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Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу 

Катедра за Машинске конструкције и механизацију 
 

 

Предлог тема за мастер радове 2022. 
 

Р. Бр. Предмет/наставник Наслов Кратак опис 

1.  

ММ3224 Примена рачунара у 

развоју производа 
Поређење различитих начина скенирања 

просторних објеката 

Увод – Реверзни инжењеринг – Начини 
снимања физичких објеката – Обрада 

снимака – Shining 3D Ein Scan SE – 3D 

SKENER CREALITY CR-SCAN 01- 

Примери. 
Проф. др Н. Марјановић 

2.  

ММ3224 Примена рачунара у 
развоју производа Визуелизација и анимација функционисања 

машинских система 

Увод – Дефинисање окружења и 

осветљења – Постављање камера – 

Снимање и комбиновање сцена – 

Анимација рада - Примери Проф. др Н. Марјановић 

3.  

ММ3224 Примена рачунара у 
развоју производа Конструкција лабораторијског учила за 

демонстрацију деформација при 
различитим напрезањима 

Теоријске основе – деформације при 

различитим напрезањима. Конципирање 

уређаја. Конструкција и моделирање. 
Израда техничке документације. 

Симулација рада уређаја. 
Проф. др Н. Марјановић 

4.  

ММ3224 Примена рачунара у 

развоју производа Моделирање и анализа решеткастих носача 
у CAD окружењу. 

Увод – Начини моделирања раванских и 

просторних решеткастих носача – Анализа 
напонских и деформационих стања- 

Примери Проф. др Н. Марјановић 

5.  

ММ3224 Примена рачунара у 

развоју производа 
Конструкција уређаја за обновљиву 

енергију у CAD окружењу. 

Увод – Обновљива енергија – 

Конструкција уређаја – Анализа рада 

уређаја Проф. др Н. Марјановић 
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6.  

ММ3224 Примена рачунара у 

развоју производа 
Конструисање ____ (конкретног 

машинског система) у CAD софтверу 

Поставка пројектног задатка – 
Конципирање – Разрада конструкције – 

Моделирање делова и склопа __________ 

и израда техничке документације у CAD 

софтверу. 
Проф. др Н. Марјановић 

7.  

ММ3224 Примена рачунара у 
развоју производа Слободна тема Тема у договору са кандидатом. 

Проф. др Н. Марјановић 

8.  

ММ3424 Композитне 
конструкције 

Утицај материјала на статичке 

карактеристике композитног вратила 

Композитна вратила – особине, примена, 

начини израде, материјали за израду 

вратила,...Моделирање и нумеричка 
анализа вратила од композитног 

материјала применом МКЕ. 
Проф. др Зорица Ђорђевић 

9.  

ММ3424 Композитне 

конструкције 

Моделирање и структурна анализа 

каишника од композитних материјала 

Каишни преносници – особине, примена, 

начини израде, материјали  за израду 
каишника,...Моделирање и напонско-

деформациона анализа, применом МКЕ, 

каишника израђених од композитних 

материјала. 

Проф. др Зорица Ђорђевић 

10.  

ММ3424 Композитне 

конструкције 

Анализа напонско-деформационог стања 

композитне шасије 

Карактеристике и улога шасија, 

композитни материјали за израду шасија, 
моделирање и напонско-деформациона 

анализа, применом МКЕ, композитне 

шасије. 
Проф. др Зорица Ђорђевић 

11.  

ММ3424 Композитне 

конструкције 
Моделирање и структурна анализа сендвич 

композитне конструкције 

Карактеристике, материјали, примена 

сендвич конструкција, моделирање и 
напонско-деформациона анализа, 

применом МКЕ, изабране  сендвич 

композитне конструкције Проф. др Зорица Ђорђевић 
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12.  

ММ3424 Композитне 

конструкције Моделирање и структурна анализа 

конкретног елемента или конструкције од 

композитних материјала 

Моделирање и напонско-деформациона 
анализа, применом МКЕ, изабраног 

елемента (конструкције) израђеног од 

композитних материјала или комбинације 

метала и композитних материјала. 
Проф. др Зорица Ђорђевић 

13.  

ММ3521 Технички прописи и 
стандарди у конструисању Слободна тема Тема у договору са кандидатом. 

Проф. др Зорица Ђорђевић 

14.  

