
 

Прилог: 

 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу 

Катедра за моторна возила и моторе 

 

 

Предлог тема за завршне радове 2022. 

 

Р. Бр. Предмет/наставник Наслов Кратак опис 

1.  

БМ5331//БАИ5300 

Моторна возила 1 

КОНЦЕПЦИЈА АУТОБУСА (М3) 

У оквиру овог завршног рада 

кандидат треба да: прикаже 

типове концепција 

аутобуса,(М3), са аспекта 

концепта маса, димензија, 

погона, осовина, облика 

каросерије, историјски преглед 

концепција аутобуса по избору, 

тренд развоја 

Проф. др Јованка Лукић 



 

 

2.  

БМ5331//БАИ5300 

Моторна возила 1 

ОЦЕНА ВУЧНИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА 

У оквиру овог завршног рада 

кандидат треба да: опише и 

анализира значајне параметре 

за оцену вучних карактеристика 

теретног моторног возила – 

троосовинског тегљача, изврши 

прорачун вучних брзинских 

карактеристика теретног возила 

из серијске производње и да 

упореди карактеристике 

сличних возила различитих 

произвођача. 

Проф. др Јованка Лукић 

3.  

БМ5331//БАИ5300 

Моторна возила 1 

КОНЦЕПЦИЈА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА СА 

ХИБРИДНИМ ПОГОНОМ 

У оквиру овог завршног рада 

кандидат треба да: прикаже 

преглед концепција теретног 

возила са хибридним погоном 

са посебним освртом на: 

концепт положаја погонских 

агрегата, положај погонских 

точкова, концепт маса и 

геометријских карактеристика, 

изврши анализу концепција 

модела на тржишту и да приказ 

добијених резултата. 

Проф. др Јованка Лукић 



 

 

4.  

БМ5331//БАИ5300 

Моторна возила 1 

КОНЦЕПЦИЈА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА СА 

ДВОГОРИВИМ ПОГОНОМ 

У оквиру овог завршног рада 

кандидат треба да: прикаже 

преглед концепција теретног 

возила са двогоривим погоном 

са посебним освртом на: 

концепт положаја погонских 

агрегата, положај погонских 

точкова, концепт маса и 

геометријских карактеристика, 

изврши анализу концепција 

модела на тржишту и да приказ 

добијених резултата. 

Проф. др Јованка Лукић 

5.  

БМ4500 Погонски и 

мобилни системи 

Комунална возила - сметлари 

За комунално возило сметлар 

приказати основне 

експлоатационо-техничке 

карактеристике, поступак 

надградње, проверу осовинског 

оптерећења и проверу 

стабилности. 

Проф. др Јованка Лукић 



 

 

6.  

БМ4500 Погонски и 

мобилни системи 

Вишеосовинске приколице 

За вишеосовинске приколице 

приказати основне 

експлоатационо-техничке 

карактеристике, проверу 

осовинског оптерећења и 

проверу управљивости. 

Проф. др Јованка Лукић 

7.  

БМ6432 Испитивање МВМ 

Испитивање система еластичног ослањања 

возила 

Завршни рад треба да оквирно 

садржи следеће сегменте: врсте 

испитивања система еластичног 

ослањања, преглед савремених 

метода испитивања, 

методологију испитивања у 

Лабораторији за МВ, приказ и 

анализу резултата мерења. 

ванр. проф. др Данијела 

Милорадовић 



 

 

8.  

БМ6432 Испитивање МВМ 

Лабораторијско испитивање система за 

управљање 

Завршни рад треба да оквирно 

садржи следеће сегменте: врсте 

испитивања система за 

управљање, преглед савремених 

метода испитивања, 

методологију испитивања у 

Лабораторији за МВ, приказ и 

анализу резултата мерења. 

ванр. проф. др Данијела 

Милорадовић 

9.  

БМ6281 Механика 

саобраћајне незгоде 

Анализа правог централног судара два возила 

Завршни рад треба да оквирно 

садржи следеће сегменте: 

подела судара, израчунавање 

ударног импулса, изгубљене 

брзине и губитка кинетичке 

енергије при правом 

централном судару два возила, 

анализа на конкретном примеру 

судара. 

ванр. проф. др Данијела 

Милорадовић 



 

 

10.  

БМ6281 Механика 

саобраћајне незгоде 

Механички модели пешака 

Завршни рад треба да оквирно 

садржи следеће сегменте: 

статистичке податке о страдању 

пешака, узроке повређивања 

пешака, основне механичке 

моделе пешака, илустрацију 

резултата на конкретном 

моделу пешака. 

ванр. проф. др Данијела 

Милорадовић 

11.  

БАИ6100 Основе динамике 

МВ 

Анализа стабилности управљања возила - 

модел са једним трагом 

Завршни рад треба да оквирно 

садржи следеће сегменте: појам 

стабилности управљања возила, 

преглед динамичких модела 

возила намењених за 

проучавање стабилности 

управљања, извођење једначина 

кретања модела возила са 

једним трагом, анализу 

стабилности управљања. 

