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Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  

првог нивоа студија Заштита животне средине 
 
 

       
      Ш 

 
Назив предмета  
 

 
С 

 
Тип  
 

Статус 
предмета 
 

Часови активне  
наставе 

Остали 
часови 

ЕСПБ 

П В ДОН   
 

ПРВА ГОДИНА 
 

1. Б.1.1.З.ао Математика 
 

I АО ОЗ 4 4 - - 8 

2. Б.1.2.З.ао Енглески језик  
 

I АО ОЗ 2 2 - - 6 

 
3. 

 
Б.1.3.З.са 

Основе 
информационо- 
комуникационих 
технологија 

 
I 

 
СА 

 
ОЗ 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
6 

4. Б.1.4.З.ст Хемијска 
технологија 

I СТ ОЗ 2 2 - - 7 

 
5. 

 
Б.1.5.З.ао 

Социологија 
савременог 
друштва 

 
I 

 
АО 

 
ОЗ 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
6 

6. Б.2.6.З.ст Хемија 
 

II СТ ОЗ 3 3 - - 8 

7. Б.2.7.З.ст Физика 
 

II СТ ОЗ 3 3 - - 7 

8. Б.2.8.З.са Основи животне 
средине 

II СА ОЗ 2 2 - - 7 

9. Б.2.9.З.са Дифузионе 
операције 

II СА ОЗ 2 2 - - 5 

 Укупно часова активне 
наставе на години студија 
=690 
 

 60 

 

ДРУГА ГОДИНА 
 

10. Б.3.10.З.са 
 

Механика флуида 
 

III СА ОЗ 2 2 - - 6 

 
11. 

 
Б.3.11.З.ст 

Увод у 
информационе 
системе 

 
III 

 
СТ 

 
ОЗ 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
7 

12.  Предмет изборног 
блока 1. 

III СТ ИБЗ 2 2 - - 6 

 
13. 

 
Б.3.13.З.ст 

Заштита животне 
средине и 
одрживи развој 

 
III 

 
СТ 

 
О 

 
2 

 
2 

 
- 
 

 
- 

 
7 

 
14. 

 
Б.3.14.З.ст 

 
Физичка хемија 

 
III  

 
СТ 

 
ОЗ 

 
2 

 
2 

- -  
6 
 

15. Б.4.15.З.ст Органска хемија  
 

IV СТ ОЗ 2 2 - - 7 

16. Б.4.16.З.са Управљање 
пројектима 

IV СА ОЗ 2 2 - - 5 

17. Б.4.17.З.ст Микробиологија 
 

IV СТ О 2 2 - - 6 

18. Б.4.18.З.ст Хемијско- IV СТ ОЗ 2 2 - - 5 
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инжењерска 
термодинамика 

19.  Предмет изборног 
блока 2. 

IV СТ ИБЗ 2 2 - - 5 

 Укупно часова активне 
наставе на години студија = 
600 
 

 60 

 

ТРЕЋА ГОДИНА 
 

20. Б.5.20.З.са 
 

Аналитичка 
хемија 

V СА ОЗ 3 3 - 2 6 

 
21. 

Б.5.21.З.са 
 

Мониторинг 
животне средине 

V СА О 2 2 - - 5 

 
22. 

Б.5.22.З.са Управљање 
отпадом 

V СА О 2 2 - - 6 

23. Б.5.23.З.са 
 

Заштита вода 
 

V СА О 2 2 - - 5 

24.  Предмет изборног 
блока 3.  

V СА ИБ 2 2 - - 5 

25. Б.6.25.З.ст 
 

Основе квалитета VI СТ ОЗ 2 2 - - 5 

 
26. 

Б.6.26.З.са 
 

Еколошки 
пројекти 

VI СА О 2 2 -  6 

27.  Предмет изборног 
блока 4. 