ММ3223 Методе развоја 
производа 

Развој оптималне носеће структуре погодне 

за различита напрезања 

Увод. Структурна оптимизација. Алати за 

структурну оптимизацију. Оптимизација 

структуре за различита напрезања. 
Анализа и предлог опште оптималне 

структуре. Примери. 
Доц. др Н. Костић 

15.  

ММ3321 Лаке конструкције 

Ојачавање 3D штампане структуре 

варијабилном испуном оптималних 
карактеристика 

Увод. Технологија 3D штампе. Проблеми 

структурне носивости 3D штампаних 
елемената. Унапређење структуре. 

Примери и примена. 
Доц. др Н. Костић 

16.  

ММ3224 Примена рачунара у 

развоју производа 

Одређивање зависности напона и 

деформација 3D штампаних елемената 

Увод. Технологија 3D штампе. Основне 

поставке ОМ. Развој прорачуна на бази 

компјутерских подешавања параметара 
штампе и нумеричких и експерименталних 

мерања деформације. Предвиђања са 

примерима. 

Доц. др Н. Костић 

17.  

ММ3224 Примена рачунара у 

развоју производа 
Анализа и управљање толеранцијама 3D 

штампаних и скенираних објеката 

Увод. 3D штампа и скенирање објеката. 

Толеранције машинских делова. 
Толеранције одштампаних делова. 

Толеранције скенираних делова. 

Употребљивост технологије са аспекта 

толеранција. Примери. 

Доц. др Н. Костић 



4 
 

18.  

ММ3224 Примена рачунара у 

развоју производа 
Развој конзолног носача оптималних 

карактеристика 

Увод. Примена рачунара за развој 
оптималне структуре. Карактеристике 

пресека погодних за савијање. Развој 

оптималног носача. Анализа добијеног 

техничког решења. 

Доц. др Н. Костић 

19.  
ММ3321 Лаке конструкције 

Слободна тема Тема у договору са кандидатом. 
Доц. др Н. Костић 

20.  
Методе развоја производа 

Слободна тема Тема у договору са кандидатом. 
Доц. др Н. Костић 

21.  

ММ3224 Примена рачунара у 

развоју производа 
Конструисање паристалтичке пумпе 

адаптиране за израду 3D штампом 

Увод. Паристалтичке пумпе. Могућности и 

ограничења 3D штампе. Конципирање. 
Разрада конструкције. Моделирање делова 

и склопа конструкције  и израда техничке 

документације. 
Доц. др Н. Петровић 

22.  

ММ3224 Примена рачунара у 

развоју производа 
Развој конструкције аутоматског подизача 

роло завесе 

Увод. Дефинисање функција које треба да 

извршава конструкција. Конципирање. 

Разрада конструкције. Моделирање делова 

и склопа конструкције  и израда техничке 

документације. 
Доц. др Н. Петровић 

23.  

ММ3224 Примена рачунара у 

развоју производа 
Развој конструкције механизма за цртање и 

сабирање синусоида 

Увод. Дефинисање функција које треба да 

извршава конструкција. Конципирање. 
Разрада конструкције. Моделирање делова 

и склопа конструкције  и израда техничке 

документације. 

Доц. др Н. Петровић 

24.  

ММ3224 Примена рачунара у 

развоју производа 
Слободна тема Тема у договору са кандидатом. 

Доц. др Н. Петровић 

25.  

ММ3321 Лаке конструкције Параметарска оптимизација попречних 

пресека решеткастих носача у CAD 

окружењу 

Увод. Решеткасти носачи. Параметарска 

оптимизација. Развој математичког модела 

у CAD окружењу. Примери. Анализа. Доц. др Н. Петровић 
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26.  

ММ3321 Лаке конструкције 

Конструисање решеткастих носача на 

основу тополошке оптимизације у CAD 

окружењу 

Увод. Решеткасти носачи. Тополошка 

оптимизација. Развој конструкције на 
основу добијеног облика. Примери. 

Анализа. 
Доц. др Н. Петровић 

27.  

ММ1521 Индустријски дизајн 

Употреба DFMA методе у дизајну 

(кандидат бира производ) производа 

У оквиру ове теме потребно је дати 

теоријске основе DFMA методе, навести 

карактеристичне примере, и применити 
методу на конкретан производ. Израда ове 

теме мастер рада подразумева и израду 3D 

модела пре и после примене DFMA 

методе. 

