
1 
 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу 

Катедра за Машинске конструкције и механизацију 
 

 

Предлог тема за завршне радове 2022. 
 

Р. Бр. Предмет/наставник Наслов Кратак опис 

1.  

БМ4400 Инжењерски алати 

Скенирање просторних објеката 

Увод – Реверзни инжењеринг – Начини 
снимања физичких објеката – Обрада 

снимака – Генерисање просторног модела – 

3D SKENER CREALITY CR-SCAN 01- 

Примери. Проф. др Н. Марјановић 

2.  

БМ4400 Инжењерски алати 
Моделирање и анализа ергономије у CAD 

софтверима 

Увод – Моделирање радног окружења – 

Моделирање руковаоца – Анализа 

ергономије – Примери. Проф. др Н. Марјановић 

3.  

БМ5100 Основи конструисања 

Конструисање улежиштења вратила 
Увод – Типови улежиштења – Преношење 
оптерећења – Монтажа и демонтажа – 

Примери. Проф. др Н. Марјановић 

4.  

БМ5100 Основи конструисања 

Обликовање делова са аспекта монтаже 
Увод – Монтажа и демонтажа – 
Позиционирање и повезивање делова - 

Примери Проф. др Н. Марјановић 

5.  

БМ5100 Основи конструисања 

Конструисање ручног виљушкара 

Поставка техничког задатка – Конципирање 

– Разрада конструкције – Моделирање 
делова и склопа и израда техничке 

документације. 
Проф. др Н. Марјановић 

6.  

БМ5100 Основи конструисања 

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 
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7.  

БМ5100/ БВИ5100-2  Основи 

конструисања Слободна тема Тема у договору са кандидатом. 

Проф. др Н. Марјановић 

8.  

БМ5321 Машински елементи 

2 Прорачун вратила и осовина по 

критеријуму крутости 

Одређивање деформација вратила при 
увијању; Одређивање деформација вратила и 

осовина при савијању; Пример одређивања 

угиба и нагиба вратила. Проф. др Зорица Ђорђевић 

9.  

БМ5321 Машински елементи 

2 

Прорачун и конструкција пужног 

редуктора 

Избор и прорачун основних геометријских 
мера елемената пужног  редуктора; 

Прорачун носивости пужног пара; 

Конструкционо извођење пужних редуктора; 
Пример прорачуна и конструкције пужног 

редуктора. 

Проф. др Зорица Ђорђевић 

10.  

БМ5321 Машински елементи 

2 Прорачун носивости зупчаника у односу 

на зарибавање 

Облици разарања зубаца и критеријуми 

прорачуна зупчаника; Топло и хладно 

зарибавање; Пример прорачуна. Проф. др Зорица Ђорђевић 

11.  

БМ3400 Машински елементи 

Осигурање завртањских веза од 

самоодвртања 

Завртањске везе; Облици и карактеристике 

завртња и навртке; Техничка решења против 
самоодвртања (осигурање помоћу две 

навртке, еластични осигурачи, осигурачи са 

уметнутом пластиком,...). 

Проф. др Зорица Ђорђевић 

12.  

БМ3400 Машински елементи 

Сендвич композитне конструкције 

Механичке карактеристике сендвич 

композитних материјала, процеси 
производње, примена, карактеристике 

сендвич конструкција,... 
Проф. др Зорица Ђорђевић 

13.  

БМ3400 Машински елементи 

Укључно – искључне спојнице 

Карактеристике укључно – искључних 

(раздвојивих) спојница, поделе, пример 

прорачуна и конструкција конкретног типа 
спојнице. 

Проф. др Зорица Ђорђевић 
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14.  

БМ5100 Основи конструисања 

Компјутерски прорачун пресованог 

склопа 

Увод. Пресовани склоп. Примери примене и 
начина остварења склопа. Прорачун 

пресованог склопа. Компјутерски прорачун 

пресованог слопа. Примери. 

Доц. др Н. Костић 

15.  