VI СА ИБЗ 2 2 - - 5 

28. Б.6.28.В.са 
 

Стручна пракса VI СА     2 2 

29. Б.6.28.В.са 
 

Завршни рад VI СА      15 

 Укупно часова активне 
наставе на години студија 
 = 480 
 

 60 

Тип предмета: АО – академско-општеобразовни, СТ- стручно-теоријски, СА-стручно - апликативни 
Статус предмета: О-обавезан на студијском програму, ИБ-изборни блок за студијски програм, ОЗ-обавезни 
заједнички за више студијских програма,  ИБЗ-изборни заједнички блок за више студијских програма,   
Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), 
СИР-студијски истраживачки рад.  
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Изборна настава на студијском  програму  
  
 
 

 Ш Назив предмета Тип Статус 
предмета 

Часови активне наставе ЕСПБ 

     П В ДОН СИР ЕСПБ 
Предмети изборног блока 1. 
1. Б.3.12.1.З.ст Менаџмент 

 
СТ И 2 2 - - 6 

2. Б.3.12.2.З.ст Заштита на раду 
 

СТ И 2 2 - - 6 

Предмети изборног блока 2. 
1. Б.4.19.1.З.ст Феномени преноса 

 
СТ И 2 2 - - 5 

2. Б.4.19.2.З.ст Инжењерска 
графика 

СТ И 2 2 - - 5 

Предмети изборног блока 3. 
 
1. 

 
Б.5.24.1.З.са 

Утицај саобраћаја 
на животну 
средину 

 
СА 

 
ИБ 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
5 

2. Б.5.24.2.З.са Градитељство и 
одрживи развој 

СА ИБ 2 2 - - 5 

Предмети изборног блока 4. 
1. Б.6.27.1.З.са Заштита од 

корозије 
СА И 2 2 - - 5 

 
2. 

 
Б.6.27.2.З.са 

Рециклажа 
отпадних 
радиоактивних 
материја 

 
СА 

 
И 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
5 

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе 
Тип предмета:СТ- стручно –теоријски,  СА-стручно - апликативни 
Статус предмета: ИБ –изборни предмет за студијски програм ,  И-изборни заједнички за студијске програме. 
Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета. 
Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари 
и др.), СИР-студијски истраживачки рад. Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, 
то се означава у Књизи предмета. 
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                                                                    Обавезни предмети: 

                                                 
1. Математика 
2. Енглески 
3. Основе информционо – комуникационих технологија 
4. Хемијска технологија 
5. Социологија савременог друштва 
6. Хемија 
7. Физика 
8. Заштита животне средине 
9. Дифузионе операције 
10. Механика флуида 
11. Увод у информационе системе 
12. Заштита животне средине и одрживи развој 
13. Хемијско – инжењерска термодинамика 
14. Органска хемија 
15. Управљање пројектима 
16. Микробиологија 
17. Физичка хемија 
18. Аналитичка хемија 
19. Монитиринг животне средине 
20. Управљање отпадом 
21. Заштита вода 
22. Основе квалитета 
23. Еколошки пројекти 
24. Стручна пракса 
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, Информационе технологије, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Математика 
Наставник: Проф. др Миланка  Д. Гардашевић-Филиповић 
Статус предмета: обавезан  
Број ЕСПБ: 8 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Циљ изучавања предмета је да студенти продубе и прошире своја математичка знања почев од основних 
појмова математичке логике и теорије скупова преко елементарних функција, линеарне алгебре и аналитичке 
геометрије, до елемената математичке анализе- граничних вредности функција и дифернцијалног рачуна. 
Исход предмета  
Да се студенти оспособе да стечена математичка знања и вештине успешно користе како за савладавање 
градива других наставних предмета који се изучавају током студија тако и за решавање техничких и 
технолошких проблема. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни појмови математичке логике и теорије скупова. Релације и функције. Појам реалне функције реалне 
променљиве; начини задавања функције; инверзне функције; основне особине функција; преглед елементарних 
функција. Примена елементарних функција. Појам детерминанте другог, тећег и вишег реда, основне особине. 
Лапласов развој. Појам матрице, основе особине. Инверзна матрица. Матричне једначине. Системи линеарних 
једначина: Гаусов метод, Кармерово правило, Кронекер – Капелијева теорема . Појам вектора. Скаларни, 
векторски и мешовити производ вектора. Једначина равни. Једначина праве. Међусобни положај правих и 
равни у простору. Појам низа; гранична вредност низа; гранична вредност функције; непрекидност функције. 
Извод функције и примене; диференцијал функције и примене; изводи и диференцијали вишег реда. Основни 
ставови диференцијалног рачуна  (Ролова, Лагранжова, Кошијева и Лопиталова теорема); Тејлорова формула и 
њене примене. Испитивање функција помоћу диференцијалног рачуна.  
Практична настава 
Основни појмови математичке логике и теорије скупова. Релације и функције. Појам реалне функције реалне 
променљиве; начини задавања функције; инверзне функције; основне особине функција; преглед елементарних 
функција. Примена елементарних функција. Појам детерминанте другог, тећег и вишег реда, основне особине. 
Лапласов развој. Појам матрице, основе особине. Инверзна матрица. Матричне једначине. Системи линеарних 
једначина: Гаусов метод, Кармерово правило, Кронекер – Капелијева теорема . Појам вектора. Скаларни, 
векторски и мешовити производ вектора. Једначина равни. Једначина праве. Међусобни положај правих и 
равни у простору.  Појам низа; гранична вредност низа; гранична вредност функције; непрекидност функције. 
Извод функције и примене; диференцијал функције и примене; изводи и диференцијали вишег реда. Основни 
ставови диференцијалног рачуна  (Ролова, Лагранжова, Кошијева и Лопиталова теорема); Тејлорова формула и 
њене примене. Испитивање функција помоћу диференцијалног рачуна. 
Литература:   
1. Жарковић Р., Гардашевић Д., Радивојевић В.: Математика-теорија и задаци, Виша политехничка школа, 
Београд, 2006 (главе1,2,4,5,6,7,8,9,10) 
2. Белајчић Д.: Векторски рачун и аналитичка геометрија у простору, Научна књига, Београд, 1989  
3. http://imft.ftn.uns.ac.rs/~vanja/zbirka_4.pdf 
4. http://lavica.fesb.hr/mat1/vjezbe/index.html 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 
4 

