
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ИНЖЕЊЕРСКА  МАТЕМАТИКА   1 

Наставник: Иван Р. Анић, Татјана З. Мирковић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Овладати математичким  појмовима и елементима потребним за решавање задатака у поморству, као и за 
разумевање садржаја и решавање проблема других предмета студијског програма. 
Исход предмета  
Студенти су овладали основним знањима из математике везана за математичку логику, комплексне 
бројеве, матрице, векторе, системе линеарних једначина, математичке анализе и сферне тригонометрије 
и могу да примене знања за реашавање задатаку поморству и успешно праћење наставе на предметима 
студијског програма Бродомашинствa. 
Садржај предмета 

 

Теоријска настава: 
Увод у математичку логику, поље реалних и комплексних бројева.  
Аналитичка геометрија. Скуп слободних вектора у простору. Скаларни, векторски и мешовити производ 
вектора. Површи и линије у простору. Једначина равни. Једначина праве у простору. Елипса. Хипербола.  
Једначина сфере. Алгебарске површи другог реда. Тригонометрија. Основни појмови тригонометрије 
сфере. Синусна и косинусна теорема. Неперова правила. 
Линеарна алгебра. Матрични рачун. Матричне операције, инверзна матрица, матричне једначине. 
Системи линеарних једначина. Гаусови и Крамеров поступак.  
Математичка анализа. Дефиниција појма лимеса и непрекидности функције. Изводи елементарних 
функција и основне теореме диференцијалног рачуна. Примена извода: Лопиталова правила и 
испитивање функција. 
 

Практична настава: 
Вежбање израде задатака из области које се обрађују на теоријској настави. 
Литература  
Основна: 

1. Томашевић Н.:Математика 1, Војна академија, Београд, 2005. 
2. Илић С., Мартиновић С.Математика за војне академије,  Војноиздавачки завод, 1982. 

Допунска: 
1. Миличић П., Ушчумлић М.: Збирка задатака из више математике 1 и 2, Грађевинска књига,Београд. 
2. Меркле М.:Математичка анализа - преглед  теорији и задаци, Gros knjiga Београд,1994. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе су аудиторне и рачунске. Студенти добијају домаће задатке за самосталан рад. После 
већих поглавља полажу колоквијум из те области. 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања и вежби  10 Писмени  испит  30 

Домаћи задатак 1 5 Усмени испит 20 

Домаћи задатак 2 5   

Колоквијум 1 15   

Колоквијум 2 15 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија   Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ЗАШТИТА МОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Наставник:  Соња  Б. Кетин 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Нема 
Циљ предмета: 

Усвојити  знања из обавеза које проистичу из MARPOL конвенције 73/78 и Анекса I – VI и осталих прописа у складу са 
STCW  конвенцијом Стицање других инжењерских и функционалних знања у вези са загађењем мора, изворима 
загађења, из области спречавања загађења и реаговања у случају загађења 
Исход предмета: 

Студенти су упознати са антропогеним загађењима мора и животне средине уопште и процесима заштите животне 
средине и мора. Студенти су оспособљени да препознају врсте и карактеристике загађујућих материја, врше 
категоризацију најчешћих извора загађења с бродова, процену могућих последица на морску животну средину и људски 
живот и описом мера превенције, како би се спречило загађење морске животне средине. Студенти познају  садржај 
Међународне конвенције о загађењу мора, 73/78 и његових прилога (MARPOL Прилози I до VI), као и са најважнијим 
међународним прописима о спречавању загађења с бродова. Студенти познају поступке по Плану интервенција применом 
Бродског плана за случај изливања уља - SOPEP (Ship oil pollution emergency plan). Студенти су упознати са 
превентивним мерама заштите мора и животне средине. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Деловање природних и синтетских супстанци на живе организме. Атмосфера и извори настајања аерозагађења.  Хемијски 
процеси у атмосфери. Чврст отпад. Интегрално управљање отпадом. Извори природног загађивањa животне средине. 
Транспорт и дисперзија загађујућих супстанци. Последица загађивања животне средине. Специфичности хемијског 
састава речних, језерских вода и океана и мора. Разблаживање загађења у морима и великим језерима. Отпадне воде и 
основни процеси пречишћавања. Штетно деловање брода на морску животну средину. Конвенција МАРПОЛ 73/78. Прилог 
I- VI, СОПЕП - Бродски план за случај загађења /загађења мора. Спречавање загађења мора баластним водама. 
Међународна конвенција о надзору и управљању бродским баластним водама и талозима. Књига уља, књига отпада, 
план управљања отпадом. План интервенција за изненадно загађење мора. Међународни прописи.  
Практична настава: 
Вежбе: Разматрање резултата процеса транспорта загађујућих материја (директно разблаживање контаминаната као 
последицa ретардације, дифузије или дисперзије). План управљања отпадом са брода. Израда бродског плана за случај 
загађења мора. Књига уља. Примена прилога (1-6) МАРПОЛ Конвенције. Примена софтвера за дисперију полутаната у 
ваздуху. Третмани за обаду отпадних вода са брода. Анализа стања у окружењу. СОПЕП, План интервенција. 
Припремање материјала за израду семинарског рада.  
Литература : 
Основна: 

1. Clark, R. B. Marine Pollution, Oxford University Press, UK, 2001. 
2. Љубисављевић, Д., Ђукић, А., Бабић Б.: Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет, Београд, 2004. 

Допунска: 
1. Веселиновић, Д., Гржетић, И., Ђармати, Ш., Марковић, Д.: Стање и процеси у животној средини, Факултет за 

физичку хемију, Београд, 1995., стр. 177-378.          

Број часова активне наставе Остали часови: 
Предавања: 45 Вежбе: 45 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе Теоријска настава: Интерактивна Power point презентација наставних тема; Консултације; 
Друго: Презентације семинарских радова студената; Aнализа садржаја регионалних научних пројеката. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 10 Писмени испит  

практична настава 10 Усмени испит 50 

колоквијуми 20   

Семинарски рад 10  100 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ПОМОРСКО ПРАВО 

Наставник:  Ирис Н. Бјелица Влајић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  нема 

Циљ предмета 

Стeћи основна знања из поморског права, која су потребна за добијање овлашћења у складу са конвенцијом STCW 
1978/95/10 (A-II/1, A-II/2), као и IMO модело курсева. 
Исход предмета  
Студенти познају и могу правилно да  примена правне регултиве из области бродарства која су неопходна за несметано 
обављање дужности на броду по Законима Републике Србије и међународним стандардима. Студенти су способљени за 
примену међународне конвенције  (SOLAS, MARPOL, LLMC,  ISPS) као и прописа за утовар и истовар  и превоз терета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Право мора и извори. Конвенција УН о праву мора 1982. Подела морског пространства и границе. Унутрашње морске 
воде. Архипелашко море. Територијално море. Мореузи. Искључива економска зона. Епиконтинентални појас. Право 
прогона. Отворено море. Научно истраживање мора. Забрана загађивања мора. Пловидба, пловни путеви, луке. Улога 
међународних организација у области поморства. Међународна поморска организација (IMO). Међународна организација 
рада (ILO), Конференција УН о трговини и развоју (UNCTAD), невладине организације од значаја за поморство. Поморско 
ратно право. Пловидба, пловни путеви и луке. Надлежност судова. Прописи у области радног права. Улога министарства 
надлежног за послове саобраћаја. Поморско управно право (безбедност пловидбе, органи безбедности, инспекција). 
Правни појам брода (врсте, индивидуализација, упис брода, уписници бродова, поступак уписа, баждарење, бродске 
исправе и књиге). Врсте уписника бродова у Републици  Србији, основни захтеви за упис брода. Међународне конвенције 
из области безбедности пловидбе (SOLAS, MARPOL, Конвенција о теретној линији, Конвенција о ограничавању 
одговорности- LLMC, 1976, ISM kod, ISPS kod). Бродски статутарни сертификати. Посада брода, овлашћења о 
оспособљености. STCW Конвенција. Заповедник брода. Управљање бродским особљем. Прописи о безбедности на раду 
у поморству. Примена STCW Конвенције у Републици Србији. Правилник о најмањем броју чланова посаде и Дела IV 
Закона о поморској пловидби. Морско добро, загађивање мора, вађење потонулих ствари. Кажњива дела у поморству. 
Субјекти имовинског поморског права. Општи појам и подела уговора о искоришћавању бродова. Правни аспекти 
крцања, превоза и искрцаја терета. Превозне исправе са посебним освртом на електронску теретницу. Одговорност 
бродара према појединим уговорима у поморском праву. Нове тенденције у превозу робе морем. 
Практична настава: 
Дебате и дискусије ради решавања конкретних задатака везаних за примену закона, правилника, конвенција и обавеза 
посаде и заповедника брода. 
Литература  
Основна: 

1. Трајковић М.: Поморско право, Академска мисао, Београд 2004 
2. Крећа, М.: Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2016 
3. Ивошевић Б..: Поморско право, Академска мисао, Тиват, 2011.  

Допунска: 
1. Закон и Правилници у Уредбе објаљене у Службеном  гласнику  РС“, 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе: Предавања, дебате и консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит   

семинарски рад 0 Усмени испит 50 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 25   

  Укупно поена 100 



Табела 5.2 Спецификација предмета 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 
Врста и ниво студија   Академске студије 1. степена 
Назив предмета:   ПОЗНАВАЊЕ  БРОДА И СТАБИЛИТЕТ ПЛОВИЛА 
Наставник:  Нена  М. Томовић 

Статус предмета:  Обавезан 
Број ЕСПБ:  8 
Услов:  Нема 

Циљ предмета 
Упознати студенте са основним појмовима о броду, пропулзији, стабилитету и понашању пловила у води, силама и 
моментима сила насталим опетрећењем теретом и друго у складу са STCW 1978/95/10 конвенцијом и IMO моделом 
курса 7.01. 
Исход предмета  
Суденти су упознати са наменом и основним карактеристикама и елементима констукције брода, пловношћу, 
пропулзијом и стабилитетом. Студенти могу да одреде промену стабилитета пловила при утовару - истовару маса и 
ефекте слободних површина. Студенти могу да објасне важност теретне водне линије и међународне ознаке газа 
пловних објеката. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Основни појмови. Намена и врсте пловила. Међународни прописи о конструкцији пловила. Историјски развој 
бродограње. Градња пловила. Материјали за израду пловила. Елементи уздужне и попречне чврстоће пловних 
објеката. Приближне методе за израчунавање површина запремина, тежишта, момената инерције. Бродске линије, 
генерални план брода. Појам силе, момента, момента инерције. Напрезање пловила. Пливање. Услови пловности. 
Отпори и пропулзија пловила. Распоред просторија на пловним објектима. Водонепропустна и противпожарна 
градња пловила. Основне димензије и форма трупа пловила. Опрема пловила. Уређаји и опрема за руковање 
теретом на пловилу. Сидрени уређаји и уређаји за вез пловила. Кормило и управљивост пловила. Пропулзори. 
Основе стабилитета пловила. Померање тежишта пловила. Почетни стабилитет. Стабилитет код малих углова. 
Утицај слободних површина на смањење метацентарске висине. Проба нагиба. Стабилитет код великих углова. 
Утицај померања маса на попречни стабилитет пловила. Динамички стабилитет. Управљане стабилитетом. 

Уздужни стабилитет пловила. Стабилитет пловила у неоштећеном стању. Стабилитет пловила у оштећеном стању. 
Међународни прописи о стабилитету путничких и теретних бродова. Теретне водне линије и међународне ознаке 
газа пловних објеката. Процена нарушеног стабилитета бродова за расути терет. Књига стабилитета и трима брода. 
Дијаграмски лист. Употреба рачунара при одређивању попречног стабилитета брода. Надзор и спровођење 
процедура доковања брода. Ваљање бродова. Вибрације брода. 
Практична настава: 
Вежбе су компатибилне предавањима. Конструктивни елементи брода. Елементи уздужне и попречне чврстоће 
брода. Бродске линије. Газ брода. Израда задатака из стабилитета брода за конкретне случајеве. Пример доковања 
брода. 
Литература  
Основна: 

1. Рибар Б.: Теорија брода, Машински факултет, Београд, 1986. 
2. Ломпар А.: Наука о броду, Универзитет Црне Горе, Котор, 2002. 
3. Derrett, D.R.: Ship Stability For Masters And Mates, 6th edition, D.Butteworth Heinemann, 2006. 

Допунска: 
1. Чолић В., Крецуљ Д.: Пловна средства, Саобраћајни факултет, Београд, 2008. 
2. Увалић П., Трифковић Д.: Основи бродоградње и борбена отпорност брода, Скрипта, Војна академија, 

Београд, 2006. 
Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, семинарски радови, учење и самостална израда практичних задатака. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит  20 
семинарски рад 1 15 Усмени испит 20 
колоквијум  1 20   

колоквијум  3 20 Укупно поена 100 
 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

Студијски програм :  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и степен студија: Академске  студије1. степена 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 

Наставник:  Биљана  В. Комадинић  
Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  7  

Услов:  Нема 

Циљ предмета: Оспособити студентe за успешну комуникацију на енглеском језику, стицање основних и 
специјалистичких језичких вештина у поморској комуникацији и терминологији  
Исход предмета : Студенти су оспособљени да комуницирају на енглеском језику са посебним освртом на 
бродску терминологију као и поморску литературу, а у вези са стручним проблемима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Introduction to shipping industry, Major International Conventions. Grammar: Articles, Ship types, Types of 
merchant ships and their cargo, Grammar: Present Simple vs. Present Continuous Tense, Ship construction and 
ship’s parts. Grammar: Simple Past Tense and reporting, Crew. Engine Room Department Crew, Grammar: 
Revision of Tenses, Present Perfect Tense, Watchkeeping, Preparation for the test  Nationalities, flags, 
languages, Basic ship equipment, Grammar: Future Tense ,Ship’s electrical system. Grammar: Past Perfect 
Tense , Revision of tenses Cases of emergency,  Mechanical failure, electric failure, Grammar: Materials and their 
properties. Revision and preparation for test. 
Практична настава:  

 Kонверзацијске вежбе за стицање основног нивоа знања енеглеског језика и језичких компетенција са 
фокусом на граматику и основне појмове у бродарству на енглеском језику. Израда задатака са избором 
одговора (вишеструког избора), препознавање грешке вишеструким избором, задаци спаривања, 
разликовања и уочавања. 
Литература  
Основна: 

1. Спинчић А., Лузер Ј., Eнглески у бродостројарским комуникацијама, Ријека 2002. 
2. Bartolić Lj., Engineering English and its Terminology, Školska knjiga, Zagreb, 1971. 
3. Hall D. T., Practical Marine Electrical Knowledge, Witherby Seamanship International, 2014. 
4. Blakey, T.N. English for Maritime Studies, 2nd edition, Prentice Hall College Div., 1988. 