БМ5100 Основи конструисања 
Компјутерско одређивање вредности 

фактора концентрације напона 

Увод. Фактор концентрације напона. Развој 
програма за одређивање вредности фактора 

концентрације напона. Примери. 
Доц. др Н. Костић 

16.  
БМ5100 Основи конструисања 

Могућности и начини примене 
типизације у конструисању 

Увод. Стандардизацију у конструисању. 
Типизација. Примена типизације са 

примерима. Доц. др Н. Костић 

17.  
БМ5100 Основи конструисања 

Управљање одступањима мера 3D 

скенираних објеката 

Увод. 3D скенирање. Одређивање називних и 

добијених мера. Избор одговарајуће мере и 
корекција модела. Примери. Доц. др Н. Костић 

18.  

БМ5100 Основи конструисања 

Примена математичке оптимизације код 

машинских конструкција 

Увод. Математичка оптимизација. 

Комерцијални алати за математичку 

оптимизацију (MS Excel). Примери и 
примена математичке оптимизације 

машинских конструкција. 

Доц. др Н. Костић 

19.  

БМ5100/ БВИ5100-2  Основи 

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

20.  

БМ5100/ БВИ5100-2  Основи 

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

21.  

БМ5100 Основи конструисања 

Аутоматизација прорачуна мерних 

ланаца и надомештање мера 

Увод. Толеранције мера. Мерни ланци. 

Надомештање. Креирање општег 

математичког модела у софтверу. Примери. 

Закључак. 
Доц. др Н. Петровић 
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22.  

БВИ5100-2 Основи 

конструисања Анализа и могућности унапређења 

конструкције јуришне пушке М21 

Увод. Критичка анализа конструкције. 
Предности и недостаци. Могућности и 

предлози унапређења конструкције. Доц. др Н. Петровић 

23.  

БМ5100 Основи конструисања 
Аутоматизација одређивања динамичке 

издржљивости критичних пресека 

Основе прорачуна динамичке издржљивости 

критичних пресека. Развој софтвера. 

Примери. Доц. др Н. Петровић 

24.  

БВИ5501-2 Примена рачунара 

у развоју производа 

Развој конструкције учила механизма 
окидања за М72 коришћењем 3D штампе 

Увод. Начин рада окидачког механизма. 

Могућности и ограничења 3D  штампе. 

Конципирање. Разрада конструкције. 
Моделирање делова и склопа конструкције , 

израда техничке документације и израда 

физичког модела. 

Доц. др Н. Петровић 

25.  

БВИ5501-2 Примена рачунара 

у развоју производа 
Развој конструкције учила механизма 
окидања за FN FAL коришћењем 3D 

штампе 

Увод. Начин рада окидачког механизма. 

Могућности и ограничења 3D  штампе. 

Конципирање. Разрада конструкције. 

Моделирање делова и склопа конструкције, 
израда техничке документације и израда 

физичког модела. 

Доц. др Н. Петровић 

26.  

БВИ5501-2 Примена рачунара 

у развоју производа 

Развој конструкције учила механизма 

окидања за G43 коришћењем 3D штампе 

Увод. Начин рада окидачког механизма. 

Могућности и ограничења 3D  штампе. 
Конципирање. Разрада конструкције. 

Моделирање делова и склопа конструкције , 

израда техничке документације и израда 

физичког модела. 

Доц. др Н. Петровић 

27.  

БМ2400 Техничко цртање са 
компјутерском графиком 

Израда конструкционе документације 
(кандидат бира машину) машине 

У оквиру овог завршног рада кандидат треба 

за одабрану машину да напише уводни део, 

где ће се објаснити примена и 
карактеристике машине, треба да направи 

спецификације материјала и конструкциону 

документацију одабране машине. 

Доц. др Милош Матејић 
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28.  

БМ2400 Техничко цртање са 

компјутерском графиком 
Израда конструкционе документације 

(кандидат бира машину) машине 

У оквиру овог завршног рада кандидат треба 
за одабрану машину да нашише уводни део, 

где ће се објаснити примена и 

карактеристике машине, треба да направи 

спецификације материјала и конструкциону 
документацију одабране машине. 

