специфичности мехатронских
система на возилу (системи за ослањање, системи за кочење, системи за пренос снаге, системи за
управљање, интегрисани системи на возилу); - да дефинишу процес пројектовања мехатронских
система на возилу (укључујући одређивање функције циља будућег система, као и развој
функционалне шеме мехатронског система); - да симулирају рад пројектованог мехатронског система,
као и да дефинишу начин испитивања предметног система.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава се састоји из следећих целина: увод у мехатронику, давачи и актуатори, системи
против блокирања точкова приликом кочења, системи за контролу стабилности, мехатронски системи
управљања, активни системи ослањања, напредни системи за помоћ возачу.

Практична настава
Практична настава се састоји од израде пројекта мехатронског система. Кроз студијски истраживачки
рад студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.

Литература
1. Konrad R.; Automotive Mechatronics, Automotive Networking Driving Stability SystemsElectronics,

Bosch Professional Automotive Information, Springer Fachmedien Wiesbaden 2015;

2. BoltonW.;Mechatronics, Pearson education limited, 2003;

3. Robert Bosch GmbH (Ed.); Bosch Automotive Electrics and Automotive Electronics Systems and
Components, Networking and Hybrid Drive,5th Edition, 2007;

4. Fijalkowski B.T.;Automotive Mechatronics:Operational and PracticalIssues, Springer 2011.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
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Настава  се  састоји  из предавања, вежби и  консултација. Предвиђена је израда пројектног  задатка и
једног колоквијума.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит Поена 40
Активност у току предавања 10 Писмени испит 40
Пројектни задатак 25
Колоквијум 25
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Хидраулика и пнеуматика
Настaвник: Марија М. Матејић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Курс је конципиран тако да се студенту пруже неопходна фундаментала знања о компонентама хидрауличких и
пнеуматских система, њиховим радним флуидима, њиховим значењем и могућностима повезивања у сложене
системе, а посебно са њиховим специфичностима и предностима које их препоручују за примену.
Исход предмета
На крају овога курса студент би требало да буде способан да тумачи пнеуматске и хидрауличке шеме. Да је
способан да пројектује пнеуматске механизме и електро пнеуматске системе за синхронизацију рада машина.
Такође би требало да имају способност за решавање проблема из домена анализе и развоја типичних класа
хидрауличких и пнеуматских система.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Основи преноса енергије хидростатичким путем.
2. Претварање механичке енергије у хидростатичку.
3. Хидрауличка уља, хидрауличне пумпе, мотори и цилиндри.
4. Вентили, разводници, резервоари, пречистачи, акумулатори.
5. Хидрауличка кола.
6. Основни обрасци за прорачун.
7. Карактеристике пнеуматских система.
8. Цилиндри, компресори, разводници, вентили.
9. Пнеуматски мотори.
10. Везивни елементи.
11. Пројектовање пнеуматских система.
Практична настава
Аудиторне и практичне вежбе и колоквијуми.(Области исте као и за предавања).
Литература

1. М Попов, "Задаци са решењима из хидрауличких и пнеуматских компоненти и система аутоматског
управљања", Машински факултет ,Београд, 1984.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Наставе се изводи као теоријска и практична.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена
Активност у току предавања 10 Писмени или усмени испт 30
Колоквијум-и 15+15
Пројектни задатак 30
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Интелигентно и напредно управљање мехатроничким системима
Настaвник: Марија М. Матејић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студента са појмом, врстом, конструкцијом и радом пумпи, компресора и вентилатора, њиховом
анализом и прорачуном.
Исход предмета
Студенти познају основне пумпи, компресора и вентилатора и имају способност за решавање прорачуна и
избора пумпи, компресора и вентилатора.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријске основе пумпи, компресора и вентилатора. Основне радне карактеристике пумпи, компресора и
вентилатора. Проток. Јединични рад. Висина усисавања. Напон. Снага. Број обртаја радног кола. Степен
искоришћења. Радни режими пумпи, компресора и вентилатора. Центрифугалне и аксијалне пумпе.
Хидраулични прорачун радног кола центрифугалних пумпи. Хидраулични, волуменски и механички губици
код центрифугалних пумпи. Аксијалне и радијалне силе које делују на радно коло центрифугалних пумпи.
Савремене конструкције центрифугалних пумпи. Опис и класификација аксијалних пумпи. Кинематске
карактеристике струјања флуида у аксијалним пумпама. Губици енергије код аксијалних пумпи. Прорачун
радног кола и закола аксијалних пумпи. Силе које делују на радно коло аксијалних пумпи. Савремене
конструкције аксијалних пумпи. Једностепене и вишестепене пумпе. Остале врсте пумпи: Клипне пумпе,
Ротационе пумпе, Хибридне пумпе. Компресори. Подела компресора. Основе компресорских процеса. Клипни
компресори. Турбокомпресори. Центрифугални (ротациони) компресори. Вијчани (завојни) компресори. Остале
врсте компресора. Компресорске станице. Центрифугални и аксијални вентилатори. Савремене конструкције
центрифугалних и аксијалних вентилатора. Радне криве, паралелно и серијско спрезање вентилатора. Прорачун
вентилатора применом теорије сличности. Регулирање и испитивање пумпи, компресора и вентилатора.
Практична настава
Аудиторне и практичне вежбе и колоквијуми.(Области исте као и за предавања).
Литература

1. Драгиша Толмач, Славица Првуловић, Транспортни системи, Технички факултет „Михајло Пупин“
Универзитет у Новом Саду, Зрењанин, 2012.

2. Делалић, С., Буљубашић, И.,Пумпе, вентилатори и компресори, Универзитет у Тузли, 2007.
3. Делалић, С., Алић, И., Збирка решених задатака за пумпе, вентилаторе и компресоре са основним

изводима из теорије, Универзитет у Тузли, Тузла, 1997.
4. Протић, З., Недељковић, М., Пумпе и вентилатори – Проблеми, решења, теорија, Машински факултет

Универзитета у Београду, Београд, 2010.
5. Ристић, Б., Пумпе и вентилатори, Научна књига Београд, Београд, 1987.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Наставе се изводи као теоријска и практична.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена
Активност у току предавања 10 Писмени или усмени испт 30
Колоквијум-и 15+15
Пројектни задатак 30
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство - Основне академске студије
Назив предмета: Механизми у мехатроници
Наставник/наставници: Зоран Голубовић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета
Упознавање са основним појмовима и проблематиком структурне, кинематске и динамичке анализе,
као и синтезе механизама и мехатроничких склопова којима се реализује кретање у мехатроничким
уређајима. Изучавање методологија за решавање задатака који показују практичну примену теоријских
поставки.
Исход предмета
Оспособљеност за примену кинематске и динамичке анализе, као и синтезе механизама при
реализовању одговарајућих функција у мехатроничким уређајима и машинама. По успешном
завршетку овог курса, студент је способан да самостално решава задатке из области мехатроничких
механизама, како у оквиру виших курсева на студијама, тако и при решавању проблема у инжењерској
пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у теорију механизама у мехатроници. Структура механизама. Кинематски члан. Кинематски пар.
Кинематски ланац. Број степени слободе кретања. Основни механизам. Формирање сложеног
механизма. Равански и просторни механизми. Кинематика механизама. Кинематска анализа путање,
брзине и убрзања механизма графичком методом. Метода тренутних центара. Кинематска анализа
методом комплексних бројева и њихова примена за компјутерску анализу. Динамика механизама.
Редукована маса и момент инерције. Редукована сила и момент. Једначине кретања механизма.
Динамичка анализа. Одређивање кинетостатичких притисака. Уравнотежавање механизама. Синтеза
механизама. Оптимална синтеза механизама у MATLAB-у. Оптимална параметарска синтеза
механизама. Графичке и аналитичке методе синтезе механизама за генерисање кретања, генерисање
путање и генерисање функције. Функција циља. Ограничења и казнене функције у оквиру функције
циља. Општи услови ефикасности механизма.
Практична настава
У оквиру аудиторних вежби, решавају се задаци из области које се обрађују на предавањима. Студeнти
сe упoзнaју и сa мoгућнoстимa сaврeмeних сoфтвeрa у oблaсти мoдeлирaњa мехатроничких мeхaнизaмa,
њихoвe кинeмaтскe и динaмичкe aнaлизe, као и симулaцијe функциoнисaњa у рeaлним услoвимa.
Такође, дају се упутства за израду семинарских радова (пројеката) и врши преглед истих.
Литература
1. Ж. Адамовић, Ж. Милошевић, Основи теорије механизама и робота, Завод за уџбенике и наставна