Доц. др Милош Матејић 

28.  

ММ1521 Индустријски дизајн 

Употреба DFM и DFA метода у дизајну 
(кандидат бира производ) производа 

У оквиру ове теме потребно је дати 

теоријске основе DFM и DFA метода, 
навести карактеристичне примере, и 

применити методу на конкретан производ. 

Израда ове теме мастер рада подразумева 

и израду 3D модела пре и после примене 
DFMA методе. 

Доц. др Милош Матејић 

29.  

ММ3423 Методе прорачуна у 

развоју производа 

Аутоматизација прорачуна покретних 

навојних спојева 

У оквиру ове теме потребно је да кандидат 
издвоји неопходне параметре за прорачун 

покретног навојног споја класичним путем 

и да пронађе везе између каталошких 
прорачуна. Када прорачун класичним 

путем и прорачун помоћу каталога буде 

повезан, потребно је да се направи 

аутоматски прорачун (у програму MS 
Excel). У оквиру аутоматског прорачуна, 

потребно је направити и табеле 

материјала, избора клинова, избора 

параметара из каталога итд. 

Доц. др Милош Матејић 
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30.  

ММ3523 

Техничка документација 

Анализа израде аутоматизоване техничке 
документације за (конкретан пример) 

Потребно је проучити теоријске основе 
аутоматизованог добијања техничке 

документације. Након тога потребно је 

одабрати конкретан пример на коме би 

могао да буде спроведен овакав поступак. 
Код конкретног примера потребно је 

извести аутоматско добијање: цене 

материјала, цене производње, листе 
наручивања материјала, листе сечења 

материјала и цртежа позиција. Опционо 

омогућити да промена кота у 

документацији узрокује и аутоматску 

промену модела. 

Доц. др Милош Матејић 

31.  

 

ММ1521 

Индустријски дизајн 
Дизајн, моделирање и оцена алата за 

приваривање руке багера 

Анализа постојећих решења алата. 

Спецификација ограничења. Конципирање 
и дизајн новог решења. Моделирање 

облика. Разматрање идејног решења са 

становишта кључних утицајних фактора у 

индустријском дизајну. Реалистичан 
приказ резултата. 

Проф. др Лозица Ивановић 

32.  

ММ1521 

Индустријски дизајн 

Дизајн производа у односу на производњу 

и монтажу 

Дизајн производа са аспекта израде и 

монтаже у циљу смањења трошкова 
производње и повећање продуктивности. 

Производ обликовати тако да има што 

мањи број делова, што мањи број 

различитих материјала, што више 
стандардних делова и што једноставнију 

монтажу. 

Проф. др Лозица Ивановић 

33.  

ММ1521 

Индустријски дизајн Дизајн, моделирање и оцена индустријског 

производа (Кандидат у договору са 
предметним наставником бира производ) 

 

Анализа постојећих производа. 
Спецификација ограничења. Конципирање 

и дизајн новог решења. Моделирање 

облика. Разматрање идејног решења са 

становишта  кључних утицајних фактора у 
индустријском дизајну. Реалистичан 

приказ резултата. 

Проф. др Лозица Ивановић 
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34.  

ММ1521 

Индустријски дизајн 

Улога виртуелних и физичких модела у 

индустријском дизајну 

 

Истраживање различитих техника 
интеракције са дигиталним моделима у 

индустријском дизајну (виртуелна и 

аугментативна реалност). Примена 

фотореалистичних модела као виртуелних 
прототипова за естетске и ергономске 

оцене нових производа. Примена 

виртуелних техника за упоређивање 
дигиталних модела са физичким моделима 

ради повећања ефикасности процеса 

дизајна и побољшања квалитета финалног 

производа.  

Проф. др Лозица Ивановић 

35.  

ММ1521 

Индустријски дизајн 

Технологија као детерминанта облика у 

индустријском дизајну 

Истраживање развоја технологије и 

материјала, као и њихове међусобне 

зависности. Развој нових материјала, 
примена нових технологија и, последично, 

развој нових производа. Развој 

иновативних технологија и њихов значај у 

дизајну производа. 

Проф. др Лозица Ивановић 

36.  