Доц. др Милош Матејић 

29.  

БМ3400 Машински елементи 

Прорачун силе затезања брусне траке код 

тракасте брусилице 

У оквиру овог завршног рада кандидат треба 

да представи врсте тракастих брусилица, да 

опише њихов начин рада, и да за конкретан 
пример изврши прорачун силе затезања 

брусне траке. 

Доц. др Милош Матејић 

30.  

БМ3400 Машински елементи 

Прорачун покретног навојног споје код 

Енглеског точка 

У оквиру овог завршног рада кандидат треба 
да прикаже и класификује машине за ручно 

деформисање лимова. Треба да опише начин 

рада Енглеског точка, и да за конкретан 

пример изврши прорачун покретног 
навојног споја. 

Доц. др Милош Матејић 

31.  

 

БМ6422 Компјутерско 

моделирање и симулације 
машинских елемената и 

конструкција 

Израда 3D модела и симулација рада 

тракасте брусилице 

Потребно је извршити анализу постојећих 
машина за брушење тракастим брусним 

папиром. На основу извршене анализе 

потребно је дефинисати принцип рада 

машине, а затим извршити прорачун 
виталних делова машине. По извршеном 

прорачуну направити конструкцију машине 

у неком од CAD софтвера и извести 
симулацију рада. 

Доц. др Милош Матејић 
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32.  

БМ6422 Компјутерско 

моделирање и симулације 

машинских елемената и 
конструкција 

Израда 3D модела и симулација рада 

Енглеског точка 

Потребно је извршити анализу постојећих 

машина за ручну деформацију лима. На 
основу извршене анализе дефинисати 

принцип рада Енглеског точка, а затим 

извршити прорачун виталних делова 
машине. По извршеном прорачуну 

направити конструкцију Енглеског точка у 

неком од CAD софтвера и направити 

симулацију рада. 

Доц. др Милош Матејић 

33.  

БМ2400 Техничко цртање са 

компјутерском графиком Приказивање машинских делова на 

техничким цртежима 

Начини приказивања машинских делова на 
цртежима (детаљно, упрошћено и 

схематски). Правила цртања и означавања 

карактеристичних машинских елемената. Проф. др Лозица Ивановић 

34.  

БМ2400 Техничко цртање са 
компјутерском графиком 

Историјски развој техничког цртежа 

Дати преглед историјског развоја техничког 
цртежа.  

 Проф. др Лозица Ивановић 

35.  

БМ2400 Техничко цртање са 

компјутерском графиком Преглед и опис елемената сатног 

механизма ETA 6497 

Моделирање сатног механизма и генерисање 

његове конструкционе документације. Проф. др Лозица Ивановић 

36.  

БМ2400 Техничко цртање са 

компјутерском графиком 

Израда конструкционе документације 

једностепеног цилиндричног редуктора 
са косим зупцима 

Опис основних карактеристика машинских 

делова који чине главне делове редуктора. 
Прoрачун једностепеног цилиндричног 

зупчастог пара (редуктора) са косим 

еволвентним зупцима. Израда 
конструкционе документације главних 
делова овог машинског склопа. 

Проф. др Лозица Ивановић 
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37.  

БМ2400 Техничко цртање са 

компјутерском графиком 

Израда конструкционе документације 

једностепеног цилиндричног редуктора 
са правим зупцима 

Опис основних карактеристика машинских 

делова који чине главне делове редуктора. 

Прoрачун једностепеног цилиндричног 
зупчастог пара (редуктора) са правим 

еволвентним зупцима. Израда 

конструкционе документације главних 
делова овог машинског склопа. 

Проф. др Лозица Ивановић 

38.  

БМ2400 Техничко цртање са 

компјутерском графиком 
Израда конструкционе документације 

машинског склопа (Кандидат у договору 

са предметним наставником бира 
машински склоп) 

Моделирање машинског склопа и 

генерисање његове конструкционе 
документације. Проф. др Лозица Ивановић 

39.  