Вежбе: 
4 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, семинарски рад, консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 писмени испит 30 

колоквијуми 40   

семинарски рад 5   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, Информационе технологије, Заштита животне 
средине, Дизајн  
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Енглески језик 
Наставник: Љиљана M. Поповић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студената да систематизују и активно користе претходно стечено знање језика, да 
га подигну на виши ниво кроз разне облике усмених и писмених активности, да се јасно , лако и 
граматички исправно изразе на том језику, као и да несметано користе литературу на енглеском 
језику неопходну за проширивање знања из осталих предмета. 
Исход предмета  
Студенти се оспособљавају у основним комуникационим вештинама на енглеском језику. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Unit 1 – GETTING TO KNOW YOU, Tense revision (Present Simple, Present Continuous), listening and 
speaking, reading – People- the great communicators 
Unit 1 – Workbook exercises 
Unit 2 – THE WAY WE LIVE, Have/has got, reading and speaking – Living in the USA  
Unit 2 – Workbook exercises 
Unit 3 – IT ALL WENT WRONG, Past tenses (Past Simple/Past Continuous), listening and reading – The 
perfect crime 
Unit 3 – Workbook exercises 
Unit 4 – LET’S GO SHOPPING, Much/many, CNs/Uns, articles, reading – The best shopping street in the 
world 
Unit 4- Workbook exercises 
Unit 5 – WHAT DO YOU WANT TO DO? Verb patterns, going to/will, reading- Hollywood kids, 
listening 
Unit 5 – Workbook exercises 
Unit 6 – TELL ME! WHA'S IT LIKE? , Comparison of adjectives, listening and speaking, reading- A tale 
of two millionaires 
Unit 6 – Workbook exercises 
Unit 7 – FAMOUS COUPLES, Present Perfect, adjectives and adverbs, listening and speaking, reading – 
Donna Flynn &Terry Wiseman 
Unit 7 – Workbook exercises, preparation for the final test (kolokvijum) 
Практична настава 
Обраде стручних текстова. 
Литература:  
1.NEW HEADWAY , Pre-intermediate, John and Liz Soars 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: групни и фронтални рад, индивидуални и рад у паровима, 
аудитивно-визуелне методе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност на предавањима и 
вежбама 

5 усмени испит 30 

учешће у дискусијама 10   

учешће у стручно практичним 
вежбама 

15   

3 теста    10+10+15   

1 домаћи 5   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, Информационе технологије, Заштита 
животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Основе информационо-комуникационих технологија 
Наставник: Проф.др Дејан Б. Симић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: nema uslov 