ММ3523 

Техничка документација Израда техничке документације производа 

(Кандидат у договору са предметним 
наставником бира производ) 

Улога информационих система у развоју 

производа. Врсте саставница производа, 

опис и формирање саставница. Израда и 
употреба техничке документације 

производа. 
Проф. др Лозица Ивановић 

37.  

ММ3423 Методе прорачуна у 

развоју производа 

Таласни редуктор 

У оквиру овог мастер рада потребно је 

описати принцип рада таласних редуктора, 
поље њихове примене као и основе 

прорачуна. У другом делу рада извршити 

прорачун једног конкретног таласног 

редуктора и израдити његов 3D модел. 

Др Мирко Благојевић, ред. 

проф. 
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38.  

ММ3423 Методе прорачуна у 

развоју производа 

Примена динамичких симулација у 

пројектовању машинских система 

Динамичке симулације се данас све чешће 
користе у поступку развоја нових 

производа. Сви савремени CAD/CAM/CAE 

софтвери имају посебне модуле за израду 

динамичких симулација. У овом мастер 
раду потребно је за један конкретни, 

самостално развијени машински систем, 

урадити потребне динамичке симулације и 

конципирати одређене закључке. 

Др Мирко Благојевић, ред. 

проф. 

39.  

ММ3423 Методе прорачуна у 

развоју производа Пројектовање двостепеног конично – 

цилиндричног редуктора 

За дате полазне податке потребно је прво 

урадити аналитички прорачун виталних 

елемената редуктора, затим прорачун 
истих у модулу Design Accelerator и  

на крају креирати његов 3D модел. 

Др Мирко Благојевић, ред. 

проф. 

40.  

ММ3423 Методе прорачуна у 

развоју производа Напонско – деформациона анализа 

циклоредуктора 

 У оквиру овог мастер рада потребно је 
извршити анализу напонско-

деформационог стања виталних елемената 

једног конкретног циклоредуктора. 
Др Мирко Благојевић, ред. 

проф. 

41.  

ММ3521 Технички прописи и 

стандарди у конструисању 
Примена нових стандарда у прорачуну 

вратила 

У оквиру овог мастер рада потребно је 

дефинисати процедуру прорачуна вратила 

према новим актуелним стандардима, а 
затим урадити конкретне примере 

прорачуна вратила према старим и новим 

стандардима. На крају рада дати поређење 

резултата и дефинисати закључке. 

Др Мирко Благојевић, ред. 

проф. 

42.  

ММ3521 Технички прописи и 

стандарди у конструисању 

Примена нових стандарда у прорачуну 

навојних спојева 

У оквиру овог мастер рада потребно је 

дефинисати процедуру прорачуна 

навојних спојева према новим актуелним 
стандардима, а затим урадити конкретне 

примере прорачуна навојних спојева према 

старим и новим стандардима. На крају 
рада дати поређење резултата и 

дефинисати закључке. 

Др Мирко Благојевић, ред. 

проф. 
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43.  

ММ3521 Технички прописи и 

стандарди у конструисању 

Пројектовање кућишта редуктора 

У оквиру овог мастер рада потребно је на 

основу постојећих стандарда и важећих 

препорука дефинисати процедуре за 
пројектовање различитих типова кућишта 

редуктора. 

Др Мирко Благојевић, ред. 

проф. 

44. 

ММ3321 Лаке Конструкције 

Пројектовањеједне ЛАКЕ 

КОНСТРУКЦИЈЕ у договору са 

кандидатом 

Увод. Моделирање и прорачун 
конструкције. Провера прорачуна у неком 

адекватном софтверу .Комплетна техничка 

документација . Закључак. 
Др Весна Марјановић, ванр. 

проф 

45. 

ММ3321 Лаке Конструкције 

Гранична стања носивости  челичних 

танкозидних штапова према  ЕВРОКОДУ 

Увод. Основни елементи штапова и област 

примене. Прорачун граничних стања 
носивости према Еврокоду.Конструктивно 

обликовање  танкозидних  штапова 

изложених дејству сложеног напрезања. 

Закључак. 

Др Весна Марјановић, ванр. 

проф 

44.  

ММ3321 Лаке Конструкције 

Прорачун и конструисање једне 

ТАНКОЗИДНЕ  КОНСТРУКЦИЈЕ у 

договору  са кандидатом 

Увод. Моделирање и прорачун 

конструкције. Провера прорачуна у неком 
адекватном софтверу. Комплетна техничка 
документација . Закључак. 