средства, Београд, 1998.
2. G. A. Erdman, N. G. Sandor, Mechanism Design - Analysis and Synthesis, Prentice Hall, New Jersey, 1997.
3. L. N. Norton, Design of Machinery - An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and

Machines, McGraw-Hill, New York, 2001.
4. Т. Пантелић, Анализа полужних механизама-приручник са задацима, МФ Београд, 1985.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе и консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива
илустрован карактеристичним примерима у циљу лакшег разумевања градива. У оквиру аудиторних
вежби решавају се задаци и студенти се упознају са комерцијалним софтверским пакетима за
моделирање и анализу механизама у мехатроници. Уз рад и консултације са наставником, студент се
оспособљава за самостално писање семинарских радова.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 5 усмени испит 50
практична настава 5
семинарски радови 40
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Сензори и актуатори у мехатроници
Наставник/наставници: Марија Матејић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета
Изучавају се основе теоријa мерења, методe мерења физичких величина, принципи дејства актуатора,
интеракција мехатроничких система са окружењем, имплементација сензора и актуатора у оквиру
једноставних мехатроничких система.

Исход предмета
На крају курса студенти треба да: - разумеју принципе рада сензора и актуатора, - разумеју и тумаче
техичке карактеристике сензора и актуатора и одаберу их из упутстава произвођача, - формирају
једноставне мехатроничке системе коришћењем развојне платформе ARDUINO.

Садржај предмета
Теоријска настава
Законска метрологија. Грешке мерења. Математичка обрада и употреба резултата мерења. Основне
структуре и метролошке карактеристике мерних средстава. Мерне спреге. Мерни мостови. Мерни
појачавачи. Мерни претварачи. Принципи мерења физичких величина (мерење дужина,
транслаторних и угаоних помераја; мерење механичког напрезања и силе; мерење обртног момента;
мерење брзине и убрзања при праволинијском и ротационом кретању; мерење механичке снаге;
мерење вибрација и удара; мерење притиска; мерење нивоа течности и расутих материјала, мерење
протока; мерење температуре, мерење влажности, пиезоелектрични ефекат). А/Д и Д/А конверзија.
Увод у рачунарски подржано мерење и управљање коришћењем развојне платформе ARDUINO
(основни електротехнички појмови, тумачење електричних кола и дијаграма; ARDUINO развојно
окружење, ARDUINO плоче и штитови, архитектура; повезивање електричних компоненти, сензора и
актуатора; синтакса и семантика програмског кода; преглед процедура развоја програмског кода и
поступка дебаговања).
Прикупљање података о окружењу мехатроничког система. Врсте и примене сензора у мехатроници
(сензори линеарног и угаоног помераја; сензори брзине, убрзања, силе и момента; сензори притиска,
нивоа и протока; сензори за мерење температуре и влажности; сензори додира и близине; сензори
оријентације и позиционирања у простору, микроелектронски сензори). Хаптика робота. Обрада
видео сигнала. Доношење одлука на бази мерења више сензора. IoT. Дејсто мехатроничког система на
окружење. Врсте и примене актуатора у мехатроници (електромеханички, пиезоелектрични,
хидраулични, пнеуматски, микроелектронски актуатори). Избор актуатора. Интеракција
мехатроничких система са окружењем.
Практична настава
Упознавање са сензорима и актуаторима коришћењем развојне платформе Arduino и плоче Uno.

Литература
1. B. Fraden, Springer handbook of modern sensors, Springer-Verlag, New York.
2. М. Поповић, Сензори у роботици, ВЕТШ, Београд.
3. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001.
4. S. Monk, Ардуино – увод у програмирање, Микро књига, Београд, 2017.
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе. Студенти су обавезни да реше и одбране два индивидуално додељена пројектна
задатка, који им доноси испитне поене.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 0

практична настава 10 + 10 усмени испт 30

колоквијум-и
семинар-и 20 + 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Механика Машина
Наставник/наставници: Љубиша Гарић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са основним појмовима и проблематиком анализе и синтезе механизама и машина

Исход предмета
Способност употребе основних механизама у сложеним механичким системима и машинама,
оспособљеност за примену основних метода за кинематичку и динамичку анализу механизама и
машина.
Садржај предмета
Теоријска настава
Структурна формула и степен слободе кретања. Формирање механизма са кинематичким групама –
услов Артобољевског.
Графичка метода за кинематичку анализу сложених полужних механизама. Примена методе тренутних
центара при кинематичкојанализи. Аналитичка метода за кинематичку анализу сложених полужних
механизама. Кинематичка анализа планетно-диференцијалних механизама. Инерцијалне силе у
механизмима. Кинетостатички притисци.Основи уравнотежења полужнихмеханизама. Основи
уравнотежења ротора. Брегасти механизам. Механизми са прекидним кретањем. Основи синтезе
полужних механизама.
Практична настава
Усмена одбрана семинарских радова студената на теме које су везане за наставне јединице.

Литература
1. Злоколица М., Чавић М.,Костић М. (2005).. Механика машина, Факултет техничких

наука,Нови Сад.
2. Злоколица М., Чавић М.,Костић М. (2005).. Одабрани примери из механике машина, Факултет

техничких наука,Нови Сад.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Облици наставе су: предавања, аудиторне и рачунарске вежбе, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 5 писмени испит 25
практична настава 5 усмени испит 25
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: Машинско инжењерство - Основне академске студије
Назив предмета: Нумеричке методе
Наставник/наставници: Драган В. Чукановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6 (шест)
Услов: Нема
Циљ предмета
Савладавање теоријских основа најчешће употребљаваних нумеричких метода за приближно
израчунавање математичких проблема, који се не могу решити аналитичким путем, а који се јављају у
инжењерској пракси. Упознавање и примена комерцијалних софтверских пакета за нумеричко
решавање једначина математичког модела којим је описана нека физичка појава у области машинског
инжењерства.
Исход предмета
Разумевање теоријских поставки основних нумеричких метода и способност њихове примене у
решавању једноставнијих инжењерских задатака коришћењем комерцијалних софтверских алата. По
успешном завршетку овог курса, студент је оспособљен да самостално решава задатке из области
нумеричке анализе, како у оквиру виших курсева на студијама, тако и при решавању проблема у
инжењерској пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
Интерполација. Лагранжев и Њутнов интерполациони полином. Нумеричко диференцирање. Формуле
нумеричке интеграције. Решавање линеарних и нелинеарних алгебарских једначина и система
једначина. Нумеричке методе у линеарној алгебри. Нумеричко решавање обичних диференцијалних
једначина. Метода Тејлоровог развоја и метода Рунге-Кута. Решавање граничног проблема методом
коначних разлика и Ритцовим методом. Решавање система диференцијалних једначина (Кошијев
задатак). Нумеричко решавање линеарних парцијалних диференцијалних једначина. Нумеричка
интеграција и методе решавања система парцијалних диференцијалних једначина. Метода коначних
разлика. Метода коначних елемената (МКЕ). Основни концепт MKE, интерполационе функције,
матрица крутости елемената и матрица крутости конструкције. Систем коначних елемената и гранични
услови. Основни 1Д, 2Д и 3Д коначни елемент. Основни дегенерисани и побољшани 2Д коначни
елемент. Коначни елемент љуске. Коначни елемент греде. Методе развоја и примене инжењерског
софтвера на бази методе коначних елемената.

