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представља престижно такмичење у организацији
Међународног друштва инжењера машинства (SAE
International) које већ тридесет година поставља изазов младим
инжењерима и конструкторима подстичући их да осмисле и
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конструишу тркачки аутомобил мањих димензија, односно возило формуле. Циљ

такмичења јесте да се знање стечено на факултетима примени у пракси, да студенти

стекну одређени вид обуке и искуство које ће их припремити за будуће професије.

Тимови студената имају посебан задатак да осмисле, дизајнирају, израде и тестирају

прототипе аутомобила, све у складу са бројним и строго утврђеним правилима.

• Фотографија ’’Формула студент’’ такмичења 2015. у Лондону (стаза Silverstone )

На такмичењу учествује више од 100 тимова из целог света, а трке се одржавају
сваке године у серији од 12 сезонских трка, чији се број повећава из године у годину.
Основна идеја такмичења је да се будући инжењери опробају у свим аспектима
прављења комплетног производа у виду формуле смањених димензија. Студенти имају
за циљ да се што боље снађу у свим областима од прорачуна оптерећења шасије и
искоришћења мотора до дизајна шасије и ентеријера.

Посебан акценат је и на цени делова и економској оправданости возила.
Такмичење се дели у две класе, динамичке дисциплине на стази, и такмичење у дизајну
и пројектној документацији. Погон у возилима може бити СУС мотор, или електрични
мотор и такмиче се у различитим категоријама. Тестови су разноврсни, од убрзања и
кочења, до трка на стази у дужини од 21 километар.
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ФИН Крагујевац представља тим састављен од студената
Факулета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
свих нивоа студија. Основни циљ је да студенти кроз тимски
рад, упознавање и размену искустава успешно примене сваФОРМУЛА 

знања стечена кроз године студирања и стекну неопходно искуство потребно инжењеру,

како би могли бити конкурентни и спремни да одговоре на све захтеве савремене

индустрије. Током реализације програма студенти активно учествују у реализацији истог.

Кроз сам ток пројекта, процес информисања студената о самом пројекту, један је од

кључева успеха, јер је блиско повезан са интересовањима студената и на овај начин може

заинтересовати већи број истих да се прикључе, али паралелно са тим и иницирати

подршку привредних субјеката и факултета. Након израђеног возила следи

пријављивање за такмичења и надметање са осталим тимовима европских универзитета.

Ово представља други део пројекта, али и најважнији, јер тада долази до изражаја

квалитет претходно реализованих активности. Тимски дух, подршка и сарадња чланова

кључ је за успех током оба дела пројекта. На самом такмичењу екипа Студентска

формула ФИН Крагујевац се пријављује као Универзитетска екипа и на тај начин

представља град Крагујевац у најбољем светлу.

• 3D модел болида Студентске формуле ФИН Крагујевац
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 Тим за ослањање, 

 Тим за управљање, 

 Тим за погон и пренос снаге, 

 Тим за електронику, 

 Тим за логистику, односе са јавношћу и координацију пројекта, 

 Тим за 3D моделирање, симулације, 

 Тим за аеродинамику и дизајн, 

 Тим за кочиони систем. 

ФОРМУЛА

ФИН Крагујевац окупља 45 студената са различитих факултета

Универзитета у Крагујевцу окупљених са циљем реализације пројекта
студентска формула. Студенти су подељени по следећим тимовима: 

Сваки од тимова има свог лидера који подноси извештаје свог тима, координира и управља 

својим члановима. Поред лидера, сваки тим има свог ментора из реда професора који су ту 

да студентима помогну у виду савета, сугестија и препорука приликом израде. 

• Неке од активности тимова Студентске формуле ФИН Крагујевац
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Студентске формуле ФИН Крагујевац, огледају се у
досадашњим достигнућима подтимова .ДОСТИГНУЋА

Тимови су, до сада, израдили комплетан тродимензиони модел болида, као и
комплетне моделе свих подсклопова, који га чине. Израђени су модели рама, система за
ослањање, кочионог система, преноса снаге, pedal box-a, управљачке јединице и
каросерије возила. По моделу је израђен рам болида на који ће се склапати
подсклопови.

Студентска формула ФИН Крагујевац је забележила учешће на сајмовима
аутомобила и аутокомпонентистике, на многим сајмовима науке у средњим школама и
факултетима широм Србије, као и на бројним конференцијама и семинарима
студентских организација у Србији и у иностранству.

• Учешће Студентске формуле ФИН 
Крагујевац на разним манифестацијама
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и презентација наших активности доступна је свима путем сајта
www.finracingteam.rs као и на фејсбук страници FIN RacingВИДЉИВОСТ

Team Kragujevac. Поред редовног ажурирања наведених адреса редовно се праве

репортаже од стране локалних телевизија и телевизија које у свом програму имају

спортске садржаје. Појављивање у медијима користи се за презентацију самог пројекта

али и свих спонзора и партнера који помажу и у огромној мери доприносе реализацији

истог. Врхунац нашег тима је појављивање самог болида на тркама широм Европе, где

ћемо пре свега бити представници Републике Србије, затим Града Крагујевца и

Факултета али и свих спонзора, партнера и пријатеља Студентске формуле ФИН

Крагујевац

Партнери и спонѕори пројекта Студентска формула ФИН Крагујевац, током трајања

пројекта добијају ниѕ погодности :

 Представљање спонзора на свим активностима Студентске формуле ФИН

Крагујевац:

 Представљање логотипа спонѕора на банерима и рол-ап платнима при свим јавним

активностима , као што су конференције, пријеми и сајмови;

 Приказивање логотипа спонзора на свим штампаним материјалима Студентске

формуле ФИН Крагујевац ;

 Појављивање спонзора у филму о пројекту;

 Појављивање логотипа спонзора на Facebook страници Студентске формуле и

појављивање логотипа спонзора на сајту www.finracingteam.rs са линком ка њиховом

сајту;

 Могућност учешћа на промотивним презентацијама;

 Појављивање логотипа спонзора на самом тркачком болиду, који ће бити виђен на

сајмовима и изложбама у Србији, као и на тркама широм Европе;

 Добијање фото и видео документације у трајању и по завршетку пројекта .

носилац пројекта, 

дипл. маш. инж. Александар Миљковић
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град
Крагујевац

Партнери и спонзори 
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