Др Весна Марјановић, ванр. 

проф 

45.  

ММ3321 Лаке Конструкције 
Пројектовање једне ЛАКЕ 

КОНСТРУКЦИЈЕ у договору са 

кандидатом 

Увод. Моделирање и прорачун 

конструкције. Провера прорачуна у неком 

адекватном софтверу .Комплетна техничка 
документација . Закључак. 

Др Весна Марјановић, ванр. 

проф 

46.  

ММ3321 Лаке Конструкције 

Гранична стања носивости  челичних 
танкозидних штапова оптерећених на 

спречену торзију према  ЕВРОКОДУ 

Увод. Основни елементи штапова и област 
примене. Прорачун граничних стања 

носивости према Еврокоду.Конструктивно 

обликовање  танкозидних  штапова 
изложених дејству  спречене торзије. 

Закључак. 

Др Весна Марјановић, ванр. 

проф 
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47.  

ММ3122 Механика лома 

Напонско-деформацијско стање једног 
конкректног  конструкцијског елемента са 

прслином 

Увод. Моделирање конструкцијског 

елемента.   Дефинисање оптерећења и 

граничних услова.Анализа напона и 
деформација  за део без прслине. Процена 

места настанка иницијалне прслине и 

измена модела. Анализа резултата. 
Закључак 

Др Весна Марјановић, ванр. 
проф 

48.  

ММ2521 Транспортни уређаји 

и машине 
Прорачун ____ (конкретног уређаја 

непрекидног транспорта) са вучним 
елементом 

Принцип рада, конструкција, 

карактеристике, прорачун. Др Ненад Милорадовић, ванр. 

проф. 

49.  

ММ2521 Транспортни уређаји 

и машине Прорачун ____ (конкретног уређаја 

непрекидног транспорта) без вучног 
елемента 

Принцип рада, конструкција, 

карактеристике, прорачун. Др Ненад Милорадовић, ванр. 
проф. 

50.  

ММ2521 Транспортни уређаји 

и машине Тема по избору студента (у договору са 
кандидатом) 

Принцип рада, конструкција, 
карактеристике, прорачун. Др Ненад Милорадовић, ванр. 

проф. 

51.  

ММ3124 Системи 
унутрашњег транспорта 

Безбедност и заштита на раду са 
средствима са континуалним дејством 

(избор конкретног уређаја у договору са 

кандидатом) 

Принцип рада, конструкција, 

карактеристике, прорачун. Др Ненад Милорадовић, ванр. 

проф. 

52.  

ММ3124 Системи 

унутрашњег транспорта Прорачун ____ (конкретног транспортера) 

за непрекидни транспорт терета 

Принцип рада, конструкција, 

карактеристике, прорачун. Др Ненад Милорадовић, ванр. 
проф. 

53.  

ММ3124 Системи 

унутрашњег транспорта 
Тема по избору студента (у договору са 

кандидатом) 
Принцип рада, конструкција, 
карактеристике, прорачун. Др Ненад Милорадовић, ванр. 

проф. 
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54.  

ММ1422 Поузданост у развоју 

машинских система 

Анализа стабла отказа конкретног 

техничког система 

Увод.Приказ методологије ФТА. Анализа 
структуре и начина функционисања 

техничког система. Формирање стабла 

отказа. Квантитативна анализа стабла 

отказа. Дефинисање мера за побољшање 

квалитета. Закључак. 

Проф. др Добривоје Ћатић 

55.  

ММ1422 Поузданост у развоју 

машинских система 

Пројектна ФМЕА конкретног техничког 

система 

Увод. Основе ФМЕА методе. Анализа 

савремених референци које се односе на 

ФМЕА методу. Анализа структуре и 
начина функционисања разматраног 

објекта. Одређивање критичних целина 

применом пројектне ФМЕА. Дефинисање 
превентивних мера за смањење 

критичности елемената. Закњучак. 

Проф. др Добривоје Ћатић 

56.  

ММ1422 Поузданост у развоју 

машинских система 

Формирање програма за рачунар за неку од 

метода теорије поузданости 

Увод. Основе методе. Детаљно објашњење 

методологије као основе за формирани 
програм. Опис начина рада и могућности 

програма. Примена програма за 

одређивање показатеља поузданости на 

реалном машинском систему. Закључак. 