Допунска: 
1. English Language I for Marine Engineers, compiled texts and exercises  
2. Kovačević D., Electrical Engineering and its Language, Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, 

Beograd, 2011. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 0:  
Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе:  

Предавања, конверзацијске вежбе, израда домаћих задатака. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби  10 писмени испит 20 

домаћи задаци 10 усмени испит 20 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20  Укупно  100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ИНЖЕЊЕРСКА МАТЕМАТИКА 2 

Наставник:  Иван Р. Анић, Татјана  З. Мирковић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Овладати математичким појмовима,  математичким елементима и поступцима математичког решавања 
задатака у поморству, као и за разумевање садржаја и решавање проблема других предмета студијског 
програма. 

Исход предмета  
Студенти владају основним знањима из математике везана за интегрални рачун, диференцијалне 
једначине и статистику и знање могу да примене за решавање математичких и других проблема у пракси 
из области Бродомашинства. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Основе интегралног рачуна, метода смене. Метод парцијалне интеграције, тригонометријске смене и 
интеграл рационалне функције. Примитивана функција и неодређени интеграли. Методе интеграције. 

Њутн -Лајбницова формула. Примена одређеног интеграла. Нумеричко интегрисање. Неправи интеграли. 
Функције две и више променљивих. Диференцијалне једначине првог реда. Векторска анализа. 

Статистика. 
Практична настава: 
Вежбање израде задатака из области које се обрађују на теоријској настави. 
Литература  
Основна: 

1. Томашевић Н.: Математика 1, Војна академија, Београд, 2005. 
2. Илић С., Мартиновић С.  Математика за војне академије,  Војноиздавачки завод, 1982. 

Допунска: 
1. Миличић П.,Ушчумлић М.: Збирка задатака из више математике 1 и 2, Грађевинска књига, Београд. 
2. Меркле М.: Математичка анализа - преглед  теорији и задаци, Gros knjiga Београд, 1994. 

Број часова активне наставе Остали часови: 
Предавања: 45 Вежбе: 45 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе су аудиторне и рачунске. Студенти добијају домаћи задатак за самостални рад, а 
после већих целина полажу колоквијум из те области. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 Писмени  испит  30 

домаћи задатак 1 5 Усмени испит 20 

домаћи задатак 2 5   

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 15 Укупно поена 100 



Табела 5.2 Спецификација предмета  

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО  
Врста и ниво студија Академске студије  1. степена 
Назив предмета:   ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА 1  

Наставник:  Драган  Р.  Радовић 

Статус предмета:  Обавезан  

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Да студенти овладају основним принципима статике и кинематике и  оспособити их да  примене различите  
методе (аналитичких, рачунских и геометријских ) у решавању задатака из области статике и кинематике.  
Исход предмета  
По успешном завршетку курса, студент зна и може у пракси да примени законе и методе  из области  
статике и кинематике  при решавању практичних задатака из бродомашинства, као и при  решавању 
проблема из овог домена у различитим стручним и научним областима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Задатак и подела Механике; Статика у машинству;  Основни појмови и аксиоми статике, везе и реакције 
веза;  Принцип ослобађања од веза; Статика у равни; Графостатика: Слагање сила, Верижни полигон, 
Ланчанице, Проста греда, Конзола, Герберова греда, Решеткасти носачи,  Основни статички дијаграми; 
Статика у простору;  Трење при клизању, котрљању и трење ужета; Тежишта: Одређење тежишта линија, 
површина и тела, Гулдинове  теореме,  Врсте равнотеже. 
Основни задаци Kинематике, кинематске величине; Координанти системи; Коначне једначине кретања;  
Путања; Закон пута;  Подела кретања;  Кинематика тачке: праволинијско, криволинијско и сложено кретање 
тачке ; Вектор брзинe; Угаона брзина и угаоно убрзање; Одређивање брзине тачака помоћу тренутног пола 
и плана брзина; Кинематика крутог тела (основни задатак кинематике крутог тела, транслаторно кретање 
крутог тела, обртање крутог тела око непомичне осе, равно кретање крутог тела, сложено кретање тачке и 
тела); Хармонијско кретање тачке и крутог тела; Кинематика једноставних механизама;  Пример клипног 
механизма;  Кинематички парови и ланци. 
Практична настава: 
Вежбе су компатибилне предавањима, а обухватају израду задатака из области Статике и Кинематике, 
припрему за израду самосталних графичких радова, колоквијалних тестова и завршног испита студената.   
Литература  
Основна: 

1. Ђурковић П. В., Русов Л. С.: Техничка механика 1. – теорија са примерима, Генералштаб војске 
Србије и Црне Горе, Управа за школство и обуку, Београд, 2003. 

2. Ђурковић П. В.: Збирка задатака из механике са теоријом – статика, кинематика и динамика, 
Република Србија, Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за школство, Београд 
2008. 

Допунска: 
1. Голубовић, З., Симоновић, М., Митровић, З.: Механика - Статика, Машински факултет у Београду, 

2007. 
2. Рашковић Д.: Механика I  - Статика, Научна књига 1971. 

Број часова активне наставе Остали часови: 
Предавања: 45 Вежбе: 45 Други облици наставе: 
Методе извођења наставе 

Настава се изводи аудиторно, а вежбе су аудиторне и рачунске. Студенти су обавезни да ураде графичке 
радове. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 Писмени  испит  20 
графички рад 1 5 Усмени испит 20 

графички рад  2 5   
колоквијум 1 20   
колоквијум 2 20 Укупно поена 100 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА 

Наставник: Александар И. Јовичић 

Статус предмета:  обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  нема 

Циљ предмета 

Упознати студената са основама развијања просторне имагинације и визуализације, стицање 
инжењерских знања за најрационалније графичко приказивање комбинованих облика. Оспособити  
студенате за самосталну израду техничких цртежа како ручно тако и применом рачунара у складу са 
захтевима конвенције STCW 1978/95/10 (A-III/1као и IMO моделом курса 7.02). 

Исход предмета  

Студенти владају основама разумевања геометријских структура 2Д и 3Д облика и њихово оптималног 
представљања уз коришћење рачунара за пројектовање и израду техничке документације на основу 
пројектованог модела. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Задатак и одређење конструктивне геометрије. Појам и врсте пројектовања. Коса и ортогонална 
пројекција тачке.Коса и ортогонална пројекција праве и дужи.Продор праве кроз пројекцијске равни. 
Раван. Продор праве кроз произвољну раван. Трансформација. Ротација. Пресеци површи равнима. 
Пресеци – продори тела. Задатак и улога инжењерске графике. Стандарди (врсте техничких цртежа, 
формати, размера, заглавља, техничко писмо, врсте линија). Приказивање предмета на цртежу. 
Погледи и изгледи. Пресеци. Представљање делова и њихових детаља. Симетрични делови. Детаљи 
који се понављају. Приказивање навоја,  зупчаника и опруга. Котирање. Означавање кота на цтрежу. 
Котирање карактеристичних облика и детаља. Котирање детаља који се понављају. Котирање навоја, 
зупчаника и опруга. Методе котирања. Означавање стања површина машинских делова. Снимање 
машинских делова. Примена рачунара у инжењерској графици. 
Практична настава: 
Графичке вежбе обухватаjу самосталну израду графичких задатака из конструктивне геометриjе и 
инжењерске графике. Вежбе приказа предмета и котирања. Израда задатака: цртање предмета, 
цртање шематских, склопних и радионичких цртежа. Употреба толеранција и њихов приказ на цртежу. 
Избор квалитета обраде материјала и приказ на цртежима. Израда техничке документације. Вежбе из 
AutoCAD-а се изводе у рачунарскоj учионици где студенти, кроз самостално вежбање, изучаваjу 
софтвер AutoCAD. 
Литература  

Основна: 
1. Батинић В.: Конструктивна геометрија и графика, Војна академија Београд, Београд 2014. 
2. Ђорђевић С.: Инжењерска графика, Машински факултет, Београд, 2002. 

Допунска: 
1. Батинић В.: Нацртна геометрија, скрипта, ВА Војске Србије, Београд, 2006. 
2. Ђуровић В.: Нацртна геометрија, Научна књига, Београд, 1985. 

Број часова активне наставе Остали часови: 
Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања и вежбе у рачунарској учионици као и самостални рад студената. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току наставе и вежби 10 Писмени испит  40 

графички рад 20 Усмени испит  

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 15   

  Укупно поена 100 



Табела 5.2  Спецификација  предмета  

 

Студијски програм : БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:  ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ПОМОРСТВУ 

Наставник:  Горан  С. Кековић 

Статус предмета:   Обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  нема 

Циљ предмета 

Упознати студентие са основама савремених рачунарских система,   оперативним системима и основним 
апликативним софтвером као што су апликација за обраду текста, апликација за табеларна израчунавања 
као и коришћењем интернет www сервиса  односно сервиса електронске поште. 

Исход предмета  
Студенти владају знањима из области савремених рачунарских система и рачунарским програмима који су 
неопходни у обављању дужности на броду. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основе информационих технологија. Развој и историјат рачунарске технике. Организација рачунара. 
Бројни системи. Бинарна аритметика. БЦД код. Меморија. Микропроцесор. Процес рачунања и смештања 
података у меморију. Организација меморијског простора. Оперативни системи Рад са датотекама и 
директоријумима. Апликативни софтвер. Намена и основне карактеристике апликативног софтвера. 
Апликативни софтвер за обраду текста. Основе рада на софтверу за обраду текста: Креирање докумената. 
Позиционирање текста. Подешавање маргина. Подешавања пасуса. Нумерисане и ненумерисане листе. 
Табулатори. Заглавља. Рад са табелама. Апликативни софтвер за табеларна израчунавања. Креирање 
табела. Употреба формула и функција. Апсолутне и релативне адресе. Представљање података 
графичким приказом. Врсте графикона. Глобална рачунарска мрежа – ИНТЕРНЕТ. Употреба сервиса 
електронске поште. Појам и врсте алгоритама. Виши програмски језици. Решавање проблема помоћу 
рачунара.  
Практична настава (вежбе) 
 Практична обука коришћења рачунара. Практичан рад у софтверу за обраду текста и у софтверу за 
табеларна израчунавања. Употреба формула и функција за табеларна израчунавања. Коришћење 
електронске поште и веб претраживача. Израда алгоритама и основних програма у вишим програмским 
језицима. 

Литература  
Основна: 

1. Мандић Д., Ристић М.: Информационе технологије-европиски стандарди знања, Медиграф, 
Београд и Филозофски факултет Источно Сарајево, Београд, 2005. 

Допунска: 
2. Филип Марић, Предраг Јаничић: Програмирање 1 – основе програмирања кроз програмски језик C 

(“цe”-латинично С), Математички факултет, Београд 2015. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе и вежбе у информатичком кабинету. Консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  и вежби 5 писмени испит / 

Практична настава 15 усмени испт 40 

колоквијум-и / ..........  

семинар-и 40 Укупно 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   МОРНАРСКЕ ВЕШТИНЕ 

Наставник:  Светислав Д. Шошкић  / Радосав  М. Николић  
Статус предмета:  обавезни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Развити морнарске вештине које су неопходне за почетно управљање пловилима (чамац, једрилица и 
брод)  везивање чворова, употребе конопа, сидрење и везивање пловила (чамаца,  једрилица, брод). 
Исход предмета  
Студенти владају почетним знањима и вештинама и могу даи практично примене при раду на бродовима 
трговачке морнарице. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Упознавање студената са основним елементима градње и маневарским способностима чамаца. Чамци на 
весла и једра и бродски чамци.  Основни појмови о веслању. Технике веслања и управљања чамцем. 
Моторни чамац. Управљање моторним чамцем са и без кормила.  Бродска ужад. Ужетарски радови. 
Бродска снаст и опрема за вез брода. Кормиларски уређај. Сидрени уређаји, сидра и сидрени ланци. Вез 
брода. Веслање и једрење у чамцима. Уређаји и опрема за спуштање, дизање и везивање чамаца, 
Кормиларење. Спасавање човека који је пао у воду. Тегљење брода. Полагање плутача и изношење 
сидара. Вештина везивања чворова и употреба конопа. 

Практична настава: 
Управљање моторним чамцем са и без кормила. Вез и сидрење чамаца и једрилица. Вештина везивања 
чворова и употреба конопа. Вежбе из одржавања брода и бродских радова. Вежба на броду – продор воде. 
Литература  
Основна: 

1. House D.J.:Seemanship technicues,  Heinemann, 2001. 

2. Поморство 1,2,3 и 4, КРМ ЈНА, Сплит, 1982 

Допунска: 
1. Радулић, Р.: Стручна пракса, Свеучилиште у Задру, Задар, 2009. 

