
Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 
Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 
Назив предмета: Саобраћај и окружење 
Наставник: Пешић Б. Радивоје, Радоњић Р. Драгољуб 

Статус предмета: Изборни заједнички модула М3 и M8, III семестар 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема  
Циљ предмета 
Омогућити техничко схватање сложених утицаја саобраћаја и саобраћајних средстава на 
окружење.  
Исход предмета  
Након завршеног курса студент ће бити у стању да познаје и процењује утицај саобраћаја и 
саобраћајних средстава на окружење током читавог животног циклуса. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основи сагоревања и продукти сагоревања. Ото мотори. Дизел мотори. Алтернативни 
погонски системи. Емисија из саобраћајних средстава и квалитет ваздуха. Глобално загревање. 
Емисија буке. Рециклинг саобраћајних средстава и њихов животни циклус. Регулатива у 
смањењу емисије. Горива и њихов утицај на емисију саобраћајних средстава. 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
У оквиру студијског истраживачког рада студенти ће бити оспособљени за основна 
истраживања у области предмета. 
Обавезна литература  
1. Пешић Р., Петковић С., Веиновић С.: Моторна возила – Опрема, Машински факултет у Бања Луци  

и Крагујевцу,  2008.  
2. Пешић Р.: Истраживања у области мотора СУС - Лабораторија за моторе СУС на Машинском 

факултету у Крагујевцу у 2000-, Монографија, Машински факултет у Крагујевцу, мај 2000. Р.  
3. Пешић Р., Радоњић Д.: Саобраћај и окружење, Скрипта у припреми, Машински факултет у 

Крагујевцу, 2008.  
Допунска литература 
1. Gruden Д.: Traffic and environment, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003. 
2. Веиновић С., Радоњић Д. и др.: Карбуратори аутомобилских мотора, Техничка књига, Београд. 

1985. 
3. Веиновић С.: Аутомобилски мотори 1 и 2, Техничка књига, Београд, 1979 и 1980 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1.4 

Други облици наставе: 0.6 Студијски 
истраживачки рад: 
0 

Остали 
часови 1 

Методе извођења наставе 
Интерактивни на часовима предавања и вежби, израда два семинарска рада. Један из области 
емисије саобраћајних средстава а други из области рециклинга саобраћајних средстава и 
њиховог животног циклуса.  Завршни семинарски рад подразумева израду презентације 
претходна два рада и јавну одбрану исте. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит (презентација 

и одбрана завршног  
семинарског рада) 

40 

колоквијум-и    
семинар-и 15+15   
 