Проф. др Добривоје Ћатић 

57.  

ММ2321 Испитивање 

машинских конструкција 

Ултразвучна испитивања елемената 

машинских конструкција 

Историјат развоја, основни принципи и 

области примене ултразвучне методе. 

Примена методе за одређивање заосталих 
напона у елементима машинских 

конструкција. Ултразвучна 

дефектоскопија. Практични примери 

испитивања. Закључак. 

Проф. др Добривоје Ћатић 

58.  

ММ2321 Испитивање 

машинских конструкција 
Слободна тема 1 

У договору с кандидатом, у складу са 

његовим интересовањем и потребама 

фирме у којој ради, биће дефинисан наслов 

и садржај мастер рада. Проф. др Добривоје Ћатић 
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59.  

ММ2321 Испитивање 

машинских конструкција 
Слободна тема 2 

У договору с кандидатом, у складу са 
његовим интересовањем и потребама 

фирме у којој ради, биће дефинисан наслов 

и садржај мастер рада. Проф. др Добривоје Ћатић 

60.  

ММ3121 Теорија 
еластичности 

Савијање плоча 

Увод. Услови равнотеже плоча 

оптерећених на савијање. Различити 

услови ослањања плоча и њихов утицај на 
савијање истих. Примери. 

Др Иван Милетић, 
ванр. проф. 

61.  

ММ3121 Теорија 
еластичности Решавање проблема стабилности штапова 

применом методе енергије 

Увод. Метода енергије. Услови равнотеже. 

Примена методе енергије на одређивање 

критичне силе притиснутих штапова. 
Примери. 

Др Иван Милетић, 
ванр. проф. 

62.  

ММ3322 Заварене и ливене 

конструкције 
Прорачун носивости решеткасте 

конструкције и заварених спојева код 

стандардних профила применом ЕЦ3 
стандарда на примеру складишне хале на 

планини Златар 

Увод. Основне теоријске поставке. 

Примена ЕЦ3 стандарда. Предлог 

конструкције складишне хале. Анализа 
оптерећења конструкције хале. Пример. 
ОБНОВЉЕНА ТЕМА 

Др Иван Милетић, 

ванр. проф. 

63.  

ММ3322 Заварене и ливене 
конструкције 

Торзија штапова призматичног попречног 

пресека 

Увод. Основне теоријске поставке. Методе 

аналогије. Примери. Др Иван Милетић, 

ванр. проф. 

64.  

ММ3322 Заварене и ливене 

конструкције 
Прорачун и понструкција заварених 

спојева при динамичком оптерећењу на 
примеру _________ (у договору са 

кандидатом) 

Увод. Теоријске поставке прорачуна 

заварених спојева при динамичком 
оптерећењу. Пример прорачуна. Закључак. 

ОБНОВЉЕНА ТЕМА 
Др Иван Милетић, 

ванр. проф. 

65.  

ММ3322 Заварене и ливене 
конструкције 

Тема у договору са кандидатом 
Увод. Основне теоријске поставке. 

Примери. Др Иван Милетић, 

ванр. проф. 
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66.  

ММ2521 Транспортни уређаји 
и машине 

Гравитациони „FIFO“ палетни регали 

У оквиру ове теме потребно разматрати 

конструкцију и примену гравитационог 

ваљкастог транспортера, тзв. ваљкасте 

пруге,  постављене под нагибом на 
статичку структуру челичне конструкције 

палетних регала ради обезбеђења 

функционисања проточних складишта 

(систем ФИФО). 

Др Родољуб Вујанац, ванр. 

проф. 

67.  

ММ2521 Транспортни уређаји 

и машине 
Тема по избору студента  

Др Родољуб Вујанац, ванр. 

проф. 

68.  

ММ3422 Компјутерска 

анализа конструкција 

Прорачун и конструкција веза према EC3 

У оквиру ове теме кандидат треба да 
истакне улогу примене европских норми, 

изврши класификацију најзаступљенијих 

врста веза према EC3 и на конкретним 
примерима прикаже методологију 

прорачуна истих. 

Др Родољуб Вујанац, ванр. 

проф. 

69.  