Број часова активне настава   Остали часови: 
Предавања: 30 Вежбе: 60 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, практичне вежбе и консултације.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и практичних вежби 15 Усмени испит 20 

семинарски рад 5 Практичан   испит  30 

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 15 Укупно поена 100 



 

Табела 5.2.  Спецификација предмета  

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО    

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА 2 

Наставник:  Драган Р. Радовић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  нема 

Циљ предмета 

Овладати делом  теоријске механике – Динамика, у коме проучавају механичка кретања материјалних тела  
у зависности од узајамних дејстава међу њима као предуслова  за успешно решавање задатака о вези 
између сила и кретања материјалних тела у простору и времену.  
Исход предмета  
Студенти знају и могу, појединачно и у тиму, да раде на решавању проблема из домена динамике бродских 
машинских елемената и конструкција.    
Садржај предмета - теоријска настава: 
Динамика.   
Задаци динамике: динамике материјалне тачке, динамикa система материјалних тачака и динамика крутог 
тела; Општи закони динамике; Центар инерције система материјалних тачака; Моменти инерције крутих 
тела; Диференцијалне једначине динамике материјалне тачке; Осцилатоно и релативно кретање; Закон о 
промени кинетичке енергије система материјалних тачака; Динамика везаног система материјалних тачака; 
Материјални систем; Везе; Силе инерције; Свођење сила инерције на главни вектор и главни момент; 
Једначине кретања тачке у Лагранжевом и Ојлеровом облику; Динамика крутог тела које се обрће око 
непомичне осе; Геометријске масе; Центар инерције сила, Даламберов принцип за тачку; Механизми: 
Структура механизама; Кинематска анализа механизама; План положаја механизма, план брзина и план 
убрзања, метод векторске контуре; Кривајни механизми; Зупчасти механизми: Динамичка анализа 
механизама. 
Практична настава: 
Вежбе су компатибилне предавањима, а обухватају израду задатака из области динамике материјалне 
тачке система и крутог тела, механизама и осцилација и припрему за израду графичких радова, тестова 
провере знања и испита.    
Литература  
Основна: 

1. Митровић, З., Симоновић, М., Голубовић, М., Механика - динамика тачке, Машински факултет, 
Београд, 2011. 

2. Ђурковић П.В., Русов Л.С.: Техничка механика 1 – теорија са примерима, Генералштаб војске 
Србије и Црне Горе, Управа за школство и обуку, Београд 2003. 

Допунска: 
1. Ђурковић П.В.: Збирка задатака из механике са теоријом – статика, кинематика и динамика, 

Република Србија, Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за школство, Београд 
2008. 

2. Ђурковић П.В.: Збирка задатака из динамике материјалних система са теоријом, Генералштаб 
војске Србије, Управа за школство и обуку, Београд 2009. 

Број часова активне наставе Остали часови: 
Предавања: 45 Вежбе: 45 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи аудиторно, вежбе су у групама, рачунске и показне. Пипрема за израду  графичких 
радова, припрема за колоквијалне тестове провере знања, припрема за завршни испит. Анализа резултата 
колоквијалних тестова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току наставе 10 Писмени  испит  20 

графички рад 1 5 Усмени испит 20 

графички рад 2 5   

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20   

  Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
 
 

Студијски програм : БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и степен студија: Академске студије 1. степена  

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Наставник:  Биљана В. Комадинић  

Статус предмета:  обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Oдслушан предмет Енглески језик 1  
Циљ предмета:Оспособити студентe за успешну комуникацију на енглеском језику, стицање основних и 
специјалистичких језичких вештина у поморској комуникацији и терминологији 

Исход предмета : Студенти могу да користе делове Стандардних поморско-комуникационих израза из 2001. 
године и њихове дискурсне карактеристикe; да врше анализу и спецификације комуникација и документације 
пре и након доласка на терминале за укрцај горива и уља, у луку са лучким властима и сређивање лучких 
формалности; да разликују врсте горива и уља и основне појмове о бродским моторима; да обављају 
разговор и преводе енглеске термине на српски језик. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Ship’s specifications. Telephone communication .Crew ranks, duties and communication. Exercises. In the engine 
room. Signs, parts, tools. Engine room failure. Grammar: Adjectives, comparison of adjectives. Medicine, medical 
conditions, injuries, symptoms. Revision and preparation for the test. Fuel oil. Properties. Grammar: Modals in 
expressing orders. The fuel system. Vocabulary revision. Lubrication. Grammar: Revision of tenses. Lubrication oil 
checking and analyses. Grammar: Passive Voice. Cooling the engine. Grammar: Active vs. Passive Voice. Water 
cooling system. Preparation for the test.  
Практична настава: 
Интерактивне конверзацијске вежбе за стицање основног нивоа знања енеглеског језика и језичких 
компетенција са фокусом на граматичке компетенције. Увежбавање основних појмова. 
Литература  
Основна: 

1. Спинчић А., Лузер Ј., Eнглески у бродостројарским комуникацијама, Ријека 2002. 
2. Bartolić Lj., Engineering English and its Terminology, Školska knjiga, Zagreb, 1971. 
3. Hall D. T., Practical Marine Electrical Knowledge, Witherby Seamanship International, 2014. 
4. Blakey, T.N. English for Maritime Studies, 2nd edition, Prentice Hall College Div., 1988. 

Допунска: 
1. English Language I for Marine Engineers, compiled texts and exercises  

2. Kovačević D., Electrical Engineering and its Language, Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, Beograd, 2011. 

Број часова  активне наставе Остали часови :0 
Предавања: 30 Вежбе :30 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, конверзационе вежбе, вежбе по задатим темама, израда домаћих задатака. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби  10 писмени испит 20 

домаћи задаци 10 усмени испит 20 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20 Укупно  100 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 
 
 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ ПЛОВИДБЕ 

Наставник:  Ирис  Н. Бјелица Влајић, Јовица Т. Ћурчић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Упознати студенте са основама сигурности на мору, трагањем и спасавањем према захтевима  конвенције STCW 
1978/95/10 (A-II/1, A-II/2), као и са IMO моделимам курсева. 
Исход предмета  
Студенти познају основнe правне регулативe међународног система сигурности пловидбе за сигуран боравак на 
броду. Поседују елементарна правна знања да: планирају и организују неопходне мере за сигурност и безбедност 
пловидбе и могу да правилно примењују прописанe поступke у ванредним ситуацијама, рашчлањују и процењују 
поједини степене опасности, примењују и анализирају поступке трагања и спасавања, користе опрему за спасавање,  
рукују противпожарним системима на броду и управљају свим активностима које се односе на безбедност на броду.  
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод.  Међународни систем сигурности пловидбе, конвенције, препоруке, обавезе заповедника брода. Сигурност и 
безбедност брода, чланова посаде и путника. Средстава за спасавање живота, противпожарна средства и остали 
системи за сигурност и безбедност брода. Лична средства за спасавање, ознаке, број и начин употребе. Колективна 
средства за спасавање, чамци, сплавови, број, опрема, обележавање. Уређаји за спуштање и дизање 
чамаца/сплавова, пиротехничка сигнална средства, EPIRB, SART. Планови за ванредне ситуације, контрола 
оштећења и поступци у ванредним ситуацијама. Поступци процене оштећења брода, мере предострожности, 
контрола оштећења након судара или насукања и поступци одсукавања брода. Поступци које треба предузети ако је 
судар неизбежан, после судара или ако је угрожен интегритет водонепропусности бродског трупа. Поступци које 
треба предузети у случају ванредне ситуације за време боравка брода у луци. Кормиларење у нужди, средства за 
тегљење у нужди и поступак тегљења. Спасавање особа са брода у опасности или после бродолома. Организовање 
и руковођење медицинском бригом на броду. SOLAS конвенција, Сигурност брода и сигурност пловидбе, Поглавље 
XI. Реаговање на позив за помоћ на мору – трагање и спасавање - IAMSAR Vol. III, мере за пружање помоћи броду у 
опасности. Напуштање брода, распоред за узбуну, знаци за узбуну, вежбе. Преживљавање на мору, хладноћа, 
топлота, вода и храна; организација живота. Рад на наутичком симулатору. Трагање и спасавање на мору, обавезе и 
конвенције. Службе трагања и спасавања, спасилачки центри, подцентри, обалске станице. Средства трагања и 
спасавања, спасилачке јединице. Системи извештавања са бродова, трагање на мору, заједничко трагање бродова и 
ваздухоплова, обустава и прекид трагања. Спасавање, врсте и поступци. Маневрисање бродовима у акцијама 
трагања и спасавања. ISPS правилник, Основни појмови о безбедности брода, лука и лучких постројења и компанија, 
Процена безбедности брода, безбедности луке, и План заштите. 
Практична настава:  
Израда практичних задатака. Процена безбедности у лукама и План заштите. Вежбе на симулатору – симулација 
реалних услова сигурности и безбедности пловидбе, трагања и спасавања, принципи употребе средстава за 
спасавање и проотивпожарну заштиту брода. Рад на симулатору. 
Литература  
Основна: 

1. Радојевић С.: Сигурност и безбедност пловидбе, приручник, Медија центар “Одбрана”, Београд, 2013. 
2. Бићанић.: Сигурност на мору, Поморски факултет у Сплиту, 2013. 

Допунска: 
1. IAMSAR  Приручник,  MERSAR  Приручник, ISM правилниk 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и дебате. Рад на симулатору. Видео пројекција. Консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит  20 

рад на симулатору 15 Усмени испит 20 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20   

  Укупно поена 100 



Табела 5.2  Спецификација  предмета  

 

Студијски програм :   БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Aкадемске студије 1. степена 

Назив предмета:  БРОДСКА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА 

Наставник:  Горан  С. Кековић 

Статус предмета:   Обавезан 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознати  студената са основним законитостима једносмерних и наизменичних струјних кола, хемијским изворима 
електричне струје, магнетизмом и потрошачима електричне енергије на броду у складу са IMO моделом курса 1.25, 
IMO моделом курса 7.01,  M.C. 1.25.  

Исход предмета  
Студенти су разумели  основне законитости једносмерних и наизменичних струјних кола, хемијске изворе 
електричне струје, магнетизам и потрошаче електричне струје. Студенти су упознати са основама  електричних 
машина и дистрибуције електричне енергије на броду. Студенти разумеју и разликују принципе рада електронских 
елементата и основних склопова, као и основе поморских телекомуникација. Студенти разликују начине ширења 
електромагнетских таласа кроз тропосферу и јоносферу. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Основни појмови о електрицитету.  Кулонов закон. Скаларне и векторске величине електростатичког поља.  
Једносмерна електрична струја. Елементи струјних кола. Омов закон. Снага и рад електричне струје. Џулов закон. 
Примене: грејачи, топљиви осигурачи, биметали, сијалице. Бродска расвета. Бродски каблови.  Везивање 
отпорника. Кирхофова правила. Пролаз електричне струје кроз гасове и течности. Примарни и секундарни хемијски 
извори електричне енергије. Примена, смештај и одржавање хемијских извора електричне енергије на бродовима. 
Магнетно поље и величине којима се описује. Електромагнетна индукција. Наизменична струја. Трофазни системи 
назменичне струје. Електричне машине једносмерне и наизменичне струје. Извори и потрошачи електричне енергије 
на броду. Пасивне и активне електронске компоненте. Исправљачи и претварачи, врсте, конструкција и употреба.  
Заштитне мере при коришћењу електричних уређаја на броду.   Познавање и одржавање електричних уређаја.  
Прописи и захтеви надлежности регистра бродова. Дистрибуција електричне енергије на броду. Основе поморских 
комуникација. Електромагнетни таласи. Модулација електромагнетних таласа. Антене. 
Практична настава  
Лабораторијске вежбе. Анализа и цртање електричних шема. Анализа шема дистрибуције електричне енергије на 
броду. 
Литература  
Основна: 

1. Миљанић П.: Електротехника, Машински факултет, Београд, 1983. 
2. Славко Покорни: Лабораторијске вежбе из електротехнике 1 и 2, Источно Сарајево, 2005. Године. 

Допунска: 
1. Dorf R.: The Electrical Engineering Handbook, CRC Pres LLC, 2000. 
2. Hall D.T.; Practical marine electrical knowledge; Witherby & Co., London, 2014. 

Maes W.: Marine Electrical Knowledge, 2013. 

Број часова  активне наставе Остали часови: Предавања: 45 Вежбе :45 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавање и вежбе се реализују у учионици, практичне вежбе у учионици. Учење и израда практичних домаћих 
задатака. Консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испт 20 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и /                                 Укупно  100 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ТЕРМОДИНАМИКА 

Наставник:  Реља П. Васић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознати  студенте са основним законима термодинамике, величинама стања, кружним процесима, техничким радом, 
термодинамичким процесима мотора, турбина и компресора, ваздухом и воденом паром у складу са STCW 

1978/95/10 конвенцијом и IMO модела курса 7.02.  