БМ3400 Машински елементи 

Прорачун котрљајних лежаја у софтверу 

KISSsoft 

KISSsoft је један од најзаступљенијих 

софтвера за прорачун машинских елемената. 
У оквиру овог рада потребно је прво описати 

поступак прорачуна котрљајних лежаја у 

софтверу KISSsoft, а затим урадити неколико 

примера прорачуна истих класичном 
аналитичком методом као и помоћу 

поменутог софтвера и на крају упоредити 

добијене резултате. 

Др Мирко Благојевић, ред. 

проф. 

40.  

БМ3400 Машински елементи 

Прорачун вратила у софтверу KISSsoft 

KISSsoft је један од најзаступљенијих 

софтвера за прорачун машинских елемената. 

У оквиру овог рада потребно је прво описати 

поступак прорачуна вратила у софтверу 
KISSsoft, а затим урадити неколико примера 

прорачуна истих класичном аналитичком 

методом као и помоћу поменутог софтвера и 

на крају упоредити добијене резултате. 

Др Мирко Благојевић, ред. 

проф. 

41.  

БМ5321 Машински елементи 
2 

Термички прорачун једностепеног 

цилиндричног редуктора 

У оквиру овог завршног рада кандидат ће 

систематизовати теоријске основе термичког 

прорачуна механичких преносника снаге, а 
затим ће извршити термички прорачун 

једног конкретног једностепеног 

цилиндричног редуктора. 

Др Мирко Благојевић, ред. 

проф. 
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42.  

БМ5321 Машински елементи 

2 

Једносмерне фрикционе спојнице 

Једносмерне фрикционе спојнице преносе 
обртни момент уклињавањем помоћних 

елемената (куглица или ваљчића) у простору 

између погонског и гоњеног обода. У оквиру 

овог завршног рада потребно је прво на 
основу доступне литературе на руском 

језику дефинисати принцип рада као и 

основе прорачуна ових спојница, а онда 
прорачунати и креирати 3D модел једне 

конкретне фрикционе спојнице. 

Др Мирко Благојевић, ред. 

проф. 

43.  

БМ6422 Компјутерско 

моделирање и симулације 
машинских елемената и 

конструкција 
SolidWorks Composer-упутство и примери 

примене 

У оквиру овог завршног рада потребно је 

дати комплетно и детаљно упутство за 
коришћење софтвера SolidWorks Composer 

намењеног изради: техничких упутстава са 

каталозима резервих делова, инструкција за 
монтажу, упутстава за употребу, 

промотивних материјала,... У другом делу 

завршног рада потребно је за једну 

конкретну конструкцију (њен 3D модел) 

демонстрирати могућности софтвера. 

Др Мирко Благојевић, ред. 

проф. 

44. 

БМ6422 Компјутерско 

моделирање и симулације 

машинских елемената и 

конструкција 
Пројектовање и израда једностепеног 

цилиндричног редуктора методом 3D 
штампе 

У оквиру овог завршног рада потребно је 

прорачунати један једностепени 

цилиндрични редуктор, креирати његов 3D 
модел и на крају га израдити методом 3D 

штампе. Др Мирко Благојевић, ред. 

проф. 

45. 

БМ6422 Компјутерско 
моделирање и симулације 

машинских елемената и 

конструкција 
Окружење SolidWorks Motion-упутство и 

примери примене 

У оквиру овог завршног рада потребно је 

дати комплетно и детаљно упутство за 

коришћење софтвера SolidWorks Motion. У 
другом делу завршног рада потребно је 

извршити комплетну кинематску и 

динамичку анализу једне конкретне 
конструкције. 

Др Мирко Благојевић, ред. 

проф. 
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46.  

БМ5421 Металне 
конструкције 

Пројектовање једне 

МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ у договору 

са кандидатом 

Увод. Моделирање  и прорачун 

конструкције. Комплетна техничка 
документација. Закључак. 

Др Весна Марјановић, ванр. 

проф 

47.  