ванр. проф. др Данијела 

Милорадовић 



 

 

12.  

БАИ6100 Основе динамике 

МВ 

Преносне функције линијских модела возила 

Завршни рад треба да оквирно 

садржи следеће сегменте: 

преглед линијских модела 

возила, дефинисање преносних 

функција линијских модела 

возила, анализу утицајних 

параметара на преносне 

функције линијског модела 

возила по избору 

ванр. проф. др Данијела 

Милорадовић 



 

 

13.  

БМ6131 Конструкција и 

прорачун МВ 

Облога погонског моста, прорачунски режими 

Сви делови погонског моста су 

смештени у кућиште погонског 

моста које их штити од 

нечистоћа и воде. Поред тога, 

кућиште погонског моста 

теретних моторних возила, са 

потпуно растерећеним 

погонским полувратилима, има 

задатак да прими све активне и 

реактивне силе и моменте. 

Извршити прорачун облоге 

теретног возила. 

ванр. проф. др Јасна 

Глишовић 

14.  

БМ6131 Конструкција и 

прорачун МВ 

Хидрауличка кочна инсталација, прорачун 

спољашњег преносног односа 

Спољашњи преносни однос 

кочног система је однос 

притисне силе на папучи 

(добош кочнице), односно 

стези (диск кочнице) и силе не 

командној педали. Извршити 

прорачун хидрауличке 

инсталације возила по избору. 

ванр. проф. др Јасна 

Глишовић 



 

 

15.  

БМ6131 Конструкција и 

прорачун МВ 

Хидродинамички мењачи возила категорије 

M1G/AF 

Мењачу са континуалном 

променом степена преноса 

усклађује потребну снагу на 

погонским полувратилима, а 

која се преноси од стране 

мотора, са снагом отпора 

кретању возила у свим 

условима експлоатације. 

Тежило се и да такав мењач 

буде аутоматски и тај проблем 

је решен употребом 

хидромењача који раде на 

хидростатичком или 

хидродинамичком принципу. 

Извршити избор 

хидродинамичког мењача за 

једно возило M1G/AF. 

ванр. проф. др Јасна 

Глишовић 



 

 

16.  

БМ6131 Конструкција и 

прорачун МВ 

Погонски мостови трактора 

Као и код грађевинских 

машина, у кућишту 

диференцијала се налази крст са 

четири крака-осовинице на 

којима се обрћу четири 

сателита. Код трактора се 

користи потпуна блокада 

диференцијала када се оба 

полувратила круто везују 

заједно све док постоји 

опасност од проклизавања. 

Извршити прорачун елемената 

диференцијала. 

ванр. проф. др Јасна 

Глишовић 



 

 

17.  

БМ6131 Конструкција и 

прорачун МВ 
Тема по избору  

ванр. проф. др Јасна 

Глишовић 

18.  

БВИ4500-2 Погонски и 

мобилни системи 

Систем за заокретање гусеничних возила 

Основни задатак при избору 

система за управљање, код 

већине гусеничних возила, је да 

се одабере такав систем који ће 

обезбедити високе вучне 

карактеристике возила при 

заокрету, одговарајући 

полупречник заокрета и 

сигурно одржавање правца при 

праволинијском кретању, 

посебно при кретању 

максималним брзинама. 

Извршити прорачун отпора за 

случај без/са проклизавањем. 

ванр. проф. др Јасна 

Глишовић 

19.  

БМ5431/ БАИ6300 Мотори 

СУС 
Тема по избору  

ванр. проф. др Александар 

Давинић 

20.  

БМ6431 Опрема МВМ 

Извршити избор опреме савременог возила са 

ото мотором 

Завршни рад треба оквирно да 

садржи: Уводна разматрања о 

значају опреме ото мотора, 

преглед постојећих стандарда, 

избор адекватних делова 

опреме за конкретно возило, 

закључна разматрања. 

ванр. проф. др Александар 

Давинић 

21.  

БМ6431 Опрема МВМ Извршити избор опреме савременог возила са 

дизел мотором 

 

Завршни рад треба оквирно да 

садржи: Уводна разматрања о 

значају опреме дизел мотора, 
ванр. проф. др Александар 

Давинић 



 

преглед постојећих стандарда, 

избор адекватних делова 

опреме за конкретно возило, 

закључна разматрања. 

22.  

БМ6431 Опрема МВМ 

Тема по избору  ванр. проф. др Александар 

Давинић 



 

 

23.  

БМ6331 Мотори СУС 2 

Експериментално одређивање индикаторског 

степена корисности мотора СУС при раду са 

гасовитим горивима 

Завршни рад треба оквирно да 

садржи: Уводна разматрања о 

гасовитим горивима и њиховој 

примени, опис мерне 

инсталације и поступка 

испитивања, експерименталне 

резултате, закључна 

разматрања. 

ванр. проф. др Александар 

Давинић 

24.  