Исход предмета 

Студенти познају основне величине стања идеалног и реалног гаса, кружних процеса, техничког рада, 
термодинамичке процесе мотора, турбина и компресора, својства ваздуха и водене паре и могу да примене стечена 
знања у експлоатацији и одржавању бродских главних и помоћних уређаја и система. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Термодинамички систем. Термодинамичке величине стања. Идеалан гас. Термодинамичка равнотежа. Нулти закон 
термодинамике. Први закон термодинамике. Енталпија. Потенцијал и рад транспорта флуида. Технички рад. 
Квазистатички и неквазистатички термодинамички процеси. Повратни процеси. Ентропија. Други закон 
термодинамике. Неповратни процесиi. Ентропија и термодинамичка температура. Повратне и неповратне промене 
стања. Карноов деснокретни кружни процес са идеалним гасом. Ексергија. Термодинамички потенцијали. Максвелове 
једначине. Хемијски потенцијал. Реалан гас. Фазни прелази. Латентне топлоте топљења и испаравања. Клаузијус-

Клапејронова једначина. Водена пара. Влажан ваздух. Парни мотори. Клаузијус- Ранкинеов деснокретни кружни 
процес са воденом паром. Кружни процеси клипних мотора и гасних турбина. Кружни процеси парнотурбинских 
постројења. Когенерација. Кружни процеси расхладних постројења и топлотних пумпи. Простирање топлоте. 
Кондукција. Конвекција. Једначине континуитета, кретања и енергије. Пролаз топлоте. Топлотно зрачење. 
Размењивачи топлоте. Сагоревање. 
Практична настава: 
Задаци из свих теоријских области, мерење температуре, експерименти на видео записима. Притисак, температура, 
унутрашња енергија, рад, топлота. Температурске скале. Једначина стања идеалног гасa. Специфична топлота. 
Смеше идеалних гасова. Далтонов закон. Енталпија. Технички рад. Политропске промене стања идеалних гасова. 
Адијабатски процеси. Други закон термодинамике. Ентропија. Повратне и неповратне промене стања. Карноов степен 
корисности кружног процеса. Ексергија. Термодинамички потенцијали. Реалан гас. Фазни прелази. Клаузијус-

Клапејронова једначина. Термодинамичке таблице и графици. Водена пара. Парни мотори. Клаузијус- Ранкинеов 
деснокретни кружни процес са воденом паром. Отов кружни процес. Дизелов кружни процес. Брајтон-Џулов кружни 
процес. Циклуси компресионих расхладних машина. Топлотне пумпе. Простирање топлоте. Једначине континуитета, 
кретања и енергије. Пролаз топлоте. Топлотно зрачење. Размењивачи топлоте. 
Литература  
Основна: 

1. Козић Ђ., Васиљевић Б., Бекавац В.: Приручник за термодинамику, Машински факултет у Београду, 1989. 
Допунска: 

1. Вороњец Д., Ђорђевић Р., Васиљевић Б., КозићЂ. Бекавац В.: Решени задаци из термодинамике са 
изводима из теорије, VI издање, Машински факултет у Београду, 1990. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 Предавања: 45 Вежбе: 45 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, и аудиторне вежбе. Вежбе прате предавања и подразумевају висок степен самосталности студента у 
решавању задатака.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 Домаћи задаци 10 

семинарски рад 0 Писмени  испит  20 

колоквијум задаци 15 Усмени испит 30 

колоквијум теорија 15 Укупно поена 100 

 



      Табела 5.2  Спецификација предмета  

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО  

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 

Наставник:  Драган Р. Радовић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Упознати студенте са релевантним карактеристикама материјала и овладати потребним  знањем за анализу 
напона и деформација који се јављају у конструкционим елементима.  Сагледати врсте напрезања 
(напрезање у подужном правцу, увијање, савијање) и  димензионисање конструкционих елемената.  
Исход предмета  
Студент може да препозна и анализира напонска стања и деформације за еластично тело, може да врши 
димензионисање елемената, зна и може, самостално и у тиму, да решава проблеме из области Отпорности 
материјала.  
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Основни задаци отпорности материјала; Метод пресека; Хипотеза Ојлера и Кошија; Матрица напона; Мере 
деформација; Аксијална напрезања: Уздужна напрезања у штапу ( истезања и притисак ), Хуков закон, везе 
између нормалних напона и деформација, статички одређени и неодређени случајеви; Комбиновани напони; 
Смицање; Увијање штапове кружног попречног пресека: напони и деформације; Савијање штапова: 
нормални напони; Деформације при свијању: еластична линија; Метод деформацијског рада; Стабилност 
штапова; Извијање у еластичној и нееластичној области, критична сила извијања; Хипотезе о слому; 
Контактни напони; Савремени материјали у техници: вискоеластични материјали, материјали са меморијом ( 
облика  псеудо еластични ). 
Практична настава: 
Настава се реализује кроз предавања, вежбе и консултације. На предавањима се излаже теоријски део 
градива пропраћен карактеристичним примерима. На вежбама се раде додатни задаци који проширују и 
појашњавају градиво са предавања кроз самосталну и групну израду задатака из оквира теоријске наставе, 
као и припрема за израду самосталних графичких радова, колоквијалних тестова провере знања и завршног 
испита студента.   
Литература  
Основна: 

1. Милованчевић М., Анђелић Н.: Отпорност материјала, Машински факултет, Београд, 2006. 
2. Цијан Б.: Отпорност материјала, Виша техничка школа, Београд, 1976 

Допунска: 
1. Рашковић Д.: Отпорност материјала, Машински факултет, Београд, 1975. 
2. Ружић, Д., Чукић, Р.,  Таблице, Машински факултет, Београд, 1982, 1995. 

Број часова активне наставе Остали часови: 
Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и  рачунске аудитивне вежбе, консултације.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 Писмени  испит  20 

Графички  рад 1 5 Усмени испит 20 

Графички  рад 2 5   

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20   

  Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 
Назив предмета:   ТЕХНИЧКИ НАДЗОР И КЛАСИФИКАЦИЈА БРОДОВА 
Наставник:  Драги П. Стаменковић 

Статус предмета:  Обавезан 
Број ЕСПБ:  6 
Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Упознати  студенте са основама класификације бродова и  техникама прегледа, инспекције и надзора 
бродова током експлоатационог периода, у складу са STCW 1978/95/10 конвенцијом  (A-II/1 i A-II/2) и 
IMO моделом курса 7.02.  
Исход предмета 

Студенти познају класификацију бродова по прописима  класификационих завода и познају начин 
контроле и надзора брода .   
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод. Историјски развој прегледа и надзора над бродовима. Класификација бродова и класификациони 
заводи. Национални и интернационални регистри. Сврха и правна утемељеност UPS и осталих 
регистара.Државе Заставе, бродарске компаније. Прописи и правила о градњи бродова и техничком 
одржавању постојећих бродова. Национални прописи. Прописи осигуравајућих завода. Техничка 
правила о класификацији бродова. Бродови (пловила челичне конструкције, од пластичних материјала, 
пловила грађена од дрвета). Категорија пловидбе и неопходна статутарна документа и документа класе 
различитих бродских објеката. Класификација бродова и врсте прегледа. Додељивање, одржавање, 
надзор и укидање класе. Врсте прегледа и тајминг прегледа. Различити примери прегледа зависно од 
типа брода. Контрола и надзор трупа и стабилности брода. Контрола и надзор машинског простора, 
електричних инсталација, аутоматизације и противпожарне заштите. Контрола материјала и заварених 
спојева. Примери контроле и надзора различитих бродских објеката. Додатни захтеви класе за 
одређене бродске објекте. Повезани системи прегледа и сертификација. Врсте прегледа. Обавезе 
овлашћења и списи. Примери. Инспекцијски надзор. Шта подразумева надзор код домаћих и страних 
класификационих друштава. 
Практична настава: 
Решавање конкретних задатака из области класификације бродава, прописа и правила за надзор и 
технички преглед  бродова. Бродско сведочанство. 
Литература  
Основна: 

1. Ломпар А.: Наука о броду. 
Допунска: 

1. STCW 95, MARPOL 73/78 и SOLAS интернационалне конвенције. 
2. Правила и прописи контроле и надзора класификационих друштава JUGOREGISTAR, BV, LR, 

DNV, NKK, GL, RINA, ABC. 
Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе. Консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 Писмени  испит  20 
семинарски рад 0 Усмени испит 20 
колоквијум 1 25   

колоквијум 2 30 Укупно поена 100 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

Наставник: Александар И. Јовичић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознати студенте са машинским елементима који су саставни делови бродских машина и уређаја тако 
да могу да изврше прорачун и избор, а у складу са STCW 1978/95/10(A-III/1 i A-III/2) и IMO моделом 
курса 7.04. 
Исход предмета  

Студенти владају основним машинским елементима који су саставни делови бродских машина и уређаја 
тако да могу да врше прорачуне и изборе делова неопходних за замену у току експлоатације како у 
нормалним, тако и у посебним условима пловидбе брода. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод.Основе прорачуна машинских делова.Радно оптерећење машинских елемената. Статичко и динамичко 
оптерећење.Чврстоћа и дозвољени напони машинских елемената. Толеранције машинских делова и 
склопова. Заварени спојеви. Заварене посуде под притиском. Стезни спојеви. Навојни спојеви. Опруге. 
Гумени еластични елементи. Зупчасти преносници. Цилиндрични зупчаници.Основни принципи спрезања, 
геометрија озубљења и кинематика спрезања зубаца. Чврстоћа и носивост цилиндричних зупчаника. 
Конусни и пужни преносни парови. Ланчани и каишни преносници. Вратила и осовине. Спојеви вратила и и 
елемената за пренос снаге. Рукавци и лежајеви. Аксијални Мичелов лежај.Редуктори. Спојнице и кочнице. 
Цеви и арматура цевовода. 
Практична настава: 
На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају  
упутства за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти.Графички 
радови се раде из навојних спојева, зупчастих преносника, вратила (при дефинисању графичког рада 
обухватити Мичелов лежај) и спојница. 
Литература  

Основна: 
1. ГлигорићР.: Машински елементи, Универзитет у Новом Саду, 2015. 
2. Верига С. Машински елементи II део - Везе и спојеви машинских елемената, Машински факултет 

Универзитета у Београду,1993. 
3. Огњановић С.: Машински елементи, МФ Београд, 2011. 

Допунска: 
1. Николић В.: Машински елементи, теорија, прорачун, примери, Машински факултет у Крагујевцу 

2004. 
2. K.H. Decker: Elementi strojeva, Goleden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb 2006. 

Број часова активне наставе Остали часови: 
Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, израда графичких радова, колоквијуми и усмени испит.У оквиру предавања студент 
се упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и израду практичних примера. 
На вежбама се решавају практични примери, дају упутства за израду графичких радова, пружа помоћ у 
изради графичких радова и прегледају исти. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит  25 

графички рад 1 10 Усмени испит 30 

графички рад 2 10   

колоквијум 1 10   

колоквијум 2 10 Укупно поена 100 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија:  Академске студије 1. степена 

Назив предмета: ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА 

Наставник:  Дејан Ж. Вељковић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  6 

Услов:  нема 

Циљ предмета 

Стицање основних знања из хидраулике и пнеуматике, укључујући опис и анализу радних и конструкционих  
карактеристика елемената хидрауличких и пнеуматских система: хидрауличких пумпи, компресора ваздуха, 
управљачких и извршних елемената. Развијање логичког инжењерског приступа за разумевање (читање) шема 
хидрауличких и пнеуматских система и одређивање њихове функционалности. Овладавање основама прорачуна 
појединачних елемената, као и хидрауличних система у целини. 
Исход предмета  
Студенти су оспособљени да: препознају и разликују елементе постојећих хидрауличких и пнеуматских система, 
анализирају и разумеју примере хидрауличких и пнеуматских шема управљања,  самостално конципирају, врше избор и 
прорачунавају основне елементе хидрауличких и пнеуматских система, идентификују и отклањају кварове у 
хидрауличким и пнеуматским уређајима и системима који се примењују на бродовима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни појмови хидростатике и хидродинамике. Структура, основни елементи и приказ хидрауличких система. Радни 
флуиди. Кавитација и хидраулични удар. Елементи хидрауличних система. Хидрауличке пумпе сталне и променљиве 
радне запремине: регулација притиска, протока и снаге. Транслаторни и ротациони радни елементи. Хидраулички 
цилиндри и мотори. Хидраулички управљачки елементи. Стандардни симболи. Хидраулични вентили и разводници. 
Остали хидраулички елементи. Резервоари уља (флуида). Цевоводи, прикључци, прикључне плоче. Филтери уља. 
Резервоари уља. Измењивачи топлоте. Хидраулички акумулатори. Хидраулички системи. Пројектовање и примери 
хидрауличких функционалних шема. Увод у пнеуматику. Физичке основе. Пнеуматски системи. Производња и развод 
компримованог ваздуха. Припрема ваздуха. Пнеуматски елементи: извршни (радни) елементи и управљачки елементи. 
Пнеуматске управљачке шеме. Логичке везе. Инжењерске методе пројектовања пнеуматских система: Festo, каскадни и 
тактни метод. Бродски хидраулични и пнеуматски системи. Основи експлоатације и одржавања бродских хидрауличких и 
пнеуматских система. 
Практична настава  
Основни елементи и принцип рада хидрауличних и пнеуматских уређаја и система. Анализа шема хидрауличних и 
пнеуматских уређаја и система. Прорачун и избор елемената хидрауличних и пнеуматских уређаја и система. 
Проучавање каталога произвођача елемената хидраулике и пнеуматике. Експлоатација хидрауличних и пнеуматских 
уређаја и систама. Припрема за израду семинарских радова. 
Литература  
Основна: 

1. Корбар Р.: Пнеуматика и хидраулика, Карловац, 2007. 
Допунска: 

1. Мирковић Р.: Бродски хидраулични и пнеуматски системи – лекција, ВТА ВЈ 

2. Црнојевић Ц., Класична и уљна хидраулика, Машински факултет Универзитета у Београду, 2006. 
Број часова  активне наставе Остало часови:0 Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе, израда семинарских радова, самостална израда практичних задатака и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 писмени испит 20 

семинарски радови 20 усмени испт 30 

колоквијуми 20   

  Укупно поена 100 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм : БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија: Академске студије 1. степена 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3  

Наставник:. Биљана В. Комадинић  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  Одслушан предмет Енглески језик 2 

Циљ предмета: Оспособити студентe за успешну комуникацију на енглеском језику, стицање основних и 
специјалистичких језичких вештина у поморској комуникацији и терминологији 

Исход предмета : Студенти су овладали  главним и уско-стручним репертоаром на енглеском језику у циљу 
добијања сертификата и овлашћења за другог официра машинске страже на бродовима са машинским 
комплексом погонске снаге од  3000 kW и већим (према захтевима STCW 1978/95/10 конвенције). 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Marine Diesel Engines. Auxiliary machinery. Revision of vocabulary. Boilers. Types. Grammar: Modal verbs. Safety 
equipment. Personal life saving appliances. Grammar: Questions. Survival crafts. Grammar: Nouns, Verbs, 
Adjectives, Adverbs. Fire-fighting equipment. Revision and preparation for the test. Principle of operation of a diesel 
engine. Grammar: Prepositions. Pumps. Grammar: Passive voice in technical texts. Separators. Purifiers. 
Grammar: Comparisons. Power circuits. Grammar: Conditionals, Type I, II and III. Voltage, transformers. 
Vocabulary revision. Circuit breakers, switches, insulators, cables. Grammar revision.  
Практична настава: 
Конверзацијске вежбе за стицање основног нивоа знања енеглеског језика и језичких компетенција са 
фокусом на граматичке компетенције. Увежбавање основних појмова који се односе на бродске моторе, 
бродске помоћне машине, котлове, прoтивпожарну заштиту, пумпе, сепараторе и електрику. 
Литература  
Основна: 

1. Спинчић А., Лузер Ј., Eнглески у бродостројарским комуникацијама, Ријека 2002. 
2. Bartolić Lj., Engineering English and its Terminology, Školska knjiga, Zagreb, 1971. 
3. Hall D. T., Practical Marine Electrical Knowledge, Witherby Seamanship International, 2014. 
4. Blakey, T.N. English for Maritime Studies, 2nd edition, Prentice Hall College Div., 1988. 