ММ3422 Компјутерска 

анализа конструкција 
Тема по избору студента  

Др Родољуб Вујанац, ванр. 

проф. 

70.  

ММ3225 Складишна техника 

Пројектовање распореда класичних 

палетних регала 

У оквиру ове теме кандидат треба да 

истакне улогу примене европских норми и 
стандарда у пројектовању складишта,  

изврши класификацију и избор елемената 

конструкције и на конкретном примеру 
реши распоред класичних палетних регала 

у циљу оптималног складиштење задатог 

материјала. 

Др Родољуб Вујанац, ванр. 
проф. 

71.  

ММ3225 Складишна техника 

Тема по избору студента  Др Родољуб Вујанац, ванр. 

проф. 
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72.  

ММ1321Механички 

преносници 2 

 

Прорачун и конструкција конкретног 

механичког преносника 

У оквиру овог мастер рада предвиђено је 

да кандидат изврши кинематску анализу 

преносника. Такође, потребно је 
прорачунати одговорне делове 

конструкције. На основу прорачуна 

потребно је направити одговарајући модел 

и симулацију рада преносника. 

Др Блажа Стојановић, 
ванр.проф. 

73.  

ММ1321Механички 

преносници 2 

 

Прорачун и конструкција 

CVT варијатора 

У оквиру овог мастер рада предвиђено је 

да кандидат изврши кинематску анализу 
преносника. Такође, потребно је 

прорачунати одговорне делове 

конструкције. На основу прорачуна 

потребно је направити одговарајући модел 

и симулацију рада преносника. 

Др Блажа Стојановић, 
ванр.проф. 

74.  

ММ2421Трибологија 
машинских система   

Тема по избору студента  
Др Блажа Стојановић, 

ванр.проф. 

75.  

 

ММ2421Трибологија 

машинских система   

Примена машинског учења у трибологији 

У оквиру мастер рада кандидат треба да 

прикаже које се све савремене методе 

машинског учења користе у трибологији и 
да на одређеном проблему примене дате 

методе. 

Др Блажа Стојановић, 

ванр.проф. 

76.  

ММ3523Техничка 
документација  

Тема по избору студента  
Др Блажа Стојановић, 

ванр.проф. 
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77.  

ММ3126 Ергономија и 

екологија у инжењерству 
Дизајн опреме, радног места и окружења 

Уводне напомене. Пројектовање радног 

простора. Анализа различитих утицаја 

вибрација, буке и осветљења у радном 
окружењу. Закључна разматрања.  

Др Саша Јовановић, ванр. 
проф. 

78.  

ММ3126 Ергономија и 

екологија у инжењерству 

Интеракција човека и рачунара 

Увод. Визуелни прикази и визуелизација 

информација. On-line комуникације, 

друштвене мреже и безбедност 

информација. Дизајн и евалуација Web 
странице. 

Др Саша Јовановић, ванр. 
проф. 

79.  

ММ3126 Ергономија и 

екологија у инжењерству 

Обликовање радних места са рачунаром 

Уводне напомене. Основна ергономска 

начела код обликовања радних места са 
рачунаром. Положај и карактеристике 

монитора, тастатуре, столице, стола и 

осталих елемената радног окружења. 

Радни услови приликом рада са 
рачунаром. 

Др Саша Јовановић, ванр. 

проф. 

80.  

МИЗЖС1305 Анализа 

животног циклуса 
Упоредна вишекритеријумска анализа 

обновљивих извора енергије 

Уводне напомене. Преглед и анализа свих 
релевантних извора обновљиве енергије. 

Успостављање критеријума и спровођење 

вишекритеријумске анализе. Закључна 
разматрања. 

Др Саша Јовановић, ванр. 

проф. 

81.  

МИЗЖС1305 Анализа 

животног циклуса Анализа животног циклуса гасова стаклене 
баште 

Уводне напомене. Гасови стаклене баште, 

климатске промене и метода Анализе 

животног цикуса. Анализа, закључци и 
даљи правци деловања. 

Др Саша Јовановић, ванр. 

проф. 
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82.  

МИЗЖС1305 Анализа 

животног циклуса 
Тема у договору са студентом  

Др Саша Јовановић, ванр. 
проф. 

Напомена: 

 Студент бира једну од понуђених тема у договору са предметним наставником. 

 


