
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ С. СТУДИЈЕ                                                                          МАШИНСТВО

 

Назив предмета:  

ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ Шифра предмета: 12746 
Број ЕСПБ: 7 
Наставник: Миладиновић Слободан 
Сарадник:  Миладиновић Слободан 
Статус предмета:  Изборни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   

Стицање знања из одржавања техничких система, упознавање са принципима, методама и терминологије 
из одржавања. Упознавање са системским приступом одржавања као и упознавање са значајем одржавања 
које је саставни део свих производних активности у савременој индустријској пракси. 

Исход предмета:   

Способност идентификације и решавања инжењерских проблема у области одржавања, разумевања 
функције одржавања техничких система, основних принципа и терминологије као и познавање основних 
метода које се користе у области одржавања и исте применити у инжењерској пракси. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: Проблематика одржавања техничких система. Системски приступ одржавању. 
Карактеристике и стање техничких система. Основне карактеристике поузданости. Логистичка подршка 
одржавању. Основне методе одржавања: Непланирано (корективно), Планирано (превентивно-планско и 
превентивно према стању). Појам техничке дијагностике и сигурност функционисања машина и опреме на 
бази техничке дијагностике. Напредне методе одржавања техничких система. Одржавање механичких, 
хидрауличних и пнеуматских компоненти и система. Организација одржавања. 

Практична настава: Обавезно 12 часова вежбања у процесу одржавања у неком од предузећа у окружењу. 
Студенти на часу вежбају задатке из области које су обрађиване на предавањима, код куће раде испитне 
задатке. У лабораторији и предузећима у окружењу раде се дијагностичка мерења вибрација, буке, 
температуре, геометријске тачности и о томе праве извештаји са оценом стања.  

Семинарски рад се ради у групи или појединачно тако да студент решава неки конкретни проблем 
одржавања (стабло отказа, анализа критичности отказа, модернизација постројења итд.). 

Литература:   
1. Солдат, Д., Грујић, Р., Одржавање машина и опреме, Висока техничка школа струковних студија у 

Зрењанину, Зрењанин, 2009. 
2. Б. Јеремић и група аутора, Техничка дијагностика, Машински факултет Крагујевац, 2006. 
3. Грујић, Н., Развој метода дијагностицирања стања радне исправности техничког система, ВТШ, 

Пожаревац, 1998. 
Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

3 3 0 0 0
Методе извођења наставе:  
1. Усмено излагање (монолошки), 2. Разговор (дијалошки), 3. Рад на тексту, 4. Примери из праксе, 
проспекти, упутства и други показни материјали, 5. Лабораторијски рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Практична настава 10 Усмени испит - 
Колоквијум-и 20   
Семинарски рад 30   
Укупно 70 Укупно 30 
 