Допунска: 
1. English Language I for Marine Engineers, compiled texts and exercises  
2. Kovačević D., Electrical Engineering and its Language, Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, 

Beograd, 2011. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 0 Предавања: 30 Вежбе 30 Други облици наставе:0 

Методе извођења наставе:  

Предавања, конверзационе вежбе, израда домаћих задатака. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

домаћи задаци 10 усмени испит 20 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20 Укупно  100 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 
Назив предмета:   БРОДСКИ  СИСТЕМИ  И  УРЕЂАЈИ 
Наставник:  Драги  П. Стаменковић 
Статус предмета:  Обавезан 
Број ЕСПБ:  7 
Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Оспособити студенте за рад са бродским системима и уређајима, конструктивним елементима и 
принципима њиховог рада у складу са STCW 1978/95/10 (A-III/1 i A-III/2) и IMO 7.02   
Исход предмета  
Студенти могу успешно да користe и одржаваjу  системе и уређаје уграђене на броду. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Бродски системи цевовода. Основи бродских система цевовода. Опрема цевовода. Погонски бродски 
цевоводи (горива, мазива, сабијеног ваздуха, расхладне воде, паре, кондензата, ваздуха за испирање 
цилиндара мотора, издувних гасова). Бродски хидраулични системи. Даљинско управљање вентилима. 
Општи бродски системи цевовода (баласта, каљуже, питке воде, црних вода, санитарних вода). Бродски 
противпожарни системи. Бродски системи вентилације. Бродски системи климатизације. Намена и 
класификација система за климатизацију. Основна својства и параметри влажног ваздуха. Процеси 
промене стања влажног ваздуха у и - x дијаграму. Бродски системи грејања. Микроклима  брода. Намена 
и основни захтеви система грејања брода. Стабилизатори љуљања бродова. Основе теорије 
стабилизације бродова. Намена, подела и принцип рада стабилизатора љуљања. Конструкција основних 
типова бочних управљајућих перајица. 

Практична настава: 
Анализа и скицирање шема бродских система горива, мазива, расхладне воде, баласта, каљужа, питке 
воде, црних вода, санитарних вода. Прорачун конкретних система. Припрема студената за самосталну 
израду семинарских радова. 
Литература  
Основна: 

1. Озретић В.: Бродски помоћни стројеви и уређаји, Сплит, 2004. 
2. Овчинников И.Н.: Судовые системы и трубопроводы, Ленинград, 1971. 

Допунска: 
1. A Masters Guide to Ships Piping, 2ndedition. 
2. Harbach Ј.: Marine Refrigeration & Air Conditioning, Cornell Maritime Press, 2005. 

Број часова активне наставе Остали часови: 
Предавања: 45 Вежбе:  30 Други облици наставе: 0 
Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе, израда семинарских радова, самостална израда практичних задатака и 
консултације.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит  20 
семинарски рад 15 Усмени испит 30 
колоквијум 1 15   
колоквијум 2 15 Укупно поена 100 

 



   Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   БРОДСКИ МОТОРИ 

Наставник:  Зоран С. Поповић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:    Нема 
Циљ предмета 

Оспособити  студенте за рад са бродским моторима уграђеним на бродовима у складу са STCW 
1978/95/10 и IMO моделом курса 7.02. 
Исход предмета  
Студенти познају основне саставне елементе мотора, основне принципе рада, идеалне и стварне циклусе 
мотора, принципе стварања гориве смеше и сагоревања унутар цилиндра мотора. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Основни појмови о бродским моторима СУС. Дефиниције, поделе и класификације бродских мотора. Врсте 
горива, мазива, расхладне течности и адитива. Идеализирани термодинамички циклуси мотора. Теоријски 
и стварни циклуси мотора. Теоријски термодинамички циклуси и прорачунски циклуси. Стварни радни 
циклус мотора.  Реални радни процеси у моторима. Процес измене радне материје код четворотактних 
мотора. Процес измене радне материје код двотактних мотора. Процес сагоревања код дизел и ото-
мотора. Радни параметри мотора. Спороходи бродски мотори великих снага. Конструктивни елементи 
бродских мотора (покретни и непокретни делови мотора). Системи бродских мотора (горива, 
подмазивања, хлађења, ваздуха за покретање мотора, натпуњења, издувних гасова, даљинског 
управљања). Погонске карактеристике бродских мотора и режими рада.  
Мотори са двојним напајањем горивом (dual-fuel). 
Практична настава: 
Вежбе: основни елементи бродских мотора, принципи демонтаже и монтаже делова, принципи 
испитивања мотора. 
Литература  
Основна: 

1. Томић М., Петровић С.: Мотори са унутрашњим сагоревањем, Машински факултет, Београд, 
2004. 

2. Woodyard D.: Pounder's Marine diesel engines and gas turbines - 9th Edition, Elsevier, 2004. 
3. Пажанин А.: Бродски мотори, Школска књига, Загреб, 1993. 
4. Heywood J.B.: Internal Combustion Engine Fundamentals, Mcgraw-Hill Science, 1988. 
5. Шкиљаица В., Хрле З.: Експлоатација бродских дизел мотора и система, ФТН Нови Сад, 1999. 

Допунска: 
1. Griffiths D.: Marine Medium Speed Diesel Engines, Institute Of Marine Engineers, 1999. 
2. Griffiths D.: Marine Low Speed Diesel Engine, Institute Of Marine Engineers, 2000. 
3. Knak C.: Diesel Motor Ships Engines And Machinery, G.E.C GAD Publishers, Copenhagen, 1979. 
4. Шретнер И.: Бродски мотори с унутарњим изгарањем, Свеучилиште у Загребу, 1970. 

Број часова активне наставе  Остали часови: 30 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе, израда и јавна одбрана семинарских радова, самостална израда практичних задатака 
и консултације. Студенти уз помоћ инструктора (руковаоца мотором) врше упознавање са основним 
деловима бродских мотора. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит  20 

семинарски рад 15 Усмени испит 20 

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 15   

практичан рад 10 Укупно поена 100 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА 

Наставник: Александар И. Јовичић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са врстама материјала који се користе у бродограђевној индустрији у складу са 
конвенцијом STCW 1978/95/10 и IMO моделом курса 7.04 и 7.02. 

Исход предмета 

Очекивани резултати јесу да студенти могу да разликују материјале, врсте обраде и да практично 
израде једноставније машинске делова ради отклањања кварова и замене делова машина у току 
експлоатације на броду. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод. Основни појмови о унутрашњој грађи материјала, особине материјала, избор материјала.  

Метални материјали. Утицај микроструктуре на особине металних материјала. Значај механичких 
особина и њихово експериментално одређивање. Метални материјали на бази железа, бакра и 
алуминијума. Бродограђевни материјали. Керамички материјали. Полимери. Композитни материјали. 
Увод у технологију машинске обраде. Системи и процеси у технологији машинске обраде. Обрада 
метала резањем. Дефинисање главних фактора обраде. Неконвенционалне методе обраде. Обрада 
метала пластичним деформисањем. Запреминско обликовање метала и обликовање лима. Појам 
мерења, основне и изведене јединице SI система. Технологија завривања. Ливење. 
Практична настава: 
Радионичке вежбе: Означавања челика по старом и новом систему. Избор материјала. Испитивање 
механичких особина. Практична употреба прибора за мерење и контролу у бродомашинству.Задатак 
из обраде резањем. Обрадни машински системи за обраду метала скидањем струготине. Обрадни 
системи за обраду метала пластичним деформисање. Практични примери заваривања различитих 
врста материјала.Израда модела, језгара и калупа.  

Литература  

Основна: 
1. Kалајџић M.:Tехнологија машиноградње, X издање, Mашински факултет у Београду, 2014. 

2. Ђорђевић В.: Машински материјали,Машински факултет у Београду, 1999. 
Допунска: 

1. Калајџић M. и група аутора:Tехнологија обраде резањем – приручник, VI издање, Mашински 
факултет у Београду, 2008. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 Предавања:  30 Вежбе: 45 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи интерактивно у виду предавања и радионичких вежби. На предавањима се излаже 
теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања. Поред 
предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Практична настава се реализује у радионици. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит  20 

семинарски рад 15 Усмени испит 30 

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 15 Укупно поена 100 



Табела 5.2  Спецификација  предмета  
 

Студијски програм : БРОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија: Aкадемске студије 1. степена 

Назив предмета:  БРОДСКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ 

Наставник:  Горан  С. Кековић 

Статус предмета:   Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Одслушан предмет и положене предиспитне обавезе из предмета Бродска 
електротехника и електроника 

Циљ предмета 

Упознавање студената са електричним машинама и уређајима уграђеним на броду у складу са STCW 1978/95/10 и IMO 
моделом курсева.  
Исход предмета  
Студенти добро познају и безбедно рукују електричним машинама и уређајима који су уграђени на броду. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Бродски трансформатори, акумулаторске батерије. Синхроне машине. Синхрони генератори и синхрони мотори. 
Асинхроне машине. Избор и заштита мотора за бродске електромоторне погоне. Енергетски претварачи. Исправљачи, 
чопери и инвертори. Циклоконвертори. Електрична пропулзија бродова. Активна катодна и активна вегетативна 
заштита бродава. Паралелни и серијски рад бродских генератора. Биланс електричне енергије. Класификација 
бродских електричних система. Заштита бродске електричне мреже, генератора и електромотора. Специфичности 
електричне опреме ради примене на пловним објектима. Бродски електрични системи. Бродски потрошачи електричне 
енергије. Бродско осветљење. Електрогенератори за случај нужде. Електро покретање мотора СУС и гасних турбина. 
Електромоторни погони бродских уређаја. Развод електричне енергије. Бродски каблови. Разводна табла. 
Инсталациони материјал. Извори електричне енергије. Слабострујни потрошачи електричне енергије. Сигнално 
навигациона светла. Унутрашња бродска веза и сигнализација. Примена високог напона на пловним објектима. 
Управљање електричним машинама и уређајима. Мерење отпора изолације. 
Практична настава  
Паралелни и серијски рад бродских генератора. Управљање електричним машинама и уређајима. Студенти уз помоћ 
бродског електричара врше упознавање са основним елементима развода електричне енергије на броду, главном и 
помоћном разводном таблом, руковање електричним машинама и мерењем отпора изолације. 
Литература  
Основна: 

1. Николић З.: Електроопрема брода, Београд, 2005. 
2. Николић З., Почуча Г.: Бродске електричне машине и уређаји, САНУ, Београд, 2003. 
3. Hall D.T.: Practical marine electrical knowledge, Witherby & Co Ltd, London, 1999.  

Допунска: 
1. Lister E., Rusch R.: Electric circuits and machines, Mcgraw-Hill, 1987. 
2. Kraal E.G.R.: Basic electrotechnology for engineers - 3rd Edition, Thomas RePublications Ltd.,1985. 

Број часова  активне наставе:  Остали часови: 0 Предавања. 30  Вежбе: 30 Други облици наставе: 0 

Методе  
Предавања и вежбе, израда и јавна одбрана семинарских радова, самостална израда практичних задатака и 
консултације. Студенти уз помоћ бродског електричара врше упознавање са основним елементима електроопреме 
брода, разводом електричне енергије на броду и руковање електричним машинама . 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 5 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 20 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 15   

 



Табела 5.2  Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ПАРНИ КОТЛОВИ И ТУРБИНЕ 

Наставник:  Драги П. Стаменковић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Oспособити студенте  за рад са парним котловима и турбинама, конструктивним елементима и 
принципима њиховог рада.у складу са STCW 1978/95/10  и  IMO 7.02 и 7.04 . 
Исход предмета  
Студенти могу успешно да користе и одржавају парне котлове и уређаје уграђене на броду. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Термодинамички циклуси у парним постројењима. Природна и принудна циркулација воде у котловском 

постројењу. Горива и сагоревање горива у ложиштима; контрола процеса сагоревања. Природно и 
принудно струјање гасова у котловском постројењу. Хидродинамика испаривачких и неиспаривачких 
грејних површина парног котла. Погонска и сигурносна арматура котла. Озид котла и топлотна 
изолација. Топлотни губици и степени искоришћења парних котлова. Карактеристични типови бродских 
парних котлова. Регулација код бродских парних котлова. Заустављање рада парних котлова, 
интервенције и укључивање након прегледа. Руковање, одржавање и контрола рада парних котлова; 
хаварије код бродских парних котлова. 

Основни појмови о бродским турбинама. Прорачун турбина. Вишестепена турбина. Принцип рада и 
основне карактеристике бродских пропулзионих система са турбинама. Турбине са основним 
елементима. Постројења турбина отвореног циклуса. Специфичност коришћених турбина на бродовима. 

Конструкциона решења турбина. Основе експлоатације турбина. 

Практична настава: 
Прорачун парног котла, проучавање конструкција бродских котлова, основни прорачуни турбина. 
Литература  
Основна: 
1. Милошевић Ш., Сидик А.: Бродски помоћни уређаји и системи - Парни котлови, МШЦ МВА 1980. 

2. Jackson L., Morton T.D.: General Engineering Knowledge for Marine Engineers, 5th ed. Thomas Reed   

     Publications Ltd., London, 1990.  

