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Наставник: Мићуновић В. Милан, , Милосављевић И. Драган, Славковић Б. Радованћ 
Статус предмета: Обавезни заједнички за све модуле, IV семестар 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положен предмет Механика 2 
Циљ предмета 
Циљ овог предмета је савладавање основних појмовима механике крутог тела и 
оспособљеност за самостално доказивање теоријских поставки као и за решавање примера 
који се срећу у техници. Оспособљеност за физичко разумевање проблема у инжењерским 
применама је такође циљ предмета.  
Исход предмета  
Оспособљеност за успешно разумевање техничких предмета који следе кроз аналитичко 
дефинисање инжењерских проблема. Разумевање динамичких проблема и оспособљеност за 
детаљну анализу периодичног кретања.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: У савладавању теоријског дела се максимално користе могућности 
сажетог извођења теоријских поставки применом векторског рачуна за поставку и анализу 
проблема и диференцијалних једначина за решавање проблема.  
Предмет садржи динамику система материјалних тачака, као и система тела, раванског 
кретања крутог тела и обртања око непомичне тачке. Аналитичку механику, линеаризовање 
једначина кретања, стабилност и осциловање крутог тела и система крутих тела око положаја 
стабилне равнотеже.  
Практична настава:Вежбе се изводе аудиторно и кроз израду д домаћа задатка, које студент 
мора самостално да уради и презентира пред асистентом. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови: 1 Предавања: 
2 

Вежбе: 2 Други облици наставе: 0 Студијски 
истраживачки рад: 
0 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе и самостални домаћи рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 6 усмени испт 42 
колоквијум-и 44   
Семинар (домаћи рад) 8   

 