БМ5421 Металне 

конструкције 
Пројектовање  притиснутог  штапа 

сложеног попречног пресека са 

решетакстом испуном према ЕВРОКОДУ 

Увод. Основни елементи притиснутих 
штапова сложеног попречног пресека  и 

област примене.Конструктивно обликовање  

притиснутих штапова и гранична стања 

носивости према европским стандардима. 
Пример прорачуна и конструкцијско 

решење.   Закључак. 

Др Весна Марјановић, ванр. 

проф 

48.  

БМ5421 Металне 
конструкције Пројектовање једне заварене МЕТАЛНЕ  

КОНСТРУКЦИЈЕ у договору са 

кандидатом 

Увод. Моделирање  и прорачун једне 

конкретне заварене конструкције. 

Комплетна техничка документација. 
Закључак. 

Др Весна Марјановић, ванр. 

проф 

49.  

БМ5421 Металне 

конструкције Пројектовање једне заковане  МЕТАЛНЕ  
КОНСТРУКЦИЈЕ у договору са 

кандидатом 

Увод. Моделирање  и прорачун једне 

конкретне заварене конструкције. 

Комплетна техничка документација. 
Закључак. 

Др Весна Марјановић, ванр. 

проф 

50.  

БМ5421 Металне 

конструкције 
Пројектовање једне 

МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ у договору 
са кандидатом 

Увод. Моделирање  и прорачун 

конструкције. Комплетна техничка 
документација. Закључак. 

Др Весна Марјановић, ванр. 

проф 

51.  

БМ2200 Отпорност 
материјала 

Решавање проблема савијања греда од 

стандардних профила  коришћењем 
доступних софтвера 

Увод.  Приказ софтвера  за решавање 

статички одређених и статички неодређених 
проблема из отпорности материјала. 

Неколико карактеристичних примера ( 

моменти инерције,аксијално напрезање, 
увијање, савијањ...). Решавање једног 

конкретног проблрма. Закључак. 

Др Весна Марјановић, ванр. 

проф 
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52.  

БМ2200 Отпорност 
материјала 

Решавање проблема статички 
неодређених задатака при аксијалном 

напрезању применом Вилиотовог плана 

померања 

 

Увод. Аксијално напрезање. Статички 

неодређени задаци при аксијалном 
напрезању. Примена Вилиотовог плана 
померања. Примери.  

Др Иван Милетић, ванр. проф. 

53.  

БМ2200 Отпорност 

материјала Примена Клапејронове методе за 

одређивање отпора ослонаца статички 
гредних носача 

Увод. Савијање силама. Статички 

неодређени проблеми код гредних носача. 

Примена Клапејронове методе. Примери. 
ОБНОВЉЕНА ТЕМА 

Др Иван Милетић, ванр. проф. 

54.  

БМ2200 Отпорност 
материјала Прорачун и димензионисање куке за 

подизање терета као пример 
ексцентричног аксијалног напрезања 

Увод. Ексцентрично затезање и 
ексцентрични притисак. Пример прорачуна 
куке. ОБНОВЉЕНА ТЕМА Др Иван Милетић, ванр. проф. 

55.  

БМ2200 Отпорност 

материјала Прорачун стуба притиснутог 

ексцентричном силом 

Увод. Ексцентрично затезање и 

ексцентрични притисак. Језгро напона. 
Примери. Др Иван Милетић, ванр. проф. 

56.  

БМ2200 Отпорност 

материјала Примена хипотезе ХМХ на решавање 

проблема са сложеним напрезањем 

Увод. Теоријске поставке хипотезе ХМХ. 
Примери. 

Др Иван Милетић, ванр. проф. 

57.  

БМ2200 Отпорност 

материјала Тема у договору са кандидатом Увод. Теоријске поставке. Примери. 

Др Иван Милетић, ванр. проф. 

58.  

БМ6221 Основи транспортних 
машина 

Вертикални подизачи терета 

У оквиру ове теме потребно је навести 
карактеристике, извршити поделу и 

објаснити принцип рада специјалне врсте 

подизних уређаја за пренос терета, тзв. 
вертикалних подизача терета.   