Допунска: 
1. Горелов В.И.: Экспуатация корабелъных газотурбинных установок, Военное издалъство 

министертнова обороны СССР Москва ,1972. 
Број часова активне наставе Остали часови: 
Предавања:  30 Вежбе:  30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе, израда семинарских радова, самостална израда практичних задатака и 
консултације.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 Писмени  испит  20 

семинарски рад 15 Усмени испит 30 

колоквијум  1 15   
колоквијум  2 15 Укупно поена 100 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ЕЛЕКТООПРЕМА  БРОДА 

Наставник: Милица В. Милошевић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Упознати студената са електроопремом на броду у складу са STCW 1978/95/10 и IMO моделом курса 
7.02  
Исход предмета  
Студенти елементарно познају електроопрему брода и руковање истом. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Специфичности електричне опреме ради примене на пловним објектима. Утицај околине. Аутономност и 
величина електричног система. Утицајни фактори. Класификација бродских електричних 
система.Заштита бродске електричне мреже, генератора и електромотора. Заштита од воде. Заштита 
од струјног удара. Антиексплозивна заштита. Бродски електрични системи. Бродски потрошачи 
електричне енергије. Бродско осветљење. Електрични уређаји за случај нужде. Електро покретање 
мотора СУС и гасних турбина. Електромоторни погони бродских уређаја. Развод електричне енергије. 
Бродски каблови.Разводна табла. Инсталациони материјал. Извори електричне 
енергије.Трансформатори, акумулатори и генератори. Паралелни и серијски рад бродских генератора. 
Биланс електричне енергије. Слабострујни потрошачи електричне енергије. Сигнално-навигациона 
светла. Унутрашња бродска веза и сигнализација. Примена високог напона на пловним објектима. 
Електрична пропулзија. Управљање електричним машинама и уређајима. Мерење отпора изолације. 
Практична настава: 
Студенти уз помоћ бродског електричара врше упознавање са основним елементима електроопреме 
брода, разводом електричне енергије на броду. Скицирање шема развода електричне енергије на 
броду. Израда биланса електричне енергије брода. Мерење отпора изолације. 
Литература 
Основна: 

1. Николић З.: Електроопрема брода, Београд, 2005. 
2. Николић З., Почуча Г.: Бродске електричне машине и уређаји, САНУ, Београд, 2003. 
3. Hall D.T.: Practical marine electrical knowledge, Witherby& Co Ltd, London,1999.  

Допунска: 
1. Lister E., Rusch R.: Electric circuits and machines, Mcgraw-Hill, 1987. 
2. Kraal E.G.R.: Basic electrotechnology for engineers - 3rd Edition, Thomas RePublications Ltd.,1985. 

Број часова активне наставе  Остали часови: 30 

Предавања: 45 Вежбе: 45  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе, израда и јавна одбрана семинарских радова, самостална израда практичних 
задатака и консултације. Студенти уз помоћ бродског електричара врше упознавање са основним 
елементима електроопреме брода, разводом електричне енергије на броду. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 Писмени  испит  20 

семинарски радови 10 Усмени испит 20 

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 20   

практичан рад 10 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 
Назив предмета:   БРОДСКЕ ТУРБИНЕ 
Наставник:  Драги П. Стаменковић 
Статус предмета:  Изборни 
Број ЕСПБ:  8 
Услов:  Само ако  је у петом семестру  биран предмет  електро  групе 
Циљ предмета 

Оспособити студенте  за рад са бродским турбинама, упознавање конструктивним елементима и 
принципима њиховог рада.у складу са STCW 1978/95/10 (A-III/1 i A-III/2) и IMO 7.02 и 7.04  
Исход предмета  
Студенти могу успешно да експлоатишу и одржавају бродске турбине уграђене на броду. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Машински комплекс са турбинама. Основни појмови о турбинама. Степен турбине. Топлотни прорачун 
турбина. Вишестепена турбина. Принцип рада и основне карактеристике бродских пропулзионих система. 
Бродски генератори паре. Бродске парне турбине. Бродске гасне турбине са основним елементима. 
Постројења гасних турбина отвореног циклуса. Специфичност коришћених гасних турбина на бродовима. 
Конструкциона решења гасних турбина. Упоређење парних и гасних турбина. Основе експлоатације 
парних и гасних турбина. 
Практична настава: 
Топлотни прорачун турбина. Основни конструктивни елементи бродских турбина. Типични представници 
бродских генератора паре. Припрема турбина за рад, надзор у току рада и прегледи после рада. 
Одржавање бродских турбина. 
Литература  
Основна: 

1. Јовановић Р.: Топлинске турбине књига I, ССНО, 1981.  
2. Jackson L., Morton T.D.: General Engineering Knowledge for Marine Engineers, 5th ed. Thomas Reed 

Publications Ltd., London, 1990.  
Допунска: 

1. Горелов В.И.: Экспуатация корабелъных газотурбинных установок, Военное издалъство 
министертнова обороны СССР Москва ,1972. 

Број часова активне наставе Остали часови: 
Предавања: 30 Вежбе:  30  Други облици наставе: 0 
Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе, израда семинарских радова, самостална израда практичних задатака и 
консултације.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 Писмени  испит  20 
семинарски рад 15 Усмени испит 30 
колоквијум 1 15   
колоквијум 2 15 Укупно поена 100 

 

 

 



Табела 5.2, Спецификација предмета 

 

Студијски програм  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета: ДРЖАЊЕ СТРАЖЕ И СИМУЛАТОР  

Наставник: Светислав Д. Шошкић / Радосав М. Николић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Оспособити студенате за држање страже у погонском комплексу брода, практичан рад са машинама, уређајима и 
системима уграђеним на броду  у складу са STCW 1978/95/10 и SOLAS  конвенцијом.  

Исход предмета  
Студенти познају основне методе, технике и вештине неопходне за управљање машинским комплексом на броду 
(бродским моторима, помоћним машинама, генераторима, котловима, сепараторима, компресорима, кормиларским 
уређајем и бродским системима којима располажу брод и симулатор). 
Садржај предмета 

Теоријска настава: Симулатор: 
Упознавање са бродомашинским симулатором, његовом наменом. Опис бродског машинског комплекса (мотора и 
помоћних машина, уређаја и системи, танкова за гориво, мазиво и воду, распоред и намене вентила, цевовода, 
размењивача топлоте, система горива, филтера, електричних генератора, парног постројења, управљања из 
машинског простора, даљинског управљања погонским комплексом). Мерни инструменти за контролу и надзор рада 
мотора и осталих машина, уређаја и система (манометри, термометри, нивокази, протокомери, брзиномери, ватметра, 
волтметри, амперметри, за мерење концентрације издувних гасова CO2 и NOx, и цртање индикаторског дијаграма). 
Опис симулираних аларма. Израчунавање окретног момента на радилици, средњи индицирани притисак, снага 
цилиндра, механичка ефикасност мотора, специфична потрошња горива. Узимање термичких података за 
успостављање топлотног биланса. Управљање локалним и даљинским системима управљања (управљање из 
машинског простора, контролна кабина машинског простора и командни мост). Мере заштите при упућивању, раду и 
обустављању рада главних мотора, помоћних машина, уређаја и употреби бродских система. Употреба контролних 
листи при припреми, упућивању и управљању појединачним моторима и системима. Услови за стављање у погон 
електричних генератора и њихов паралелни рад (брзина, напон, фреквенција и синхронизација). Опис управљања 
симулираним постројењем, контролна листа процедура за: отварање и затварање вентила унутар система, проток 
морске воде, покретање парног генераторског постројења, рад сепаратора горива. Ванредно одржавање. Дужности  
Официра пловидбене страже и Другог официра машине. Држање страже. 
Практична настава: 
Решавање практичних задатака на симулатору из наведених области које обухватају припреме за рад на симулатору. 
Брод: 
Процедура припреме и упућивања главних мотора. Провера исправности рада мотора и система мотора (система 
морске и  расхладне воде мотора, система горива и подмазивања, система ваздуха и издувних гасова). Познавање и 
скицирање појединачних бродских система или машина / уређаја, уз помоћ предавача и чланова посаде брода. Израда 
Дневника укрцања. 
Литература   
Основна: 

1. TRANSAS 5000 - Instruction Manual 

Број часова  активне наставе 
 Остали часови: 0 Предавања: 15 Вежбе: 45   Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе: 
Предавња и вежбе на симулатору. Сeминарски радови употребе симулатора. Практична обука на броду. Израда 
Дневника укрцања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 Практичан  испит 30 

рад на симулатору 30 Усмени испит  

семинарски радови 15   

дневник укрцања 20 Укупно поена    100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм : БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија: Академске студије 1.степена 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4 

Наставник: Биљана В. Комадинић  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  Одслушан предмет Енглески језик 3 

Циљ предмета: Оспособити студентe за успешну комуникацију на енглеском језику, стицање основних и 
специјалистичких језичких вештина у поморској комуникацији и терминологији 

Исход предмета Студенти су овладали главним и уско-стручним репертоаром на енглеском језику у циљу 
добијања сертификата и  и овлашћења за другог официра машинске страже на бродовима са машинским 
комплексом погонске снаге од  3000 kW и већим (према захтевима STCW 1978/95/10 конвенције). 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Simulators, general. Grammar: Prepositions. Organization and use of simulators. Grammar: Word types. 
Classification of diesel engines. Grammar: Revision of tenses. Marine Diesel Engines. Auxiliary machinery. 
Grammar: Active vs. Passive Voice. Generators. Preparation for the test. Air compressors. Grammar: Yes/No, Wh-
questions Scavenging systems. Grammar: Conditionals. Tools. Hand tools. Grammar: Reported Speech.  
Machine tools. Vocabulary revision. Letter writing in maritime industry. Reports. Revision and preparation for the 
test. Стандардни поморско-комуникациони изрази SMCP 2001. 
Практична настава: 
Комуникације из области употребе симулатора за бродске моторе, бродске помоћне машине, компресоре. 
Увежбавање стандардних поморско-комуникационих израза из области бродског погона. 
Литература  
Основна: 

1. Спинчић А., Лузер Ј., Eнглески у бродостројарским комуникацијама, Ријека 2002. 
2. Bartolić Lj., Engineering English and its Terminology, Školska knjiga, Zagreb, 1971. 
3. Hall D. T., Practical Marine Electrical Knowledge, Witherby Seamanship International, 2014. 

4. Blakey, T.N. English for Maritime Studies, 2nd edition, Prentice Hall College Div., 1988. 

Допунска: 
1. English Language I for Marine Engineers, compiled texts and exercises  

2. Kovačević D., Electrical Engineering and its Language, Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, 
Beograd, 2011. 

Број часова  активне наставе:  Остали часови : 0 Предавања . 30 Вежбе. 30 Други облици наставе :0 

Методе извођења наставе 

Предавања, конверзационе вежбе, вежбе по задатим темама, израда домаћих задатака. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби  10 писмени испит 20 

домаћи задаци 10 усмени испит 20 

колоквијуми 20   

колоквијуми 20 Укупно  100 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   БРОДСКЕ ПОМОЋНЕ МАШИНЕ 

Наставник:  Реља  П. Васић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за рад са бродским помоћним машинама уграђеним на бродовима у складу са STCW 

конвенцијом 1978/95/10 и IMO моделом курса 7.02  
Исход предмета  
Студенти добро познају основне саставне елементе бродских помоћних машина, основне принципе рада и 
експлоатације и могу на радном и управљачком нивоу да примене стечена знања у експлоатацији и одржавању 
бродских помоћних машина, као и да врше  дијагностику и отклањање кварова на бродској помоћној машини. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод, подела, дефиниције. Бродске пумпе (клипне, зупчане, вијчане). Бродске пумпе (центрифугалне, аксијалне, 
струјне). Основи теорије компресора. Бродски компресори (клипни, радијални, аксијални). Постављање, рад  и 
одржавање компресора. Кварови и заштита компресора. Турбокомпресори. Центрифугални турбокомпресори. 
Аксијални турбокомпресори. Вентилатори. Грејање, вентилација и климатизација. Кормиларски уређаји. Палубне 
машине и уређаји. Сидрени уређаји. Витла и дизалице. Сидрено витло, притезно витло и витло за терет. Вратилни 
водови. Сепаратори. Пречистачи и филтри. Бродски дестилациони уређаји. Уређаји за спречавање загађења мора. 
Бродски измењивачи топлоте. Грејачи и расхладници. Сигурносна опрема. Противпожарна опрема. Мерење, мерне 
јединице, мерни системи и и мерни инструменти.  
Практична настава: 
Прорачун бродских пумпи, компресора, вентилатора, кормиларских уређаја, сидрених уређаја, вратилних водова.  
Елементи бродских пумпи. Прорачун бродских пумпи. Елементи бродских компресора. Прорачун бродских 
компресора. Прорачун tурбокомпресорa. Радне карактеристике и регулација протока турбокомпресора. 
Карактеристике и прорачун вентилатора. Прописи за вентилацију. Припреме за израду семинарских радова. 
Прорачун кормиларских уређаја. Прорачун сидрених уређаја. Прорачун вратилних водова. Практична настава: 
бродске пумпе. Практична настава: компресори и вентилатори. Практична настава: кормиларски и сидрени уређаји. 
Практична настава: вратилни водови. (осовински вод, осовина пропелера, статвена цев).Студенти уз помоћ 
инструктора (руковаоца) врше упознавање са основним деловима бродских помоћних машина – брод/радионица. 
Литература  
Основна: 

1. Озретић Велимир: Бродски помоћни стројеви и уређаји, Сплит, 2004. 
2. Бошковић Д.: Бродске помоћне машине књига I, II, III, IV (уџбеник), ДСНО, Београд, 1969. 

3. Jackson L., Morton T.D.: General Engineering Knowledge for Marine Engineers, 5th ed., Thomas Reed Publications 

Ltd, London, 1990.   

4. Morton T.D. Motor Engineering Knowledge for Marine Engineers, Thomas Reed Publications Ltd, London, 1994. 

Допунска: 
1. Николић Р.: Бродске помоћне машине – Бродске пумпе, компресори и вентилатори, ВТА ВЈ, Београд, 2001. 
2. Николић Р.: Бродске помоћне машине – Кормиларски уређаји, ВТА ВЈ, Београд, 2000. 