Циљ предмета 
Студенти се упознају са основним појмовима у информационим и комуникационим технологијама и 
стичу минималне вештине за рад са рачунаром. Тиме ће знатно побољшати своју продуктивност у 
решавању проблема уз помоћ информационих технологија и алата типично расположивих на 
персоналном рачунару. 
Исход предмета  
Студенти ће добити знања и вештине потребне за рад са рачунаром, као и основна знања о примени 
савремених информационо комуникационих технологија. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Бројни системи и кодови. Историја рачунарства. Подаци, информације и знање. Хардвер. Софтвер. 
Организација података. Организација датотека. Базе података. Рачунарске мреже. Java.  
Комуникационе технологије. Електронска трговина. Заштита података. HTML. HML.  
Практична настава 
 Увод. Конфигурација и администрација оперативног система – Windows. Напредно коришћење 
текст процесора – Word. Напредне технике рада са табелама – Excel. Windows+Word+Excel.  Израда 
презентација – PowerPoint. Интернет + е- пошта. Израда Интернет презентација – Dreamweaver. 
PowerPoint + Интернет + Dreamweaver. Интегрални тест.  
Литература  
1. Дејан Симић, Збирка питања и задатака из основа информационо комуникационих технологија са 
решењима,ФОН,Београд 
   2007 
2. Дејан Симић, Павле Батавељић, Организација рачунара и оперативни системи ФОН, Београд 2006 
3. ECDL Коришћење рачунара и рад са фајловима IC "Integra" д.о.о. 2005 
4. ECDL Обрада текста IC "Integra" д.о.о. 2005 
5. ЕCDL Информације и комуникације IC "Integra" д.о.о. 2005 

Број часова  активне наставе Остали 
часови Предавања: 

         3 
Вежбе: 
      3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, практичан рад, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 30 

практична настава 15   

колоквијум-и 20   

семинар-и 20   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Хемијска технологија 
Наставник: Проф. др Анка И. Луковић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: нема услова 
Циљ предмета  

Упознавање студената са технолошким системима за производњу органских и неорганских 
материјала. 
Исход предмета 

 Оспособљавање студената за рад у лабораторијама и индустријама за производњу 
неорганских и органских материјала кроз тимски рад. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основне физичко-механичке операције. Материјали од опште важности. Технолошки 
системи за производњу керамике. Технолошки системи за производњу стакла. Технолошки 
системи за производњу цемента. Технолошки системи за производњу гипса и креча. 
Технолошки системи за производњу гвожђа и челика. Технолошки системи за производњу 
одливака. Технолошки системи за производњу бакра, алуминијума. Технолошки системи 
за производњу целулозе, папира, тканине. Технолошки системи за производњу гуме, 
шећера. Технолошки системи за производњу сумпорне и азотне киселине. Технолошки 
системи за производњу хлороводоничне и фосфорне киселине. Технолошки системи за 
производњу вештачких ђубива. Технолошки системи у осигурању индустријских објеката. 
Практична настава  

Извођење практичних вежби у лабораторијским условима и индустријама за производњу 
неорганских и органских материјала.. 
Литература:  

1. Анка Луковић: Хемијска технологија, ВТШ, Аранђеловац, 2005. 
2. Николић Р, Тодоровић М.: Теоријски основи неорганске хемијске технологије, Београд, 
2003 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, семинарски радови, консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност на предавањима и 
вежбама 

5 усмени испит 30 

учешће у дискусијама 5   

2 семинарска рада 20   

2 теста    30   

поправни тест 10   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Социологија савременог друштва 
Наставник: мр Дивна Д. Радовановић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Овладање и прихватање појмова из садржаја социолошких категорија. 
Исход предмета  

Оспособљавање студената за правилно коришћење социолошких појмова. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам науке, метода и закона. Настанак и појам социологије. Друштвена производња. Роба 
и новац. Појам и врсте друштвених група. Настанак и врсте државе. Настанак и врсте 
класа. Друштвени слојеви, сталежи и касте. Појам политичких партија. Појам и врсте 
религије. Појам културе и цивилизације. 
Практична настава 

Извођење вежби. 
Литература  

1. Проф.др Данило Ж. Марковић: Општа социологија 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
           2 

Вежбе: 
      2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе; израда семинарског рада. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност и активност на 
предавањима  