БМ6331 Мотори СУС 2 

Тема по избору  ванр. проф. др Александар 

Давинић 

25.  

БМ6231/БМ6181/БАИ6200 

Одржавање МВМ Утицај техничког стања, начина одржавања и 

употребе примењеног кочног система у возилу 

на безбедност саобраћаја 

 

На конкретним возилима 

извршити анализу утицаја 

техничког стања, начина 

одржавања и употребе 

примењеног кочног система у 

возилу на безбедност саобраћаја 

Проф. др Божидар Крстић 



 

 

26.  

БМ6231/БМ6181/БАИ6200 

Одржавање МВМ Утицај техничког стања, начина одржавања и 

употребе примењеног система еластичног 

ослањања у возилу на безбедност саобраћаја 

 

На конкретним возилима 

извршити анализу утицаја 

техничког стања, начина 

одржавања и употребе 

примењеног кочног система у 

возилу на безбедност саобраћаја 

Проф. др Божидар Крстић 

27.  

БМ6231/БМ6181/БАИ6200 

Одржавање МВМ 
Утицај техничког стања, начина одржавања и 

употребе погонског агрегата у возилу на 

безбедност саобраћаја 

На конкретним возилима 

извршити анализу утицаја 

техничког стања, начина 

одржавања и употребе 

примењеног кочног система у 

возилу на безбедност саобраћаја 

Проф. др Божидар Крстић 

28.  

БУИ6200 Саобраћај и 

саобраћајнице 
Утицај брзине кретања возила и геометријских 

параметара саобраћајница на безбедност 

саобраћаја 

На конкретним примерима 

извршити анализу  утицаја 

брзине кретања возила и 

геометријских параметара 

саобраћајница на безбедност 

саобраћаја 

Проф. др Божидар Крстић 

29.  

БУИ6200 Саобраћај и 

саобраћајнице 
Дефинисање руте кретања возила при 

транспорту гасова у логистичким 

подсистемима 

На конкретним примерима 

дефинисатио руте кретања 

возила при транспорту гасова у 

логистичким подсистемима 
Проф. др Божидар Крстић 

30.  

БУИ6200 Саобраћај и 

саобраћајнице Дефинисање руте кретања возила при 

транспорту отровних материја у логистичким 

подсистемима 

На конкретним примерима 

дефинисатио руте кретања 

возила при транспорту 

отриовних материја у 

логистичким подсистемима 

Проф. др Божидар Крстић 

31.  

БУИ6200 Саобраћај и 

саобраћајнице Дефинисање руте кретања возила при 

транспорту течних запаљивих  материја у 

логистичким подсистемима 

На конкретним примерима 

дефинисатио руте кретања 

возила при транспорту течних 

запаљивих материја у 

логистичким подсистемима 

Проф. др Божидар Крстић 

32.  БМ5481 Безбедност 
Управљање сигналисаном раскрсницом: ____________ 

са аспекта безбедности саобраћаја 

Студент ће при пројектовању 

светлосне сигнализације, на примеру 



 

саобраћаја  једне од раскрсница са терена, узети у 

обзир и показатеље безбедности 

саобраћаја, који су иначе 

запостављени при решавању 

предметног проблема у домаћој 

пракси 

 

Доцент др Александар 

Јовановић 

33.  

БМ5481 Безбедност 

саобраћаја 

Раскрснице са алтернативном геометријском структуром 

са аспекта безбедности саобраћаја 

 

Раскрснице са алтернативном 

геометријском структуром биће 

испитиване са аспекта безбедности 

саобраћаја. Испитиваће се колико 

другачији третман левих скретања 

утиче на безбедност саобраћаја. 

 

Доцент др Александар 

Јовановић 

34.  

БМ5481 Безбедност 

саобраћаја 

Пројектовање безбедних рута возила на територији 

града_____________ 

При транспорту опасног терета, или 

при разним специфичним превозима 

терета и људи, потребно је пронаћи 

најбезбедније руте кроз насељено 

место. 

Доцент др Александар 

Јовановић 

35.  

БУИ6200 Саобраћај и 

саобраћајнице Пројекат управљања сигналисаном раскрсницом: 

____________ 

Решавање проблема сигналног плана 

на сложеним сигналисаним 

раскрсницама, као и вредновање 

предложених решења, биће тема овог 

рада 

Доцент др Александар 

Јовановић 

36.  

БУИ4500 Урбани транспорт 
Пројектовање рута возила комуналних служби на 

територији града _________ 

Комунална возила за чишћење снега 

или скупљање смећа се суочавају са 

избором оптималних рута при вршењу 

својих задатака. Овај рад ће решавати 

тај проблем на практичном примеру 

Доцент др Александар 

Јовановић 

37.  

БУИ4500 Урбани транспорт 
Пројектовање линије јавног превоза бр. _____ на 

територији града ___________ 

Пројектовање елемената рада једне 

линије јавног превоза на територији 

града Крагујевца. 
Доцент др Александар 

Јовановић 

 

 

 

 

 

 