Број часова активне наставе   Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45   Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе, израда и јавна одбрана семинарских радова, самостална израда практичних задатака и 
консултације. Студенти уз помоћ инструктора (руковаоца) врше упознавање са основним деловима бродских 
помоћних машина – брод/радионица). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 5 Писмени  испит  20 

семинарски радови 12 Усмени испит 30 

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 18 Укупно поена 100 

 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   АУТОМАТИЗАЦИЈА БРОДСКОГ ПОГОНА 

Наставник: Јасмина В. Лозановић Шајић 

Статус предмета:  обавезан 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  нема 
Циљ предмета 

Упознати студенте са основама аутоматског управљања бродским погоном у складу са STCW 1978/95/10 
конвенцијом(A-III/1,A-III/2 и IMO моделом курса 7.02). 
Исход предмета 

Студенти познају и владају начинима и поступцима аутоматског управљања бродским погоном, бродским 
моторима, бродским помоћним уређајима и системима, надзором над аутоматским системом контроле 
рада бродских машина. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Општи захтеви. Дефиниције и објашњења. Општи принципи даљинског управљања. Системи даљинског 
управљања. Системи даљинског аутоматског управљања. Алармни системи сигнализације. Системи 
заштите и индикације. Елементи уређаја даљинског и аутоматског управљања (бродских мотора, парних 
турбина, гасних турбина, парних котлова, дизел агрегата, компресора, кормиларских машина, уређаја за 
дизање и спуштање чамаца, сидреног уређаја, стабилизатора љуљања брода). Уређаји за управљање. 
Електрични и електронски системи аутоматизације. Хидраулични и пнеуматски елементи аутоматизације. 
Практична настава: 
Системи даљинског аутоматског управљања. Елементи уређаја даљинског и аутоматског управљања 
(бродских мотора, парних турбина, гасних турбина, парних котлова, дизел агрегата, компресора, 
кормиларских машина, уређаја за дизање и спуштање чамаца, сидреног уређаја, стабилизатора љуљања 
брода). Алгоритам система аутоматског управљање, анализа шема управљања. 
Литература  
Основна: 

1. Шкиљаица В., Хрле З.: Експлоатација бродских дизел мотора и система, ФТН Нови Сад, 1999. 
2. Правила за градњу брода Југорегистра, део -15 Аутоматизација, Београд, 2007. 
3. Антонић, Р.: Аутоматизација брода II, Поморски факултет у Сплиту, 2007. 
4. Stojić M.: Continuous Control Systems, Naučnaknjiga, Belgrade, 1990 (in Serbian),  
5. Smith R.G.:Application of automatic machinery and alarm equipment in ships,Institute of Marine 

Engineers, 
Допунска: 

1. Jackson L.: Reed's instrumentation and control system, Adlard Coles Nautical, London. 1992. 
2. Kovačević B. Continuous Control Systems (book of examples), Naučnaknjiga, Belgrade, 1994 (in 

Serbian),  
3. Parr A.:Hydraulics and pneumatics,Butterworth-Heinemann, 
4. Taylor D.A.,Billis:Marine control practice; Butterworth-Heinemann,  

Број часова активне наставе  Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 30   Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе,  консултације, студије случаја, наставне посете. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавањаи вежби 10 Писмени испит 0 

семинарски рад 0 Усмени испит 30 

колоквијум 1 30   

колоквијум 2 30 Укупно поена 100 

 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 

 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   СТРУЧНА ПРАКСА 

Наставник: Драгана M. Ђерговић 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  6 

Услов:   Одслушана предавања из предмета који захтевају стручну праксу 

Циљ предмета 

Упознати и оспособити студентеза обављање практичних радних задатака у машинском комплексу за 
време пловидбе брода. 
Исход предмета 

Студенати су оспособљени да активно учествују у припремању, експлоатацији погонског комплекса брода  
у свим условима пловидбе. 
Садржај предмета 

Практична настава: 
Брод: 
Припрема за укрцавање на брод. Мере заштите. Процедура припреме и упућивања главних мотора. 
Провера исправности рада мотора и система мотора (система морске и  расхладне воде мотора, система 
горива и подмазивања, система ваздуха и издувних гасова). Познавање и скицирање појединачних 
бродских система или машина/уређаја. Организација рада на броду. Примена мера заштите при 
упућивању, раду и обустављању рада главних мотора, помоћних машина, уређаја и употреби бродских 
система. Провера система подмазивања кошуљица цилиндра. Употреба контролних листи при припреми, 
упућивању и управљању појединачним моторима и системима. Услови за стављање у погон електричних 
генератора и њихов паралелни рад (број обртаја, напон, фреквенција и синхронизација). Проучавање 
техничких упутстава за погон, експлоатацију и одржавање мотора, помоћних машина, уређаја и система. 
Израда Дневника укрцања.Процедуре и начини држањамашинскестраже на броду у току пловидбе.Вежбе 
организовања појединих ванредних ситуација. 
Литература  

1. Техничка упутства за погон, експлоатацију и одржавање мотора, помоћних машина, уређаја и 
система уграђених на броду. 

Број часова активне наставе Остали часови: 90 Предавања: 0 Вежбе: 0  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Практичне вежбе. Активно учешће студената у реализацији свих практичних вежби. Консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активно учешће у реализацији 
практичних вежби 

30 
Провера знања кроз практичан 
рад у току реализације вежби 

30 

Израда Дневника стручне праксе 40 Укупно  100 



Табела 5.2. Спецификација  предмета  

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   УПРАВЉАЊЕ БРОДСКОМ  ПОСАДОМ 

Наставник:  Лазо M. Кукобат 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознати студенте са организацијом на броду и односима међу посадом и правилима  понашања  на броду као 
специфичном окружењу, у складу са STCW 1978/95/10 конвенцијом (A-III/1, A-III/2) и IMO моделом курса 7.02.  
Исход предмета 

Студенти познају правила управљања  на броду,  разликују основне обавезе и одговорности чланова бродске 
посаде, знају да идентификују потенцијалне опасности на броду (стрес, радно преоптерећење, различит 
менталитет чланова посаде и др.) Студенти познају утицај међународних конвенција на управљање бродском 
посадом, способни су да учествују у планирању и организацији  рада посаде у нормалним и опасним ситуацијама, 

да прихватају културне различитости мултинационалних посада  и у складу с тим  поставе оптималну 

организацију посаде. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод, принципи контролисања подређених и одржавање добрих односа мултинационалне посаде. Развој и 
систем организованог понашања на броду. Општи аспекти понашања бродске посаде и изграђивање ауторитета. 
Алокација бродске посаде, неформалне групе на броду и конвенционални оделењски системи. Мењање ставова 
према послу у зависности од метода регрутовања (услови рада могу бити различити између држава и између 
компанија). Управљање бродском посадом у кризним ситуацијама. Организација посаде у случају опасности по 
брод, коришћење међународног кодекса. Обавезе заповедника брода и официра према међународним 
конвенцијама, лична одговорност. Комуникација на броду и информисања бродске посаде. Утицај руковођења на 
кохезију бродског колектива. Персонал менаџмент, однос руковођења и командовања на броду. Организација 
ради извршења обавеза бродске посаде према међународним стандардима. 
Практична настава: 
Управљање бродском посадом у нормалним и кризним ситуацијама. Обавезе заповедника брода и официра 
према међународним конвенцијама, лична одговорност. Комуникација на броду и информисања бродске посаде. 
Литература  
Основна: 

1. Ћоровић Б.: Управљање бродском посадом, ФЗП, Универзитет Црне Горе, Котор, 2011.  
2. Ћоровић Б.: Менаџмент људских ресурса, ФЗП, Котор, 2008. 

Допунска: 
1. IMO Модел курса 7.01 Master and Chief Mate (STCW Regulativa II/2).  
2. Модул 16 Управљање бродском посадом, организација и тренинг. Модел курса развијен у оквиру IMO 

норвешког програма.  
Број часова активне наставе   Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45   Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. Дебате и консултације. У реализацији вежби учествују и истакнути поморци – капетани са 
примерима из праксе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 5 Писмени испит 0 

семинарски рад 0 Усмени испит 40 

колоквијум 1 25   

колоквијум 2 30 Укупно поена 100 



Табела 5.2.  Спецификација  предмета  
 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Вста и ниво студија: Академске студије 1. степен 

Назив предмета: ТЕХНИЧКА  ДИЈАГНОСТИКА 

Наставник:  Дејан  Ж. Вељковић 

Статус предмета:  изборни  

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознати студенте са теоријским основама техничке дијагностике и њене специфичне примене при праћењу 
стања структурних компонената бродских машина, уређаја и механизама, као и са методама за анализу 
појаве отказа (кварова) и предузимања одговарајућих мера за њихово отклањање. 
Исход предмета  
Разумевање основних принципа и терминологије функције одржавања техничких система, и познавање 
основних метода које се користе у области праћења рада и дијагностике бродских дизел мотора, парних 
котлова, парних и гасних турбина, помоћних машина, уређаја и система. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Методе одржавања техничких система. Мерни уређаји и испитивања. Појам, класификација и дигитална 
обрада сигнала. Вибродијагностика. Идентификација отказа мерењем и анализом вибрација и буке. Анализа 
уља за подмазивање и продуката хабања. Инфрацрвена термографија. Методе испитивања без разарања. 
Експлоатација бродских машина и система: услови рада, карактеристичне спољашње сметње, дијагностички 
параметри, поузданост система. Експертски системи у праћењу стања бродских система. Дијагностика стања 
бродских помоћних машина, уређаја и система. 
Практична настава  
Основне методе техничке дијагностике (вибрације, термовизија, анализа продуката хабања), поузданост 
техничких система. Примери мерења, у лабораторијским условима и на броду. Експлоатација бродских 
машина и система, са анализом отказа. Дијагностика стања погонских машина брода и пратећих подсистема. 
Дијагностика стања електроенергетског система брода. Дијагностика стања бродских помоћних машина, 
уређаја и система. Примери експертних система. Анализа шема за развођење горива, уља, расхладних 
медијума, ваздуха под притиском и издувних гасова. Припрема за израду семинарских радова. 
Литература  
Основна: 

1. Тодоровић П. и др.: Техничка дијагностика, Универзитетски уџбеник, Крагујевац, 2010.  
2. Адамовић Ж.: Техничка дијагностика, Завод за уџбенике и  наставна средства, Београд, 1998.  
3. Покорни С.: Поузданост и одржавање техничких система, Војна академија, Београд, 2002.  

Допунска: 
1. Радица Г.: Дијагностика бродских стројних сустава и уређаја, скрипта, Поморски факултет 

Свеучилишта у Сплиту, Сплит 2013.  
2. Јеремић Б., Теротехнологија: технологија одржавања техничких система, Универзитетски уџбеник, 

Крагујевац, 1992. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Предавања, практичне вежбе, израда семинарских радова и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 писмени испит 20 

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум 20   

семинарски рад 20 укупно: 100 



Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Aкадемске студије 1. степена 

Назив предмета:   БРОДСКА  ПРЕТОВАРНА  СРЕДСТВА 

Наставник: Александар  И. Јовичић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознати  студенте  са основним карактеристикама и конструктивним деловима бродских претоварних 
средстава у складу са STCW 1978/95/10 и IMO моделом курса 7.02 и 7.04. 
Исход предмета  
Студенати су оспособљени  да врше експлоатацију и одржавање бродских претоварних средстава као 
и лучких порталних и мобилних дизалица, механизама за кретање, окретање, дизање и спуштање 
терета.  
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Претоварна средства за претовар робе и материјала са прекидним и непрекидним дејством. Подела, 
карактеристике, погонске класе. Механизми и погони код дизалица. Уређаји за вешање и захватање 
терета. Елементи и уређаји код бродских претоварних средстава. Ужад. Ланци. Витла. Добоши. Куке. 
Кочнице. Претоварна средства са прекидним дејством. Претоварна средства са непрекидним дејством. 
Пнеуматски и хидраулични транспорт. Подела и начин рада лучких претоварних средстава. Лучке 
порталне дизалице. Лучке мобилне дизалице. Претоварни мостови. Пловне дизалице. Бродске 
конзолне дизалице. Бродске мостне дизалице.Тракасти транспортери. Ланчани транспортери. 
Виљушкари. Травел лифтови. Пнеуматски транспорт. Хидраулични транспорт. Пројектовање, употреба 
и одржавање бродских претоварних средстава. Претоварна средства у складиштима.  
Практична настава: 
Елементи и уређаји код бродских претоварних средстава. Ужад. Ланци. Витла. Добоши. Куке. Кочнице. 
Упознавање са конструкцијом и принципом рада дизалица и транспортера. Прорачун претоварних 
средстава и избор претоварних система. Припрема за израду семинарских радова. 
Литература  
Основна: 

1. Бурић М.: Претоварна механизација , Машински факултет, Подгорица, 2009.  
2. Владић Ј.: Механизација претовара II – машине и уређаји непрекидног транспорта), 

Институт за механизацију, Нови Сад, 1991.  
Допунска: 

1. Дундовић Ч.: Прекрцајна средства прекидног транспорта,Поморски факултет у Ријеци, 2005.  
Број часова активне наставе  Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45   Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе, израда и јавна одбрана семинарских радова, самостална израда практичних 
задатака и консултације. Студенти уз помоћ инструктора (руковаоца) врше упознавање са основним 
деловима бродских претоварних средстава. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  и вежби 5 Писмени испит 20 

семинарски радови 12 Усмени испит 30 

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 18 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   БРОДСКИ  РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ 

Наставник:  Реља П. Васић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:   Нема 
Циљ предмета 

Упознати и оспособити студенте за рад са расхладним уређајима у складу са STCW 1978/95/10 
конвенцијом и IMO моделом курса 7.02.  
Исход предмета 

Студенти имају основна знања о расхладним уређајима и могу да обављају све послове на 
експлоатацији, дијагностици кварова и одржавању бродских расхладних уређаја и система 
климатизације и могу да примене стечена знања на заштиту животне средине при раду са расхладним 
уређајима.  
Садржај предметa 

Теоријска настава: 
Конструктивни облици бродских клима уређаја. Бродски расхладни уређаји. Основе технике хлађења. 
Компоненте расхладних уређаја: компресори, кондензатори, пригушни елементи,  испаривачи. Теорија 
расхладне технике. Кружни процеси расхладних постројења. Расхладне коморе. Типови расхладних 
уређаја и расхладни процеси. Компресорски расхладни уређаји. Елементи компресорских расхладних 
уређаја. Аутоматизација расхладних уређаја. Основни типови бродских компресорских расхладних 
уређаја. Расхладни контејнери. Процес сушења хлађењем и мешањем ваздушних струја. 
Димензионисање, конструкције и одржавање расхладних уређаја. Дијагностика кварова и експлоатација 
расхладних уређаја.Међународни прописи. 
Практична настава: 
Конструктивни облици бродских клима уређаја. Саставни делови бродских расхладних уређаја. 
Компресори. Испаривачи. Кондензатори. Пригушни вентили. Припрема за израду семинарских радова. 
Расхладни флуиди. Пуњење и пражњење расхладних система. Штетни утицај расхладних флуида на 
околину. Компресорски расхладни уређаји. Елементи компресорских расхладних уређаја. Бродски 
системи вентилације, сушења и климатизације. Елементи система климатизације. Одржавање 
расхладних уређаја. Заштита  бродских расхладних уређаја. Изолација хлађених простора. Потребна 
знања за сигурну заштиту околине при раду са расхладним уређајима. Процес сушења хлађењем и 
мешањем ваздушних струја. Димензионисање и конструкције расхладних уређаја. Дијагностика кварова и 
експлоатација. 
Међународни прописи. 
Литература  
Основна: 

1. Вујић, С.: Расхладни уређаји, Машински факултет Универзитета у Београду, Београд, 1988. 
2. Мартиновић Д.: Бродски расхладни уређаји, Школска књига, Загреб, 1994.  

