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Циљ предмета 
Основни циљ је стицање знања у домену познавања структуре и конструкције возила, 
функционалних карактеристика агрегата и система, захтева који се постављају пред конструкцијом 
возила у свим фазама његовог животног века и примене савремених софтверских пакета у овој 
области. 
Исходи предмета  
Оспособљеност студената да идентификују различита конструктивна решења склопова и система 
савремених возила, препознају функционалне везе примењених склопова и на основу њих процене 
успешност крајњег производа са аспекта перформанси, века, односа цена-квалитет, утицаја на човека 
и природу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Концепције градње савремених друмских возила. Структурна и функционална анализа делова, 
склопова и система возила: преносника снаге – главна спојница, мењачки преносници, зглобни 
преносници, погонски мостови; система за кочење, система за управљање, система еластичног 
ослањања, система носећих структура, кретача возила. Моделирање склопова и система возила 
применом савремених софтверских пакета, симулација функционалних веза склопова и утицаја  
између човека-возила и окружења у условима виртуалне реалности.  
Практична настава:Вежбе 
Аудиторне вежбе: самостална израда семинарског рада и његова одбрана, упознавање са 
карактеристичним решењима склопова возила, примена софтверских пакета у области пројектовања 
возила. У оквиру студијског 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 ће се изводити уз коришћење мултимедијалних алата, чиме ће се створити услови за 
активније учешће студената. 
У оквиру аудиторних вежби вршиће се упознавање са софтверским пакетима у области 
конструисања возила, израда и одбрана семинарског рада. 
Провера знања се врши кроз један самостално урађени семинарски рад и два колоквијума. 
Предвиђен је усмени завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 30 
колоквијум-и 20+20   
 


