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Услов: нема 
Циљ предмета 
Основни циљ предмета је упознавање студента са начином организовања система одржавања 
у различитим гранама индустрије, упознавање са методама за оцену успешности система 
одржавања, са посебним нагласком на безбедност и квалитет система одржавања, као и шта 
је то потребно да технички систем задовољи да би био погодан за одржавање. Студент се 
упознаје и са тренутно актуелним методама одржавања техничких система (проактивно, 
TPM, RCM, WCM). 
Исход предмета  
Разумевање функције одржавања савремених техничких система, актуелне терминологије 
као и познавање савремених метода које се користе у области одржавања. Способност за 
самосталан, креативан рад у оквиру функције одржавања у различитим областима 
индустрије, комунaлних и јавних предузећа, малим и средњим предузећима и сл. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Организација и менаџмент система одржавања, Пословање материјалним 
ресурсима, Трошкови одржавања и оцена успешности одржавања, Информациони систем у 
одржавању, Квалитет и безбедност система одржавања, Поузданост и веза елемената 
техничких система, Погодност за одржавање, Напредне методе одржавања (проактивно, 
TPM, RCM, WCM) и Будућност система одржавања. 
Практична настава: Вежбе, други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Информациони 
систем у одржавању, Квалитет и безбедност система одржавања, Напредне методе 
одржавања (проактивно, TPM, RCM, WCM). У оквиру студијскиг истраживачког рада 
студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета. 
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Број часова активне наставе 
Предавања: 2 Вежбе: 1.6 Други облици наставе: 0.4 Студијски 

истраживачки рад: 0 

Остали часови 
1 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи кроз предавања, аудиоторне и лабораторијске вежбе. За извођење наставе користе 
се савремена наставна средства – видео презентације. Уз сваку наставну област се кроз студију 
случајева (case studies) обрађују примери из великог броја различитих грана индустрије. На тај начин 
студент стиче широк спектар практичних техноменаџерских знања (метрика ефективности и 
енергетске ефикасности техничких система, методе и технологије одржавања, планирање, 
организовање и руковођење системом одржавања итд.). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 30 
колоквијум-и 35   
семинар-и 15   

 