Допунска: 
1. ASHRAE: 2002 ASHRAE Handbook – Refrigeration, American Society of Heating,  
2. Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta, 2002.  
3. Marine Training Software "Unitest" , Stirling Tehnologies, Inc., 1997.  

Број часова активне наставе  Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 45   Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, израда семинарских радова. Дебате и консултације.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 Домаћи задаци 10 

семинарски рад 10 Писмени испит 15 

колоквијум 1 15 Усмени испит 25 

колоквијум 2 15 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација  предмета  
 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врстаи ниво студија:  Академске студије  1. степена 

Назив предмета:  ОДРЖАВАЊЕ БРОДСКИХ МАШИНА И ХАВАРИЈЕ 

Наставник:  Дејан  Ж. Вељковић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са начинима правилног одржавања бродских машина, у складу са STCW 1978/95/10 
конвенцијом (A-III/1, A-III/2), ISM кодом и IMO моделом курса 7.02 и 7.04 . 
Исход предмета  
Студенти елементарно познају и владају начинима и  поступцима правилног одржавања бродских машина 
као и проценом и анализом трошкова одржавања брода. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Генералне карактеристике одржавања брода, организација и процењивање трошкова одржавања. Практични 
примери метода одржавања брода (AMOS Eset management program). Утицај међународне регулативе на 
одржавање. ISM code - увођење, сврха, примена и примери извођења контрола. Примери могућих видова 
корозије на броду. Заштита брода од корозије. Одржавање бродских мотора и бродских помоћних машина, 
уређаја и система. Основни принципи експлоатације бродског погона. Откривање неправилности у раду 
бродских машина. Безбедност при експлоатацији и одржавању бродског погона. Бродски план безбедности. 
Практичне безбедоносне процедуре на броду. Примери документованих безбедоносних записа и планова. 
Уопште о поморским хаваријама. Поморске несреће на мору. Правно регулисање поморских несрећа. 
Генерална хаварија. Непланирани откази елемената бродског погона (мотора, бродских помоћних машина, 
уређаја и система). 
Практична настава  
Практични примери метода одржавања брода. Основни принципи експлоатације бродског погона. Бродски 
план безбедности. Анализа хаварија. Непланирани откази елемената бродског погона (мотора, бродских 
помоћних машина, уређаја и система). Припрема за израду семинарских радова. 
Литература  
Основна: 

1. Шкиљаица В., Хрле З.: Експлоатација бродских дизел мотора и система, ФТН Нови Сад, 1999.  
2. Белак С.: Теротехнологија, 2005. 
3. Osborne A., Hunt E.C.: Modern Marine Engineer's Manual Vol 2, Cornell Maritime Press, New York, 1991. 
4. House D.J.: Dry-Docking & Shipboard Maintenance: A Guide To Industry, Witherby, 2003. 

Допунска: 
1. Code Of Safe Working Practices For Merchant Seamen Consolidated Edition, The Stationery Office, Uk,2010. 
2. Raj B., Jayakumar T., Thavasimuthu M.: Practical Non-Destructive Testing, Woodhead Publishing, 2002. 
3. Дулић С.: ISM  CODE -  Циљеви кодекса - Azalea maritime training centre,Bijela,(2011) 
4. AMOS Asset Management, брошура 

Број часова  активне наставе Остали  часови: 0 Предавања : 45 Вежбе : 30 Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. Израда и презентација семинарских радова, консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 писмени испит 20 

колоквијум 10 усмени испт 30 

семинарски рад  1 15   

семинарски рад  2 15 Укупно: 100 
 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   КОРОЗИЈА И ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА 

Наставник:  Соња  Б. Кетин 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 
Циљ предмета 
Стицање инжењерских и функционалних знања из области корозије и заштите материјала, бродских горива, мазива и 
воде у складу са STCW 1978/95/10 Конвенцијом (A-III/1 I A-III/2) и IMO моделом курса 7.02 и 7.04.  
Исход предмета 
Студенти су оспособљени да могу препознати корозију, могуће штете од корозије и предузму одговарајуће мере за 
заштиту материјала од корозије и могу правилно да изаберу одговарајућа заштитна средства као и да их примене у 
конкретном случају на броду. Успешно могу да препознају врсте горива, њихов састав и карактеристике сирове нафте и 
њених продуката. Студенти су упознати са својствима мазива, као и припремом воде за потребе бродских машина. 
Студенти су упознати са начином чувања и манипулацијом горива, мазива и воде на броду. 
Садржај предметa 
Теоријска настава: 
Пропадање материјала: корозија, ерозија, абразија и кавитација. Корозија метала. Штете од корозије. Механизми 
корозије. Врсте корозије. Облици корозије. Хемијска и електрохемијска корозија. Деструкција анорганских неметалних и 
органских материјала. Заштита од корозије. Испитивање корозије и заштите. Корозиона својства појединих техничких 
материјала. Одабир материјала. Пројектантске мере против корозије. Катодна и анодна заштита. Заштитне превлаке. 
Обрада површина материјала. Заштитни премази.  
 
Процеси прераде сирове нафте. Течна и гасовита горива. Бродска горива. Процес сагоревања горива. Квалитет 
бродских горива. Стандарди бродских горива-ISO 8216 i 8217. Прописи чувања горива на броду. Метод испитивања 
бродских горива. Принцип прорачуна густине горива у зависности од температуре. Моторна уља. Специфичности уља 
за подмазивање бродских мотора. Специфичне карактеристике уља. Избор уља за бродске дизел моторе.  Руковање 
мазивима. Управљање отпадним уљима. Контрола квалитета уља. Употреба воде на бродовима. Физичка и хемијска 
својства воде. Припрема воде за употребу на бродовима. 
Практична настава: 
Облици и врсте корозије. Припрема површина за заштиту од корозје. Избор заштитних премаза. Анализа услова 
наношења заштитних премаза. Пројектовање заштитних мера против корозије у агресивним  срединама. Пројектовање 
антикорозије у неагресивним срединама. Примери у свету корозије у бродарској индустрији. Последице које настају 
услед лоше урађене заштите од корозије. Шема антикорозионих  премаза. Контрола антикорозионе заштите. Примена 
софтвера у пројектовању заштите од корозије. Примена мазива. Практични примери откривања воде у гориву. Атести 
горива. Таблице запремина горива. Лабораториске анализе горива, уља и воде. Методе припреме воде. 
Припрема за израду семинарског рада. 
Литература  
Основна: 

1. Група аутора (Уредници Гулишија З. и Лачњевац Ч): Корозија и заштита материјала, монографија, ИТНМС и 
ИДК, 2012. 

2. Roberge R.P.: Handbook of Corosion Engineering, 1999.  
3. Николић Д.:Погонски материјали (Fuel Materials) script, Faculty of Maritime Studies, Котор. 
4. Николић Р.: Истраживање квалитета постојећих бродских система горива и уља са циљем њиховог 

усавршавања и прилагођавања међународним прописима и стандардима-пројекат, Југорегистар, Београд, 
2010. 

5. Стојилковић М.:Примена мазива, ЈУНГ,Нови Сад, 2005 

Број часова активне наставе   Остали часови: 0 

Предавања: 45 Вежбе: 30   Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 
Предавања, практичне вежбе, израда семинарског рада и консултације.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 Писмени испит 10 

семинарски рад 10 Усмени испит 30 

колоквијум 1 20   

колоквијум 2 20 Укупно поена 100 



Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ПОМОРСКА МЕДИЦИНА 

Наставник:  Нина  В. Ђукановић 

Статус предмета:  Изборни  
Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 
 

Циљ предмета 

Стицање знања из области медицине која су потребна на броду са конвенцијом STCW 1978/95/10. 
 

Исход предмета  
Студенти владају знањима и вештинама из области медицине која су им неопходна за несметано 
обављање дужности на броду по међународним стандардима  
 

Садржај предмета 

 

Увод у поморску медицину. Анатомија и физиологија човека. Узроци и превенција болести. Бродска 
апотека. Утврђивање виталних функција. Преглед и процена стања оболелог и повређеног. Лечење и нега 
оболелих и повређених у бродским условима. Ургентна стања и прва помоћ. Повреде и њихово 
збрињавање. Тровање на броду и прва помоћ. Заразне болести, сексуално преносиве болести. Прва 
помоћ и медицинска брига код оштећења организма услед дејства високе или ниске температуре. Остале 
болести и медицински проблеми. Умирање и смрт на броду. Спољна помоћ - радио медицински савети, 
превоз повређених хеликоптером, трансфер од брода до брода. Бродска хигијена. Дезинсекција и 
дератизација брода. Бродски здравствени прописи, документи и администрација.  
 

Практична настава: 
Практичне вежбе прегледа повређених и прва помоћ – различите ситуације. Практичне вежбе давања 
ињекција. Позиви за радио медицинске савете. 
Литература  
Основна: 

1. International Medical Guide for Ships. World Health Organization, 2007 
2. Мулић Р, Ропац Д. Медицина за поморце. Медицинска наклада (Дата Статус), 2002. 

Допунска: 
1. Павловић А: Прва помоћ. Обележја, Београд, 2007. 

Број часова активне наставе Остали часови: 0 Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, практичне вежбе, дебате и консултације.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 10 Писмени  испит   

семинарски рад 10 Усмени испит 50 

колоквијум 1 15   

колоквијум 2 15 Укупно поена 100 



 

 

Табела  5.2.  Спецификација предмета 

 
 
 
 

Студијски програм:  БРОДОМАШИНСТВО 

Врста и ниво студија Академске студије 1. степена 

Назив предмета:   ЕКОНОМИКА БРОДАРСТВА 

Наставник:  Драгана М. Ђерговић 

Статус предмета:  Изборни  
Број ЕСПБ:  8 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознати студенте са економским законитостима у бродарству и начину њихове примене у пословању 
бродарских компанија. 
Исход предмета 

Студенти су  оспособљени  да сагледају улогу бродарства у транспортном и економском систему; да 
примене основне економске законитости на појединачне случајеве из бродарства (дефинишу трошкове 
превоза, обрачунају укупне трошкове путовања брода, утврђују успешност пословања итд);  да разумеју 
карактеристике пословања у бродарству;  
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод у предмет. Појам и предмет изучавања економике бродарства, задаци и методе, повезаност са другим 
наукама. Поморски превоз и његов економски значај. Карактеристике пословања у морском бродарству. 
Посебне врсте делатности морског теретног бродарства. Слободно, линијско и танкерско бродарство. 
Тржиште бродског простора слободног, линијског и танкерског бродарства. Бродарске конференције и 
споразуми. Возарине у морском теретном бродарству. Формирање возарина у појединим врстама 
делатности бродарства и различитим формама уговарања поморског превоза. Основна средства речно-
морског бродарства. Капацитети основних средстава, одређивање, коришћење и ефикасност. Системи и 
методи обрачуна амортизације брода. Трошкови у бродарству. Категоризације трошкова према врсти, 
степену искоришћења капацитета, местима и носиоцима. Гранични трошкови. Калкулације у бродарству. 
Модел укупних трошкова путовања брода. Резултати пословања у бродарству и мерила успешности. 
Оптимизација трошкова. Организација бродарских компанија. Специфичности организационе структуре по 
појединим врстама делатности морског теретног бродарства. Морско и речно бродарство у националним и 
светској привреди. Протекционизам у бродарству, перспективе и правци развоја бродарства.  
Практична настава: 
Место морског бродарства у структури поморске и светске привреде. Поморски теретни промет. 
Детерминанте обимa,трендови и структура потражње на тржишту бродског простора. Светска трговачка 
морнарица. Стање и кретање обима и структуре капацитета понуде на тржишту бродског простора. 
Актуелни трендови на возаринским тржиштима слободног, линијског и танкерског бродарства. Обрачун 
амортизације брода. Структура трошкова у бродарским компанијама. Примена модела обрачуна укупних 
трошкова путовања брода. Продуктивност, економичност и рентабилност. Обрачун преломне тачке 
рентабилности пословања бродарских компанија. 
Литература 

Основна: 
1. Митровић, Ф.: Економика бродарства, Поморски факултет, Сплит, 2008. 

Допунска: 
1. UNCTAD: Review of Maritime Transport, 2000-2016.   

Број часова активне наставе Остали часови: 0 

Предавања: 30 Вежбе: 30  Други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, дебате и консултације.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 10 усмени испит 40 

колоквијум 1  25   

колоквијум 2  25   

семинарски рад 0 Укупно поена 100 