Практична настава
У оквиру аудиторних вежби, коришћењем комерцијалних софтверских пакета, решавају се примери из
области које се обрађују на предавањима, дају упутства за израду семинарских радова (пројеката) и
врши преглед истих.
Литература
1. А. Цветковић, М. Спалевић, Нумеричке методе, Машински факултет, Универзитет у Београду, 2013.
2. Г. Миловановић, М. Ковачевић, М. Спалевић, Нумеричка математика - Збирка решених проблема,

Универзитет у Нишу, 2003.
3. M. Којић, Р. Славковић, М. Живковић, Н. Грујовић: Метод коначних елемената I, Машински

факултет, Крагујевац, 1998.
4. J. Kiusalaas, Numerical Methods in Engineering with MATLAB, Cambridge University Press, N. Y., 2005.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе и консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива
илустрован карактеристичним примерима у циљу лакшег разумевања градива. У оквиру аудиторних
вежби, кроз практичан рад, студент се упознаје са комерцијалним софтверским пакетима за решавање
задатака применом метода које су обрађене у теоријском делу. Уз рад и консултације са наставником,
студент се оспособљава за самостално писање семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 5 усмени испит 50
практична настава 5
семинарски радови 40
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Аутоматско управљање
Настaвник: Марија М. Матејић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студента са теоријским и практичним основама науке о аутоматском управљању. Овладавање
основним алатима у MATLAB-у који омогућавају решавање рачунских деловa изложене материје. Такође,
студенти треба да се оспособе за коришћење програмског пакета Matlab, тако да задатке могу да решавају и
аналитички и помоћу рачунара.
Исход предмета
Студенти познају основне елементе система управљања, структуру система и законе управљања и оспособљени
су за самостално симулирање проблема и пројектовање једноставних система АУ уз помоћ програмског пакета
Матлаб.
Садржај предмета
Теоријска настава

1. Увод. Основни појмови и дефиниције.
2. Повратна спрега и њене особине.
3. Врсте модела система и линеаризација модела.
4. Laplace-ова трансформација и инверзна трансформација.
5. Одређивање одзива. Употреба програмског пакета Матлаб у АУ.
6. Функција преноса. Блок дијаграми и сигнални граф.
7. Стабилност система.
8. Фреквентна анализа и логаритамске фреквентне карактеристике.
9. Основни елементи система АУ.
10. Сензори и мерни претварачи (давачи) у САУ.
11. Структура система управљања и основни закони управљања.
Практична настава
Аудиторне, рачунарске вежбе и колоквијуми.(Области исте као и за предавања).
Литература

1.Борислав Милојковић, Љубомир Грујић, Аутоматско управљање, Машински факултет, Београд, 1981.
2.Љубомир Грујић,Задаци са решењима из аутоматског управљања, Машински факултет, Београд, 1980.
3.Аlexander Voronov, Basic Principles of Automatic Control Theory, Moskow,1985.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе  извођења наставе:
Наставе се изводи као теоријска и практична.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена
Активност у току предавања 10 Писмени или усмени испт 30
Колоквијум-и 15+15
Пројектни задатак 30
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: CNCпрограмирање

Наставник/наставници:Живче Шаркоћевић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну потребна знања из пројектовања, програмирања и имплементације
програмабилних система управљања у индустрији и савременој производнњи; да овладају вештинама за
решавање практичних проблема управљања у индустрији уз примену компјутерских, информационих и
управљачких технологија и одговарајућих научних метода.

Исход предмета
Студенти ће стећи знање о машинама алаткама, примењеним системима управљања, а посебно о
машинама базираним на CNC технологијама. Такође студенти ће бити оспосовљени за програмирањр
машина алатки са примењеним CNC управљањем технологије обраде стругања, глодања и бушења и сл.

Садржај предмета
Теоријска настава
Програмско управљање машинама (механички системи са управљачким вратилом, копирни системи,
циклични системи и системинумерричког управљања, тј. Конвеционално (NC), компјутерско (CNC) и
дистрибутивно(DNC) нумеричко управљање. Адаптивно управљање (Адаптивни системи граничног
управљања-AdSGU, и Адаптивни системи оптималног управљања –AdSOU) Елементи технике
нумеричкогуправљања (CNC управљачке јединице, погонски системи, машина алатка као објекат
управљања и мерни системи). Апликација CNC технологије код машина алатки ( стругови, глодалице,
бушилице, обрадни центри, машине алатки за обраду пластичних деформација и др. машине за
ултразвучну, ласерску, електроероидну обраду и др.машине алатке са паралелном кинематиком, мерне
машине и др). Програмирање машина алатки NC коду, APT-систем за програмирање машина и основе
CAD/CAM програмирања машина.
Практична настава
Вежбе, други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе су лабараторијске (посета фирмама) и у рачунарскојучионици .Током семестра путем
колоквијума и семинарских радова редовно се проверава знање студената.

Литература
1. Славковић, Р., Милићевић, И.,Програмскоуправљање машинама-Програмирање машина алатки са

примерима, Чачак, 2010.
2. Бабић,Б., Пројектовање технолошкогпроцеса, Машински факултет , Београд 2001.
3. Мечанин,Б, Програмирање CNC машина, Машински факултет Краљево , 1997.

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Вербална и демостративна

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава 10 усмени испт 30

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и 10

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Компјутерска визија
Наставник/наставници: Ивица Чамагић
Статус предмета: Избони предмет
Број ЕСПБ:6
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ курса је да се студенти упознају са модерним правцима развоја компјутерске и машинске визије
која има изразити тренд у свету у последње две деценије. Студенти ће бити упознати са основама
формирања слике, осoбинама карактеристичних обележја у слици, проблемима стереовизије,
препознавањем објеката у слици или видео секвенци и рачунарским алатима који се за то користе.

Исход предмета
Након завршетка курса, студенти ће бити способни да самостално решавају проблеме који се односе
на дигиталну обраду слике и биће упознати са могућностима примене у системима за надгледање,
модерним системима за праћење особа и објеката, 3Д мапирању, фотограметрији, 3Д скенирању, итд.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Формирање слике: геометријски примитиви и трансформације, фотометријско формирање
слике, дигитална камера. Обрада слике: оператори над тачкама, линерно филтрирање, Фуријевоа
трансформација, пирамиде, геометријске транформације, глобална оптимизација. Детектовање
ентитета и поклапање. Сегментација. Поравнање. Покрет: трианглација, факторизација, bundle
adjustment. Рачунарска фотографија. Стереовизија: Епиполарна геометрија, фотограметрија. 3Д
реконструкција. Облак тачака. CTL. Meтоде 2D и 3D визуелизације. Детекција: објеката, лица,
инстанци, категорија; разумевање сцене.
Практична настава
Коришћење програмског пакета Матлаб, односно његових специфичних алата за дигиталну обраду
слике и компјутерску визију у решавању различитих проблема везаних за научне, истраживачке и
комерцијалне апликације.

Литература
1. Computer Vision: Algorithms and Applications, Richard Szeliski, Springer, 2010
2. Computer Vision: A Modern Approach, David Forsyth and Jean Ponce, Prentice Hall, 2003
3. Computer Vision, Linda Shapiro, George Stockman, Prentice Hall, 2001
4. R. C. Gonzalez, R. E. Woods: "Digital Image Processing",Second Edition, Prentice Hall, 2002.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
45 часова предавања + 15 часова вежби на рачунарима + 15 часова самосталног рада на рачунару

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 20
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практична настава 20 усмени испт 30

колоквијум-и 0

семинар-и 25

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Основе метрологије и контроле квалитета
Наставник: Драган Д. Лазаревић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:7(седам)
Услов:Нема
Циљ предмета:
Стицање практичних знања и вештина из области квалитета, метрологије, мерења и контроле, са посебним
освртом на мерна средства и статистичку контролу квалитета.
Исход предмета:
Након положеног испита очекује се да студент буде у могућности да: рукује мерним средствима; врши
избор мерних средстава за конкретна мерења; пројектује технологије мерења и контроле; примењује
основне методе контроле и унапређења квалитета.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Метрологија и контрола у служби квалитета, основи метрологије, законска-легална метрологија,
индустријска-производна метрологија, техника мерења и контроле, методе мерења и контроле, мерна и
контролна инструментација, грешке мерења, мерни системи. СИ систем јединица. Мерила за мерење
дужине, нагиба, углова; микроскопи (оптички, СЕМ, АФМ); профилометри; уређаји за реверзни
инжењеринг. Квалитет производа и услуга (дефиниције, мисија квалитета, трошкови), квалитет као
глобални феномен, савремени концепт квалитета. Статистички методи контроле квалитета, алати и методе
унапређења квалитета. Основни алати за управљање квалитетом. Најчешће примењиване методе
статистичке контроле. Формулари за прикупљање података. Хистограми расподеле. Контролне карте.
Планови пријема. Напредне технике и алате за унапређење квалитета. SWOT анализа. Benchmarking.
FMEA анализа.
Практична настава
Лабораторијске вежбе обезбеђују обуку студената за коришћење мерних средстава и примену
статистичких метода контроле квалитета.
Литература:
1. Лазић М., Милићевић Р., Мерење и контрола, Виша техничка школа машинске и саобраћајне струке,
Крагујевац, 2000.
2. Лазић М., Алати, методе и технике унапређења квалитета, Центар за квалитет, Машински факултет,
Крагујевац, 2006.
3. Станић Ј., Управљање квалитетом производње – Методи I и Методи II, Грађевинска књига, Београд,
1997.
Број часова активне
наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2