Др Родољуб Вујанац, ванр. 

проф. 

59.  

БМ6221 Основи транспортних 
машина Прорачун и избор елемената механизма 

за дизање мосне дизалице 

У оквиру ове теме потребно је спровести 

процедуру избора основних елемената 

механизма за дизање задате мосне дизалице 
према савременим СРПС ЕН стандардима 

Др Родољуб Вујанац, ванр. 

проф. 
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60.  

БМ6221 Основи транспортних 

машина Прорачун и избор елемената механизма 
за кретање мосне дизалице 

У оквиру ове теме потребно је спровести 

процедуру избора основних елемената 

механизма за кретање задате мосне дизалице 
према савременим СРПС ЕН стандардима 

Др Родољуб Вујанац, ванр. 

проф. 

61.  

БМ6221 Основи транспортних 

машина 
Тема по избору студента  

Др Родољуб Вујанац, ванр. 

проф. 

62.  

БМ6221 Основи транспортних 

машина 
Тема по избору студента  

Др Родољуб Вујанац, ванр. 

проф. 

63.  

БМ6321 Механички 
преносници  Прорачун и конструкција тороидних 

варијатора 

У оквиру завршног рада кандидат треба да 
изврши прорачун тороидних варијатора. 

Такође, потребно је конструисати дати 

преносник. 
Др Блажа Стојановић, 

ванр.проф. 

64.  

БМ6321 Механички 

преносници  Прорачун и конструкција кугличних 

варијатора 

У оквиру завршног рада кандидат треба да 

изврши прорачун кугличних варијатора. 

Такође, потребно је конструисати дати 
преносник. 

Др Блажа Стојановић, 

ванр.проф. 

65.  

БМ6321 Механички 

преносници  Прорачун и конструкција нових 
преносника снаге 

У оквиру завршног рада кандидат треба да 
изврши избор и прорачун одговарајућег 

преносника. Такође, потребно је 

конструисати и прорачунати дати 
преносник. 

Др Блажа Стојановић, 
ванр.проф. 

66.  

БМ6321 Механички 

преносници  

Прорачун и конструкција механичког 

преносника за конкретну радну машину 

У оквиру завршног рада кандидат треба да 

изврши избор и прорачун одговарајућег 
механичког преносника. Такође, потребно је 

конструисати и прорачунати механичког 

преносника. Дати опис и карактеристике 

одговарајуће машине. 

Др Блажа Стојановић, 
ванр.проф. 
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67.  

БМ6321 Механички 

преносници  
Тема по избору студента  

Др Блажа Стојановић, 

ванр.проф. 

68.  

БМ6321 Механички 
преносници  

Тема по избору студента  
Др Блажа Стојановић, 

ванр.проф. 

69.  

БМ6121 Механизми машина 

Механизми пољопривредних машина 

Уводне напомене. Примери конструкције и 

примене. Анализа одабраног конкретног 

механизма. 
Др Саша Јовановић, ванр. 

проф. 

70.  

БМ6121 Механизми машина 
Управљачки механизми код моторних 

возила 

Увод. Конструкцијска решења управљачких 

механизама код моторних возила. Упоредна 
анализа приказаних решења. 

Др Саша Јовановић, ванр. 

проф. 

71.  

БМ6121 Механизми машина 

Историјски развој и приказ 

најзначајнијих механизама 

Увод. Приказ историјског развоја 

различитих механизама и научне 
дисциплине Механизми машина. Анализа 

најзначајнијих механизама и њихова 

примена.. 

Др Саша Јовановић, ванр. 

проф. 

72.  

БМ6121 Механизми машина 
Кривајно – клипни механизам – анализа и 

примена 

Уводне напомене. Анализа конструкцијских 
решења и примене кривајно-клипног 

механизма.  
Др Саша Јовановић, ванр. 

проф. 

73.  

БМ6121 Механизми машина 

Варијатори брзина 
Уводне напомене. Примери овог типа 

механизама. Кинематика и примена. 
Др Саша Јовановић, ванр. 