10 усмени испит 70 

присутност и активност на 
вежбама 

10   

израда семинарског рада 10   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Хемија 
Наставник: мр Звонимир Ф. Себастијан-Линц 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Упознавање са теоријским и експерименталним основама хемије, стицање основних знања 
неопходних за праћење виших курсева хемије и технологије и заштите животне средине. 
Исход предмета  
Стицање теоријских и експерименталних знања о  основама хемије, као и оспособљавање студената 
за самосталан рад.  Испољавање креативних способности и склоност ка тимском раду.   
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Основни појмови хемије, маса, структура супстанце. Атом, електронски омотач, језгро. Бор-
Томсонов модел атома. Квантна теорија структуре.Структура молекула, типови хемијских веза. 
Агрегатна стања супстанци. 
Дисперзни системи, раствори и њихове особине. Колидни дисперзни системи.Хемијска кинетика и 
термодинамика. Хемијска равнотежа и Le-Šateljeov принцип. Катализа и катализатори. 
Електролитичка дисоцијација, Bronšted-Lorijeva и Luisova теотија киселина, база и соли. Јонски 
производ воде, рН вредност, пуфери, индикатори, хидролиза. Амфотермност. Комплексна 
једињења, кластери, сендвич  једињења. Оксидо-редукционе реакције и процеси. Радиоактивност, 
промене у атомском језгру. Основи геохемије и металургије. I група периодног система- алкални 
метали. II група периодног система, земноалкални метали.  
III група периодног система. IV  и група периодног система. V група периодног система. VI , VII и 0 
група периодног система. VIII група периодног система. I  b и II b група периодног система. III b и 
IVb група периодног система. V b и VI b група периодног система. 
Практична настава 
Увод у лабораторијску технику, правила лабораторијског рада, лабораторијски прибор и опрема. 
Смеше и једињења. Раствори. Колоидни раствори. Брзина хемијске реакције. Електролитичка 
дисоцијација. Хемијска равнотежа у хомогеним и хетерогеним системима. Хидролиза. 
Неутрализационе реакције. Оксидоредукционе реакције. Добијање оксида, сулфида, киселина, база 
и соли. Добијање двојних и комплексних соли. 
Литература: 
1. Филиповић-Липановић, „Опћа и анорганска кемија“, Сплит – Загреб, 1986 
2. Арсенијовић С.: „Општа и неорганска хемија“, Београд, 2010 
3. Група аутора: „Општа и неорганска хемија“, ТМФ,  Београд, 2011 
4. Грденић: „Молекули и кристали“, Загреб, 1976 
Друга доступна домаћа и страна литература 
Број часова  активне наставе Остали 

часови:  
 

Предавања:  
        3 

Вежбе:  
      3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, посете радним организацијама у којима се 
студенти упознају са применом теоретских знања у пракси, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  поена 

активност у току предавања 3 усмени испит 47 

практична настава 15   

колоквијум-и 35   
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Студијски програм: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Физика 
Наставник: мр Бранкица Р. Јовановић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Усвајање општег знања из области физике. 
Исход предмета  

Оспособљеност за примену стеченог знања у области физике и другим сродним областима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Физика као природна наука. Кретање. Динамика. Рад и енергија. Физичко поље. Закони 
одржањ. Молекулско - кинетичка теорија материје. Електрична струја. Магнетно поље. 
Таласи. Релативистичка физика. Основе термодинамике. 
Практична настава: Лабораторијске и рачунске вежбе 

Одређивање убрзања Земљине теже математичким клатном. Одређивање модула 
еластичности за материјал једне жице. Одређивање модула торзије жице. Одређивање 
односа  CP/CV за ваздух. Мерење отпора  Wхеатстонеовим мостом. Одређивање 
карактеристика електронске триоде. Одређивање карактеристике транзистора. Одређивање 
концентрације раствора шећера полариметром. Одређивање површинског напона помоћу 
микроваге. Проверавање Bernoulli-eve једначине.   
Литература  

1. мр Бранкица Јовановић: „Практикум за вежбе из физике “, Виша технолошка школа за 
неметале –  
    Аранђеловац, 2008. године 
2. мр Бранкица Јовановић: „Физика“, Виша технолошка школа за неметале – Аранђеловац, 
   2008.године 
Број часова  активне наставе:  Остали 