Методе извођења наставе:
Предавања - класично и путем презентације.Практична настава (вежбе) - показно и самостални рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена

50
Завршни испит Поена

50

Присуство на предавањима 5 Писмени испит 30
Практична настава 5 Усмени испит 20
Колоквијум-и 30

Семинарски рад 10
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм : Машинско инжењерство-мастер академске студије

Назив предмета: Теорија осцилација
Наставник/наставници:Срђан Јовић, Никола Нешић
Статус предмета:Изборни

Број ЕСПБ:7
Услов:Положена Механика 1, Механика 2 и Механика 3

Циљ предмета
Оспособити студенте за самостално формирање и решавање линеарних диференцијалних једначина
кретања механичких модела реалних објеката који се крећу осцилаторно у различитим областима
машинске технике.
Исход предмета
Овладавање основним појмовима и методама линеарне теорије осцилација механичких система са
произвоњним коначним бројем степена слободе и еластичних тела са једнодимензијским распоредом
масе, уз коришћење одговарајућих рачунарских алата.
Садржај предмета
Мале осцилације система са једним степеном слободе осциловања. Праволинијско хармонијско
осциловање. Хармонијски осцилатор. Релијева метода енергије. Редукција маса и крутости опруга.
Еквивалентни модели. Криволинијско хармонијско осциловање. Математичко клатно. Циклоидно
клатно. Физичко клатно. Котрљајно клатно. Торзијски осцилатор. Осцилације са трењем. Отпор
сразмеран првом степену брзине. Опадајуће осцилаторно кретање. Апериодично кретање. Функција
расипања. Проста принудна осцилација без отпорне силе. Проста принудна осцилација са отпорном
силом. Сложене принудне осцилације. Случај периодичке поремећајне силе. Случај произвољне
поремећајне силе. Мале осцилације система са више степени слободе осциловања. Мале осцилације
холономног конзервативног система. Диференцијалне једначине. Особине инерционалних и
квазиеластичних коефицијената. Фреквентна једначина. Ортогоналност главних осцилација. Главне и
нормалне координате. Принудне осцилације. Динамички апсорбер осцилација. Линеарне осцилације
система са више степени слободе. Нехомогени ланци. Хомогени ланци. Тригонометријска метода.
Мале трансферзалне осцилације концентрисаних маса на струни. Мале торзијске осцилације лаких
вратила са више дискова. Редуктори. Мале попречне осцилације еластичних греда са више
концентрисаних маса. Приближне методе за одређивање сопствених кружних фреквенција
осцилаторних система. Данклерова метода. Морлијева метода. Сложена клатна. Осцилације возила.
Мале осцилације неконзервативног система. Карактеристична једначина малих осцилација
неконзервативног система. Стабилност кретања. Лежен Дирихлеова теорема. Стабилност и
нестабилност осцилаторног система. Хурвицов критеријум стабилности. Осцилације еластичних тела.
Таласна једначина. Трансферзалне осцилације жице. Бернулијева метода партикуларних интеграла.
Лонгитудиналне осцилације призматичних греда. Торзијске осцилације кружних вратила. Слободне
трансферзалне осцилације греда са једним распоном.
Литература
1. Рашковић Д., Теорија осцилација, Научна књига, Београд, 1965.2. Хедрих К., Козић П., Теорија осцилација механичких система – Збирка решених задатака,Универзитет у Нишу, 1997.3. Вуковић Ј., Обрадовић А., Теорија линеарних осцилација механичких система, МашинскиФакултет Београд, 2007.,КПН
Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава:3 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације. На предавањима се излажу основни принципи и општи методи
теорије осцилација. На вежбама се решавају задаци који илуструју примену ових метода у решавању
конкретних проблема. Сложенији примери се студентима презентују посредство симулација на
рачунару.Током семестра се организују 2 колоквијума која замењују полагање писменог (практичног)
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дела испита.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
50

Завршни испит
Поена
50

Активност у току предавања 10 Писмени испит 30

Практична настава 10 Усмени испт 20

Колоквијум-и (3) 30 Трајање испита
Писмени – 3 часа
Усмени – 1 час
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Примена програмског језика Python за управљање индустријским роботима
Наставник/наставници: Милан Т. Ђорђевић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ:7
Услов: Сензори и актуатори у мехатроници
Циљ предмета
Циљ курса је да се студенти упознају са програмским језиком Python, који се данас, уз Java i C/C++,
највише употребљава за програмирање индустријских робота. Студенти ће бити упознати са
синтаксом и семантиком програмског језика Python и оспособиће се за конструкцију алгоритама,
имплементацију и тестирање програма за управљање индустријским роботима.

Исход предмета
Студенти ће бити у стању да развијају, тестирају и надограђују модуларне програме за управљање
индустријских робота, изврше обучавање робота за одређени радни задатак (teaching-by-doing),
програмирају интеракцију човек-робот, изврше подешавање сензора и актуатора.

Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Python IDE. Структура програма. Променљиве и типови података. Оператори. Услови и
контроле тока. Петље. Функције. Објекти и класе. Стандардне библиотеке модула. Стрингови. Листе.
Торке и речници. Битски оператори. Рад са датотекама. Рекурзија. Интерпретатори и преводиоци.
Преглед процедура развоја програмског кода и поступка дебаговања. Програмирање робота. Робот
оперативни систем - РОС. Niryo One (Niryo One Studio, Niryo One Python API). Преглед основних
карактеристика индустријских језика за програмирање робота (Rapid, KRL, PDL2, Karel, …). IoT.
Индустрија 4.0.
Практична настава
Лабораторијске вежбе базиране на колаборативном роботу отвореног софтвера и хардвера Niryo One.

Литература
1. Вељко Поткоњак, Роботика, Научна књига, Београд, 1989.
2. Niryo, Niryo One User Manual, 2020.
3. Think Python, e-book: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Think_Python.pdf.
4. Anis Koubaa, Robot Operating System (ROS), Springer, 2019.
5. Примена програмског језика Python за управљање индустријским роботима, презентације

коришћене на предавањима и вежбама.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе. Студенти су обавезни да реше и одбране индивидуално додељени пројектни
задатак, који им доноси испитне поене.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 0

практична настава 0 усмени испт 30
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колоквијум-и 0

семинар-и 60

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Основи дигиталне електронике
Наставник/наставници: Жорић Ч. Александар
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са теоријским основама дигиталне електронике, са
структуром, начином рада и логичким/нумеричким прорачуном основних дигиталних електронских
кола и система, као и њиховом практичном применом.

Исход предмета
Програмским садржајем, кроз наставу, рачунске и лабораторијске вежбе, студенти ће стећи основна
знања из области основа дигиталне технике и бити оспособљени за пројектовање и реализацију мање
сложених дигиталних мрежа и система.

Садржај предмета
Теоријска настава
Аналогни, дигитални и полудигитални сигнали и кола. Импулсни и дигитални сигнали. Бројни системи
и кодови. Булова алгебра. Логичке функције. Електронске компоненте и кола у импулсном режиму
рада. Статичке и динамичке карактеристике идеалних и реалних логичких кола. Технологије и
фамилије логичких кола. Опште карактеристике логичких кола. Реализација логичких кола - TTL,
STTL, ECTL, MOS, CMOS. Трансмисиони гејт. Комбинационе мреже – анализа и синтеза.
Пројектовање реалних комбинационих мрежа (фактор гранања, временски одзив, кашњење). Спрега
логичких кола различитих фамилија. Енкодери, декодери, мултиплексери, демултиплексери.
Бистабилна кола- флип-флопови. Интегрисани тактовани флип-флопови. Пројектовање и реализација
секвенцијалних кола – померачки регистри, бројачи, генератори секвенце.