проф. 

74.  

БМ6121 Механизми машина 

Тема у договору са студентом  Др Саша Јовановић, ванр. 

проф. 

75. 

БМ6221 Основи транспортних 
машина Прорачун ____ (конкретног механизма за 

кретање) код машина са периодичним 
радом 

Улога, опис, конструкција, начин избора, 
прорачун. 

Др Ненад Милорадовић, ванр. 
проф. 
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76. 

БМ6221 Основи транспортних 
машина Прорачун ____ (конкретног механизма за 

дизање терета) код машина са 
периодичним радом 

Улога, опис, конструкција, начин избора, 
прорачун. 

Др Ненад Милорадовић, ванр. 
проф. 

77. 

БМ6221 Основи транспортних 
машина Тема по избору студента (у договору са 

кандидатом) 

Улога, опис, конструкција, начин избора, 
прорачун. 

Др Ненад Милорадовић, ванр. 
проф. 

78. 

БМ6322 Дизалице 
Прорачун ____ (конкретне дизаличне 

машине) са периодичним радом 

Улога, опис, конструкција, начин избора, 
прорачун. 

Др Ненад Милорадовић, ванр. 
проф. 

79. 

БМ6322 Дизалице Избор и прорачун ____ (конкретног 

елемента у оквиру погонских механизма) 

дизаличних уређаја 

Улога, опис, конструкција, начин избора, 

прорачун. Др Ненад Милорадовић, ванр. 

проф. 

80. 

БМ6322 Дизалице 
Тема по избору студента (у договору са 

кандидатом) 

Улога, опис, конструкција, начин избора, 
прорачун. 

Др Ненад Милорадовић, ванр. 

проф. 

81. 

БМ6421 Поузданост 

машинских система 
Показатељи поузданости елемената 

машинских система 

Увод, Подела показатеља поузданости, 
Показатељи исправног рада, Показатељи 

трајности, Покaзатељи готовости, 

Економски показатељи поузданости, 

Закључак. 
Проф. др Добривоје Ћатић 

82. 

БМ6421 Поузданост 
машинских система 

Моделирање поузданости елемената 

машинских система 

Увод,  Показатељи исправног рада, Процена 
показатеља исправног рада за мали и велики 

узорак, Формирање програма за рачунар 

према задатом алгоритму, Одређивање 
показатеља исправног рада на основу 

резултата испитивања, Закључак. 
Проф. др Добривоје Ћатић 
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83. 

БМ6421 Поузданост 
машинских система 

Поузданост техничких система са аспекта 
повезивања елемената 

Увод, Начини повезивања елемената са 

аспекта поузданости, Одређивање 
показатеља исправног рада, Примери 

практичне примене, Закључак. Проф. др Добривоје Ћатић 

84. 

БМ6421 Поузданост 
машинских система 

Разарање елемената машинских система 

услед корозије 

Увод, Хемијска корозија, Електрохемијска 

корозија, Класификација корозије према 

условима спољне средине, Примери реалних 
елемената машинских система који су 

отказали услед корозије, Методе за 

повећање отпорности елемената на 

корозионо разарање, Закључак. 

Проф. др Добривоје Ћатић 

85. 

БМ6421 Поузданост 
машинских система 

Разарање елемената машинских система 

услед замора материјала 

Увод, Механизам заморног разарања 

меатеријала, Утицајни фактори на 

динамичку издржљивост елемената, Мере за 
повећање отпорности елемената машинских 

система на заморни лом, Закључак. 
Проф. др Добривоје Ћатић 

86. 

БМ6421 Поузданост 
машинских система 

Методе за повећање поузданости 

машинских система 

Увод, Значај поузданости машинских 

система, Утицаји на поузданост, Начини за 
остваривање поузданости, Избор материјала, 

Конструктивне методе за повећање 

поузданости, Технолошке методе за 

повећање поузданости, Закључак. 
Проф. др Добривоје Ћатић 

 

Напомена: 

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

 


