
Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета:  Машине за одржавање путева 

Наставник (Име, средње слово, презиме):  Гашић М. Миломир  

Статус предмета:   Изборни за модул 4, III семестар 

Број ЕСПБ: 6   

Услов:  без услова 

Циљ предмета  

Упознавање са функционалним карактеристикама машина за изградњу и одржавање путева, 

и са кинематским шемама погона.Стицање теоријских и практичних знања неопходних за 

запошљавање и рад у предузећима за путеве као и за даља усавршавања. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за прорачун капацитета рада и оптималан избор машина за 

изградњу и одржавање путева.Овладавање стандардима који су од значаја за безбедан рад 

руковаоц машине-окружење. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основне карактеристике савремених путева,улога и значај машина за изградњу и одржавање 

путева.машине за разривање,ископ,утовар и планирање.Принципи рада, конструктивна 

извођења, снага погонског мотора, учинак (разривачи, багери са чеоном и дубинском 

кашиком, утоварне лопате, дозери, скрепери и грејдери ).машине за стабилизацију и 

сабијање. Класификација машина, машине за мешање и сабијање, основе прорачуна и избор. 

Машине за производњу агрегата. Особине камених материјала, дробилице и сита, принципи 

рада и основни техничко-технолошки параметри. Машине за производњу и уградњу 

асфалтног бетона и бетона. Основе прорачуна и учинак. Машине за одржавање путева у 

змским условима.Шеме конструктивних извођења и принципи рада. 

Практична настава(вежбе)  

Упознавање са радним уређајима багера.Карактеристични прорачунски положаји и провера 

стабилности.Упознавање са конструктивним решењима радних уређаја машина за земљане 

радове. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови 

0      
Предавања: 

        3 

Вежбе: 

    1 

Други облици наставе: 

1  

Студијски истраживачки 

рад:  0                

Методе извођења наставе 

Предавања,видео презентације, приказ конструкција и прорачунских метода.Израда 

пројектног задатка:организација градилишта, међусобна повезаност машина, избор машина 

за извођење радова при ископу и транспорту земље. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Присуство на вежбама 5 писмени испит 30 

Графички рад 30 усмени испт  

Колоквијум-и 30 Укупно 100 

Присуство на предавањима 5   

 