Практична настава
Бројни системи и кодови. Таблично и аналитичко задавање прекидачких функција. Минимизација
прекидачких функција. Прекидачке карактеристике полупроводничке диоде, BJT FET и МOS
транзистора. Прорачун статичких и динамичких карактеристика TTL, STTL, ECTL, MOS и CMOS
логичких кола. Енкодери, декодери, МUX, DMUХ. Пренос дигиталних података и контрола
исправности преноса. Леч кола, флип-флопови, трансформације флип-флопова. Прихватни, леч,
померачки и кружни регистри. Асинхрони и синхрони бројачки регистри. Интегрисани бројачки и
померачки регистри. Цифарски приказ резултата.

Литература
1. Д. Живковић, М. Поповић, Импулсна и Дигитална Електроника, Академска мисао, Београд, 2004.
2. А. Ч. Жорић, Збирка Задатака из Импулсне Електронике – Кола са Дискретним и Интегрисаним
Компонентама, Факултет техничких наука, Kосовска Митровица, 2006.
3. И. Поповић, Дигитална Електроника – Збирка Решених Задатака, Београд, 2006.
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4. D. A. Hodges, H. G. Jackson, R. A. Saleh, Analysis and Design of Digital Integrated Circuit, McGraw-
Hill, New York, 2004.

Број часова активне наставе
4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања, нумеричке вежбе на табли и на рачунарима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20

практична настава 20 усмени испт 20

колоквијум-и 30 ..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Докторске  студије - Машинско инжењерство
Назив предмета: Системи за прикупљање и обраду података
Наставник/наставници: Жорић Ч. Александар
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 15
Услов:
Циљ предмета
Овладавање знањима и искуством за пројектовање и примену сложених система за прикупљање и
обраду података. Поузданост, сигурност и могућности повезивања система у неку од комуникационих
мрежа.

Исход предмета
Пројектовање и реализација система за прикупљање и обраду података, имплементираних у
индустријском окружењу.

Садржај предмета
Основне дефиниције и конфигурације система за прикупљање и обраду података. Мерни хардвер,
кориснички интерфејс, повезивање. Класификација сигнала, сензори и претварачи. Кондиционирање
сигнала. Шумови и интерференције. Рачунарски подржани системи за прикупљање и обраду података,
оперативни системи. Пренос података (DMA пренос, метода прозивке, прекидни пренос). Повезивање
система преко заједничке магистрале. Слотови за проширење (PCI, PCI Express PXI bus). Аквизиционе
плоче, резолуција, динамички опсег, брзина одмеравања. Аналогни и дигитални улази и излази.
Бројачке
плоче. Серијска комуникација (RS 232, RS 485, USB). Протоколи. IEEE-488 базирани системи за
мерење и тестирање – карактеристике, конфигурација. Дистрибуирани мерни системи на основи
Fieldbus магистрале. Мерни системи на основи Интернета - Ethernet и LAN системи. Архитектура,
пројектовање и реализација wеb сензора. Архитектура, пројектовање и реализација бежичних сензора.
Логери и контролери, хардвер, софтвер, фирмвер. Отворене и затворене контролне петље. Аквизиција
брзопроменљивих сигнала.

Литература
[1] Документација произвођача аквизиционих плоча. Стандарди и протоколи.
[2] E. O. Doebelin: Measurement Systems, Application and Design, McGraw-Hill International, Fourth
Edition,

1990

[3] J. Fraden: Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, Springer, 3rd edition, Dec.
4, 2003

[4] IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, ISSN: 0018-9456, Published by IEEE Instrum. And
Measur. Society.

[5] V. Drndarević: Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja, Akademska misao, Beograd, 2003.
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[6] Изабрани наслови и радови.

Број часова активне наставе
4 Теоријска настава: 5 Практична настава: 4

Методе извођења наставе
Предавања, нумеричке вежбе на табли и на рачунарима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит

практична настава усмени испт 50

колоквијум-и ..........

семинар-и 1 x 40
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм: Докторске  студије - Машинско инжењерство
Назив предмета: Примена микрорачунара
Наставник/наставници: Жорић Ч. Александар
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 15
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са микропроцесором, меморијама, магистралама и периферијама модерних
микрорачунарских система, као и начинима њиховог хардверског и софтверског повезивања са
микропроцесором. Овладавање знањима и искуством за примену микрорачунарских система на
разноврсним примерима.

Исход предмета
Оспособљавање за пројектовање микрорачунарских система за разноврсне примене.

Садржај предмета
Примена микрорачунарских система. Анализа хардверских и софтверских захтева. Избор типа
процесора: CISC, RISC, DSP, VLIW, Superscalar, SIMD, Vector. Мапирање меморије. Избор периферија.
Тајмери, контролер прекида, ДМА контролер. Серијски и паралелни порт. PCI, USB и Firewire
магистралe. Пројектовање софтвера и хардвера као системске целине. Верификација пројектовања.

Литература
[1] А. Жорић: Интегрисани рачунарски системи, Факултет техничких наука у К. Митровици, К.
Митровица, 2012.
[2] М. Прокин: Рачунарска електроника, Академска мисао, Београд, 2006.
[3] W. Wolf: High-Performance Embedded Computing: Architectures, Applications, and Methodologies,
Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier Inc. San Francisco, USA, 2007

[4] R. S. Janka: Specification and Design Methodology for Real-Time Embedded Systems, Springer, 2006

[5] R. Zurawski: Embedded Systems Handbook, CRC Press, Boca Raton, USA, 2006

[6] P. Marwedel: Embedded System Design, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 2004.

[7] Изабрани наслови и радови.



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Број часова активне наставе
4 Теоријска настава: 5 Практична настава: 5

Методе извођења наставе
Предавања, нумеричке вежбе на табли и на рачунарима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава усмени испт 50

колоквијум-и ..........

семинар-и 1 x 40
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
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Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Интелигентно и напредно управљање мехатроничким системима
Настaвник: Марија М. Матејић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти овладају областима вештачке интелигенције и техникама програмирања из
наведене области. Стицање знања о основним теоријама и рачунарским методологијама која се користе у
моделирању и управљању мехатроничким системима, као и савладавање напредних техника интелигентног
управљања, пројектовања интелигентних управљачких логика, оптимизације рада интелигентних система и
пројектовања и употребе хибридних интелигентних мехатроничких система.
Исход предмета
Исход предмета је овладавање областима вештачке интелигенције и техникама програмирања из наведене
области, као и способљавање студената да самостално пројектују и управљају мехатроничким системима
Садржај предмета
Теоријска настава

Математичка логика; Програмски језик ПРОЛОГ; Простор стања; Продукциони системи; Стратегије
претраживања; Представљање знања; Машинско учење; Експертни системи; Неуронске мреже; Фази логика;
Генетски алгоритми; Рој интелигенција; Интелигентни агенти; Интелигентни уређаји; Интелигенте мреже;
Интелигентни системи
Практична настава
Аудиторне и практичне вежбе и колоквијуми.(Области исте као и за предавања).
Литература

1. Јоцковић М., Огњановић З., Станковски С., Вештачка интелигенција, интелигентне машине и
системи, 1997.

2. Бојић Д., Велашевић Д., Мишић В., Збирка задатака из експертних система, 1996.
3. Sabri Cetinkunt, "Mechatronics", Јоhn Wiley & Sons Inc., 2007.

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе:
Настава на предмету се одвија кроз предавања и вежбе. На предавањима ће бити обрађиване теоретске основе
док ће се на вежбама изводити практична настава са максиманим учешћем студената са акцентом на
истраживачкој компоненти.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена
Активност у току предавања 10 Писмени или усмени испт 30
Колоквијум-и 15+15
Пројектни задатак 30
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Индустријска роботика
Наставник/наставници:Ивица Чамагић
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ:7
Услов:нема
Циљ предмета
Циљ је стицање: - фундаменталних знања о индустријским роботима (изучавање основних подсистема,
функција, варијанти функционисања и реализацијa); - потребних знања за пројектовање робота; -
потребних знања за пројектовање роботизованих радних места; - знања и вештина за програмирање
робота; - фундаменталних знања о интелигентном понашању робота; - способности за усавршавање у
области роботике.
Исход предмета
По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: •Препознају значај
примене индустријских робота (утицај на производност, флексибилност, квалитет производа и
хуманизацију рада). •Реше проблем увођења индустријских робота у технолошки систем/фабрику.
•Изаберу адекватну конфигурацију робота, енд-ефектор и периферну опрему за одређени технолошки
задатак. •Пројектују роботизовано радно место узимајући у обзир анализу циклусног времена, као и
техно-економску анализу исплативости увођења индустријског робота. •Програмирају робот, односно
ћелију са роботом. •Пројектују подсистеме манипулатора робота, уз адекватан избор компонената.
Садржај предмета

Теоријска настава

Ново градиво: 1. Дефиниције, функционална структура робота са описом подсистема, класификација
робота. 2. Кинематика робота: просторни описи и трансформације, директни и инверзни кинематички
проблем. 3. Управљање роботима. Структура управљачког система. Управљање једним зглобом
(погонски и мерни системи, преносници). Типови управљања (point-to-point - PTP и continuous path -
CP). Интелигентно управљање. 4. Сензори, унутрашњи и спољашњи. Енд-ефектори, хватачи и алати.
5. Програмирање робота, методе. Програмски језици за роботе. 6. Примена робота. Лејаути ћелија са
роботом и анализа циклусног времена. Манипулациони и процесни задаци, монтажа, техно-економска
анализа. Разрада новог градива: 1. Механичка структура робота – манипулатор. Мобилни роботи -
спецификације и врсте. 2. Опис оријентације. Алгоритам придруживања координатних система
сегментима робота. Јакобијан. 3. Системи препознавања код робота. 4. Вештачка интелигенција у
оквиру напредних роботских система.

Практична настава

Практична настава обухвата све неопходне врсте вежби. 1. Пет аудиторних вежби: Кинематика
манипулатора. Анализа погонских система, мерних система и преносника. Енд-ефектори.
Програмирање робота. Примена робота. 2. Четири вежбе израде рачунских задатака: Просторни
односи и трансформације, кинематика робота и анализа циклусног времена. Подела три домаћа
рачунска задатка из ових области. 3. Три лабораторијске вежбе: Кинематичка (механичка) структура
робота – манипулатор. Погонски системи, мерни системи и преносници. Програмирање робота. 4.
Семинарски рад: кинематика робота, програмирање, анализа циклусног времена.
Литература

1. Б. Боровац, Г. Ђорђевић, М. Рашић, М. Раковић Индустријска роботика Факултет техничких
наука, Нови Сад, ГРИД, ISBN 978-86-7892-900-7, 2017

2. М. Вукобратовић Увод у роботику Институт Михајло Пупин 1986
3. М. Вукобратовић, Д. Стокић Примењено управљање манипулационим роботима Техничка

књига, београд, II допуњено издање 1990
4. M. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar Robot Modelling and Control, John Wiley & Sons, Inc.,

ISBN-10 0-471-649 2006
5. L. Sciavicco, B. Sicilijano, Modelling and control of robot manipulators Springer - Verlag, ISBN 1-

85233-221-2 2000
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6. М. Вукобратовић, Д. Стокић Примењена динамика манипулационих робота Техничка књига,
Београд, YУ-ИСБН 86-325-0213-1 1990

Број часова активне наставе Теоријска настава:3 Практична настава:3
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Током вежби студенти су обавезни да положе један
колоквијум и да ураде и положе 5 вежби на рачунару. Колоквијум обухвата: хомогене трансформације,
директни и инверзни кинематски проблем, директни и инверзни динамицки проблем, планирање
трајекторија, управљање индустријским роботима. Вежба на рачунару се раде у МАТЛАБ-у. Свака
вежба се брани. Да би студент стекао право да изађе на завршни испит мора да положи колоквијум и
успешно уради и одбрани све вежбе. Завршни испит се ради у виду теста и односи се на теоретска
питања.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава усмени испт 20
колоквијум-и 40 ..........
семинар-и 5
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Стручна пракса
Наставник/наставници:Предраг Живковић/Слободан Макрагић
Статус предмета:обавезан
Број ЕСПБ:3
Услов:нема
Циљ предмета

Оспособљавање студента за примену научно-стручних и стручно-апликативних знања у пракси.
Исход предмета
Овладавање потребним практичним знањима и вештинама да би се реализовали конкретни послови у
области машинског инжењерства

Садржај стручне праксе

 Упознавање студената са техничким прописима и стандардима.
 Практичан рад у лабораторијама Факултета техничких наука у Косовској Митровици.

 Практичан рад у одговарајућим: научноистраживачким установама, организацијама за обављање
иновационе активности, организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој
делатности или привредним друштвима и јавним установама.

Број часова 5
Методе извођења наставе
Стручну праксу, у трајању од 90 часова, студент обавља у седмом семестру под руководством наставника
за стручну праксу. Од укупног фонда часова, 2 часа су предвиђена за упознавање студената са програмом
стручне праксе и обавезама студената (израда дневника стручне праксе), као и за презентацију установа у
земљи и иностранству у којима се може обавити стручна пракса, 12 часова је предвиђено за упознавање са
општим техничким стандардима и прописима и практичан рад у лабораторијама Факултета техничких
наука у Косовској Митровици, 75 часова је предвиђено за обилазак и практичан рад у изабраној фирми и 1
час за проверу стечених знања и вештина.

Оцена  знања (максимални број поена 100) поена
дневник стручне праксе 70
презентација обављених задатака и усмена одбрана дневника стручне праксе 30
Обавезе студената: Обавезна израда и одбрана дневника стручне праксе.
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинскоинжењерство

Назив предмета: Теорија одлучивања
Наставник/наставници: Славица Ј Цветковић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Теорија одлучивања, као научна дисциплина, обухвата скуп квантитативних метода и модела, који имају
за циљ оптимизацију процеса доношења одлука. Oбрaзовни циљ овог предметa је дa студенту обезбеди
знaњa којa се односе нa класификацију, структуирање и анализу одређених проблема одлучивања,
кaрaктеристике мaтемaтичких модела којимa се могу предстaвити ти проблеми, као и адекватне
мaтемaтичке методе за њихово решавање.

Исход предмета
Користећи стечена знања из овог предмета, студент ће моћи да: детерминише и анализира релевантне
податке за доношење квалитетне и правовремене одлуке; изврши структуирање проблема одлучивања и
формира одговарајући математички модел; изабере погодну методу за решавање претходно формираног
модела; анализира добијене резултате, као и да тестира њихову осетљивост на промене релевантних
интерних и екстерних фактора.

Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и дефиниција одлучивања. Стилови одлучивања. Дефинисање одлуке и врсте одлука. Теорије
одлучивања. Доносиоц одлуке и његове преференце. Проблем рационалности у одлучивању.
Неограничена и ограничена рационалност. Фактори одлучивања. Фазе у процеу одлучивања. Околности
у којима се одлучује. Одлучивање у условима ризика. Модели и технике одлучивања. Вишеатрибутивно
одлучивање. Методе вишекритеријумске анализе: ELECTRA, PROMETHEE, AHP. Експертни ситеми у
одлучивању. Софтвер за подршку у одлучивању. DecisionLab
Практична настава
Студијски истраживачки рад, Припрема студената за самостално истраживање писане литературе,
стручних часописа из области примене ТО.

Литература
1. Дубравка Павличић, „Теорија одлучивања“  Економски факултет Београд, новембар 2010год.

ISBN-13: 9788640310543
2. М. Чупић, R. Tummala: Одлучивање – Формални приступ, ФОН Београд, 2001.
3. Тадић, Д. Операциона истраживања у управљању производњом, Машинскифакултет Крагујевац,

Крагујевац, 2009.
4. Крчевинац С., Чангаловић М., Ковачевић-Вујчић В., Мартић М., Вујошевић М., Операциона

истраживања 1, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Београд, 2012
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе
5. Предавања, менторски рад, студијски истраживачки рад, консултације
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
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активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава 10 усмени испт 30

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Брза израда прототипова
Наставник/наставници: Живче С. Шарковћевић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ:5
Услов: Нема
Циљ предмета
Упознавање студената са поступцима брзе израде прототипова и њиховој улози у савременим
концептима животног века производа. Оспособљавање студената за избор одговарајуће технологије и
примену технологија за брзу израду прототипова и унапређење процеса развоја производа у пракси.

Исход предмета
Након одслушаног курса очекује се да студент: поседује знања о основним принципима брзе израде
прототипова, софтверским решењима за системе за брзу израду прототипова и улози технологије брзе
израде прототипова у развоју производа; буде способан да самостално врши избор поступкае за брзу
израду прототипова узимајући у обзир технo-економске захтеве, очекивани квалитет прототипа и
време израде, да практично припреми 3Д модел за поступак брзе израде прототипа и да изради
прототип на 3Д штампачу и нумерички управљаној глодалици.

Садржај предмета
Теоријска настава
Дефиниција прототипа, типови прототипова, улога прототипова; Дефиниција RP технологија,
карактеристике, користи од употребе RP технологија; Тржишни захтеви за брзим развојем производа;
Подела RP технологија; Основни физичко-хемијски механизми израде предмета; Приниципи
функционисања система; Особине материјала за израду, утицај параметара процеса израде;
Ограничења процеса; Карактеристике и примена комерцијалних технологија;
Софтверска решења за креирање слојева израде; STL формат фајлова; Конверзија CAD модела у STL,
и алтернативни формати; Напомене у вези израде потпорних структура и постављања дела у машини;
Други улазни формати 3Д модела. Дизајн прилагођен поступцима брзе израде прототипова;
Реверзни инжењеринг на основу 3Д података добијених компјутерском томографијом - CT,
магнетном резонанцом, 3Д скенирањем, CMM, Директна и индиректна израда алата; Израда алата на
бази RP технологија; CNC машинска обрада; Актуелни трендови у брзој производњи (RM); Нови RP
процеси; Поређење и оцена RP технологија; Избор RP технологије; Нове примене RP технологија.
Практична настава
У оквиру студијског истраживачког рада студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у
области предмета.
У току наставе студенти добијају три практична домаћа задатка, која треба самостално да реше: 1.
Употреба опреме за 3Д дигитализацију; 2. Самостална израда пројекта реверзног инжењеринга; 3.
Припрема CAD модела за процес штампе, употреба 3Д штампача и допунска обрада штампаног
модела.

Литература
1. Patri K. Venuvinod, Weiyin Ma, “Rapid Prototyping: Laser-Based and Other Technologies”, Kluwer

Academic Publishers, 2003.
2. Ali K. Kamrani, Emad Abouel Nasr, “Engineering Design and Rapid Prototyping“, Springer, 2010.
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3. Olaf Diegel, Axel Nordin, Damien Motte, “A Practical Guide to Design for Additive Manufacturing“,
Springer, 2019.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе. Студенти су обавезни да реше и одбране индивидуално додељени пројектни
задатак, који им доноси испитне поене.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 0

практична настава 0 усмени испт 30

колоквијум-и 0

семинар-и 20+20+20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Методе пројектовања и конструисања
Наставник: Слободан Р. Макрагић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Одслушан курс Основа конструисања
Циљ предмета:
Студенти треба да стекну основна знања која се користе у пројектовању и конструисању машинских
система. Исто тако треба да стекну и даље усавршавање на истим пословима у прцесу пројектовања и
конструисања специфичних машинских система. Кроз израду самосталних радова треба да упознају и
усаврше разне врсте корака који су потребни за конструисање реалних машинских система.
Исход предмета:
Студенти ће познавати типове конструкција, као и организацију  и поступак њиховог пројектовања и
конструисања. Познаваће планирање и поставку разраде структуре функције машинског система.
Користиће разне методе у претраживању принципа извршења функција система. Познаваће правила
формирања конструкција, као и утицаје који делују на формирање истих. Упознаће се са појмовима
из оптимизације машинских система, као и основних карактреристика појединих метода
оптимизације.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Организација конструисања различитих типова конструкција. Процес конструисања и системско
конструисање. Конципирање конструкције, планирање и разрада техничког задатка. Структура
функција. Претраживање принципа  извршних функција. Вредновање и формирање концепцијских
варијанти. Избор оптималне варијанте концепције конструкције. Основна правила формирања
конструкције. Обликовање и димензионисање саставних делова конструкције. Анализа осталих
утицаја на формирање конструкције. Детаљно конструисање и припрема конструкционе
документације. Техника означавања. Оптимизација машинских система. Математичке методе
оптимизације. Нелинеарно програмирање. Вишекритеријумска оптимизација.
Практична настава:
Вежбе. Други облици наставе. Израда задатака из теријских области наставе. Студијски и
истраживачки рад. Постављање и разрада техничких задатака, од листе захтева, конципирања
конструкције, избора концепцијске варијанте до формирања конструкције.
Литература:

1. Марјановић Н., Методе конструисања, Машински факултет, Крагујевац, 1999.
Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе:
Настава се изводи кроз предавања, вежбе и самостални рад студената. У оквиру предавања студент
стиче знања о теоријским основама метода конструисања. На вежбама студенти раде рачунске
задатке из одређених области које се обрађују на предавањима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Тестови-2 теста 20
Домаћи задаци 4 задатака 40 Завршни испит 30
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Машинско инжењерство
Назив предмета: Регулација електромоторних погона
Наставник/наставници: Саша Ж. Штаткић / Јован Вукашиновић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Основна предзнања из Машинских елемената
Циљ предмета
Упознавање студената са значајем регулисаних електромоторних погона, управљачким
структурама погона, методама анализе и синтезе, интеграције неопходне опреме, избором
структуре и параметара регулационог подсистема. Проучавање савремених стратегија
управљања и њихова примена у регулисаним погонима.

Исход предмета
Познавање суштине и разумевање основних принципа управљања и специфичности
регулисаних електромоторних погона. Способност конципирања, пројектовања и избора
начина напајања и управљања. Познавање типичних техничких решења и опреме.

Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Начини монтаже мотора и спрезања са редукторима. Момент инерције у погонима.
Статички и динамички момент оптерећења. Врсте механичких карактеристика оптерећења у
погонима. Врсте механичких спрега у једномоторним и вишемоторним погонима. Структуре
управљања. Мерни сензори у погонима. Регулисани погон као систем са повратном везом. Оцена
квалитета регулисаних погона. Методе анализе. Реализација. Примери реализованих система.
Погони са моторима једносмерне струје. Управљање напоном и побудом. Анализа и синтеза. Погони
са асинхроним моторима. Погони са напонским и струјним инвертором. Скаларно и векторско
управљање.

Практична настава
Рад на лабораторијској поставци за регулисани електромоторни погон са асинхроним мотором и
фреквентним претварачем. Локална и даљинска команда. Управљање асинхроним мотором преко
рачунара. Управљање асинхроним мотором помоћу мобилног телефона.
Сврха регулације, повратне везе по струји, брзини и положају, регулатори и други елементи,
стабилност, статичке и динамичке перформансе. Анализа у фреквентном и временском домену.
Динамичка блок-шема, анализа помоћу рачунарске симулације, избор структуре, оптимална појачања
и временске константе, адаптација, опсервери.

Литература
1. Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић, “Вишемоторни електрични погони“, Академска мисао,
ISBN 978-86-7466-402-58, 2011, Београд
2. В. Вучковић, Електрични погони, ЕТФ, Београд, 1997.
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3. Електромоторни погони - Скрипта у електронском формату доступна студентима на сајту
www.pogoni.etf.bg.ac.rs
4. Б. Јефтенић, В. Васић, Ђ. Орос, Н. Митровић, М. Петронијевић, С. Штаткић, М. Бебић,
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака, Академска мисао, Београд, 2003.
5. Б. Јефтенић, В. Васић, Ђ. Орос, РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени
проблеми са елементима теорије, Академска мисао, 2004.
6. Б. Јефтенић, М. Бебић, Л. Ристић ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ Лабораторијске вежбе”
помоћни уџбеник доступан студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
7. W. Leonhard, Control of Electrical Drives, Springer-Verlag, Berlin, 2001.
8. D.W. Novotni, T. A. Lipo, Vector Control and Dynamics of AC Drives, Clarendon Press, 1998.
9. R.Krishnan, ELECTRIC MOTOR DRIVES, Modeling, Analysis, and Control, Prentice Hall, 1998.
10. Drive composer, start-up and maintenance software tool for ABB’s drives

Број часова активне наставе
4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Теоријски садржај се излаже аудиторно уз подршку рачунарских презентација. Практична настава се
изводи анализом примера који илуструју теоријски садржај уз примену динамичких рачунарских
модела и лабораторијских мобилних поставки. Израда пројекта, семинарског рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 40

практична настава 10 усмени испт 20

колоквијум-и 10 ..........

семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм : Машинско инжењерство-мастер академске студије
Назив предмета: Савремене методе анализе кинематичких и динамичких система

мехатронике
Наставник/наставници:Ивица Чамагић, Никола Нешић
Статус предмета:Изборни предмет / научно-стручни

Број ЕСПБ:5
Услов:Нема

Циљ предмета
Дубље разумевање кинематичких и динамичких система мехатронике кроз израду конкретних
задатака са могућношћу употребе рачунара.

Исход предмета
Оспособљеност студената да решавају проблемеанализе кинематичких и динамичких система
мехатронике у техници.

Садржај предмета
Координатни системи и њихова примена. Линеарна алгебра и основне операције матричног рачуна.
Основе Matlab-а. Математичко моделирање и програмирање модела кинематичких система
мехатронике. Кинематска анализа клипног механизма. Кинематска анализа „Ве“- мотора.
Математичко моделирање и програмирање модела динамичких система мехатронике.Динамичка
анализа клипног механизма. Динамичкаанализа „Ве“- мотора. Њутнов приступ кроз примену
Даламберовог принципа и Лагранжев приступ са елементима аналитичке механике.

Литература
1.Milašinović, Aleksandar, DarkoKnežević, andZdravkoMilovanović.
"Kinematikaidinamikaklipnogmehanizma. Mašinski fakultetUniverziteta u Banjoj Luci, 2018
2. Shabana, Ahmed. Dynamics of multibody systems. Cambridge university press, 2020.
3. Shabana, Ahmed A. Computational dynamics. John Wiley & Sons, 2009.
Број часова активне наставе Теоријска настава:3 Практична настава:2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације. На предавањима се излажу основни принципи и општи методи
анализе кинематичких и динамичких система мехатронике. На вежбама се решавају задаци који
илуструју примену ових метода у решавању конкретних проблема. Сложенији примери се студентима
презентују посредство симулација на рачунару. Током семестра се организују 2 колоквијума која
замењују полагање писменог (практичног) дела испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Поена
50

Завршни испит
Поена
50

Активност у току предавања 10 писмени испит 30

Практична настава 10 усмени испт 20

Колоквијум-и (2) 30 Трајање испита
Писмени – 3 часа
Усмени – 1 час
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Студијски истраживачки рад са теоријским основама дипломског рада
Наставник/наставници:
Статус предмета:Обавезан
Број ЕСПБ:5 (пет)

Услов:положени сви испити

Циљ предмета
Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и
метода за решавање конкретних проблема у оквиру изабраног подручја. У оквиру овог дела мастер
рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа
изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се
упознаје са методама које су намењене за решавање сличних задатака и инжењерском праксом у
њиховом решавању. Циљ активности студената у оквиру овог дела истраживања огледа се у стицању
неопходних искустава кроз решавања комплексних проблема и задатака и препознавање могућности
за примену претходно стечених знања у пракси.

Исход предмета
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих подручја
ради сагледавања структуре задатог проблема, његове системске анализе, а у циљу извођења
закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење литературе, студенти
проширују знања из изабраног подручја и проучавању различите методе и радове који се односе на
сличну проблематику. На тај начин, код студената се развија способност да спроводе анализе и
идентификују проблеме у оквиру задате теме. Практичном применом стечених знања из различитих
области код студената се развија способност да сагледају место и улогу инжењера у изабраном
подручју, потребу за сарадњом са другим струкама и тимским радом.

Садржај предмета
Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног дипломског - мастер рада, његовом
сложеношћу и структуром. Студент проучава стручну литературу, дипломске бечелор и мастер
радове студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења
конкретног задатка који је дефинисан задатком мастер рада. Део наставе на предмету се одвија кроз
самостални студијски истраживачки рад. Студијски рад обухвата и активно праћење примарних
сазнања из теме рада, организацију и извођење експеримената, нумеричке симулације и статистичку
обраду података, писање и/или саопштавање рада на конференцији из уже научно наставне области
којој припада тема мастер рада..

Литература
1. групааутора
2. часописи и дипломски-мастер радови

Број часова активне наставе Теоријска настава: Истраживачки рад:5
Методе извођења наставе
Ментор дипломског - мастер рада саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан
да рад изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком мастер рада, користећи литературу
предложену од ментора. Током израде мастер рада, ментор може давати додатна упутства студенту,
упућивати на одређену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног мастер рада. У
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оквиру студијског истраживачког рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са
другим наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада. У оквиру задате теме,
студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга истраживања,
статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком мастер рада..

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

Предметни пројекат 50 Усмени деоиспита 50
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Табела 5.2.Спецификација предмета

Студијски програм:Машинско инжењерство
Назив предмета: Завршни (дипломски) рад
Наставник/наставници:
Статус предмета:Обавезан
Број ЕСПБ:5 (пет)

Услов: положени сви испити

Циљ предмета
Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања при самосталном решавању
сложеног практичног проблема у области машинског инжењерства, употребом научних метода и
поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе

Очекивани исходи:
 Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;

 Способност повезивања и примене стечених знања и вештина;

 Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом;

 Јавном одбраном дипломског рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин
пренесе резултате истраживања широј јавности;

 Оспособљавање студента за наставак образовања.

Садржај предмета
Дипломски рад предствља самостални студијски истраживачки рад студента у коме се он упознаје са
методологијом истраживања у изабраном усмерењу у области машинског инжењерства. Пре почетка
рада на изради дипломског рада, студент, на основу личних опредељења, врши консултације у вези
избора ментора, теме и садржаја дипломског рада. Тему дипломског рада студент бира по правилу из
предмета који је слушао и полагао на основним академским студијама. Након избора предмета,
предметни наставник - ментор дипломског рада дефинише задатаке које студент треба да реализује у
оквиру дипломског рада. Пријава, израда и одбрана дипломског рада врше се у складу са
Правилником о основним академским студијама и обавезујућим упутством о форми дипломских
радова и начину архивирања дипломских радова у Библиотеци Факултета техничких наука у
КосовскојМитровици. Након обављеног истраживања студент припрема дипломски рад у форми која
садржи по правилу следећа поглавља: Увод, Теоријски део, Експериментални део, Резултати и
дискусија, Закључак, Преглед литературе. Одбраном дипломског рада студент постаје оспособљен да
препозна, формулише и анализира проблеме у области машинског инжењерства, као и да понуди
решења за дати проблем, а на основу стечених фундаменталних и апликативних знања и вештина,
уважавајући инжењерску етику и користећи стандарде у машинству, методе прорачуна, пројектовања
и конструисања, као и савремене инжењерске алате..

Методе извођења
Након испуњених услова прописаних Статутом Факултета техничких наука у Косовској Митровици,
студент стиче право пријаве дипломског рада. Кандидат, након усаглашене теме дипломског рада са
ментором, подноси Захтев за израду дипломског рада Служби за наставна и студентска питања која
врши потребне провере података и испуњености услова од стране кандидата и доставља Захтев
одговарајућој Катедри. По пријему Захтева за израду дипломског рада, Катедра именује Комисију за
одбрану дипломског рада, на предлог предметног наставника – ментора који је по правилу



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАШИНСКO ИНЖЕЊЕРСТВО

Председник Комисије. Предлог састава Комисије потписује шеф Катедре, а решење доноси декан
факултета. По завршеној изради дипломског рада, кандидат предаје пет примерка штампане верзије
дипломског рада Служби за наставна и студентска питања. Служба за наставна и студентска питања
дистрибуира рад Комисији и Библиотеци факултета. У консултацији са Комисијом за дипломски рад
и кандидатом, Служба за наставна и студентска питања одређује термин одбране дипломског рада. У
утврђеном термину, кандидат врши презентацију и усмену одбрану дипломског рада. Комисија за
дипломски рад доноси Одлуку о оцени и потписује Записник о одбрани дипломског рада. Записник о
одбрани дипломског рада се прослеђује Служби за наставна и студенска питања. Записник о одбрани
дипломског рада се евидентира кроз Матичну књигу студената. Према подацима садржаним у
Записнику о одбрани дипломског рада Служба за наставна и студентска питања израђује Решење о
одбрањеном дипломском раду, које се доставља Декану Машинског факултета. Својим потписом,
Декан факултета оверава Решење о одбрани дипломског рада. На основу Записника о одбрани
дипломског рада и Решења Декана, издаје се Уверење о завршеним основним академским студијама.

Оцена знања поена

Израда и усмена одбрана дипломског рада 100
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