часови Предавања: 
3 

Вежбе: 
3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, лабораторијско-експериментална. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 30 

практична настава 15   

колоквијум-и 30   

семинар-и 10   
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Студијски програм: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Основи животне средине 
Наставник: Проф. др Првослав М. Јовановић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: нема услова  
Циљ предмета 
Упознати/оспособити студенте са: појмом и садржајем животне средине, система животне средине и система 
заштите животне средине, еколошким факторима и њиховим основним карактеристикама, основним медијима 
животне средине и њиховим карактеритикама, загађивачима, изворима загађивања и загађујућим материјама 
основних медија животне средине, мерама заштите основних медија животне средине, биљака, животиња и 
хране од загађивача, извора загађивања и загађујућих материја, мониторингом загађивања животне средине, 
рециклажом, алтернативним изворима енергије, климатском кризом, биодиверзитетом и заштитом природе, за 
превентивно и оперативно деловање на радном месту, али и у ширењу свести о потреби заштите животне 
средине. 
Исход предмета  
Студент показује: знање у области заштите животне средине које се заснива на материји коју је слушао, 
полагао и усвојио и представља основу за развијање критичког мишљења и примену знања, способност да 
примени своје знање и разумевање на начин који указује на професионални приступ послу и звању. 
Студент је у стању да: користи стручну литературу, прикупља и тумачи  потребне податке, повеже стечена 
знања и решава сложене проблеме из области животне средине. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Животна средина – појам, садржај, систем животне средине. Фактори и основни медији животне средине. 
Биодиверзитет као основа одрживог развоја. Загаживање природних и радом створених вредности животне 
средине. Катастар загаживача, извора загађивања и загађујућих материја животне средине. Последице 
загађивања ваздуха, вода, земљишта и хране - климатске промене, природни и изражен ефекат стаклене баште, 
киселе кише, истањење озонског омотача. Енергетска криза  – енергетска штедња и енергетска ефикасност, и 
алтернативни извори енергије. Систем заштите животне средине. Заштита природе. Оплемењивање животне 
средине. Образовање за заштиту животне средине. 
Практична настава: Вежбе 
Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 135/04.) – кратак преглед садржаја са 
објашњењима. Живот. Порекло живота. Жива бића.Групе живих бића – монере, протисти, биљке, гљиве, 
животиње, њихове основне карактеристике и значај. Биодиверзитет (генетички,специјски и екосистемски). 
Одрживи развој шумских екосистема. Мобилни и стационарни извори загађивања ваздуха, вода и земљишта  
Загађење атмосфере и глобалне промене. Дејство фреона и халона на озонски омотач. Облици деградације 
земљишта – физички и хемијски. Последице дејства пестицида на основне медије животне средине. Загађивање 
воде физичким, хемијским и биолошким агенсима. Принципи заштите животне средине. Глобални проблеми 
заштите животне средине. Принципи, начини и методе пречишћавања природних и отпадних вода. Национална 
стратегија управљања отпадом. Стратегија управљања отпадом – теорија и пракса. Заштита природних 
богатстава (природних вредности).Категорије заштићених природних добара. Енергетска потрошња и 
савремена цивилизација. Енергије будућности. Надзор и инспекцијски надзор над применом Закона о заштити 
животне средине. 
Литература  
1. Јовановић, др М. П. (2011.): ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ I, Виша технолошка школа за неметале, 
Аранђеловац 
1.Јовановић, др М. П. (2004.): ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Миленијум, Аранђеловац 
2. Николић Д. (2000.): ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Крушевац. 
3. Јовановић, др М.П. (2011.): ПРИРУЧНИК ИЗ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Еколошки савез,   Аранђеловац. 
4. Ђукановић М. (1991.): ЕКОЛОШКИ ИЗАЗОВ, Елит, Београд. 
5. Јовановић, др П. М. (2006.): ЛЕКСИКОН ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Аранђеловац 
6. Нормативно-правна регулатива из области животна средина (службена гласила)  
7. Стручни часописи (Заштита у пракси) и документа 
8. Интернет странице 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 
          2 

Вежбе: 
       2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Монолошка, дијалошка, комбинована и метода посматрања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  15 усмени испит 30 

3 теста 55   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Дифузионе операције 
Наставник: Проф. др Зоранка Н. Малешевић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Упознавање студената са основним дифузионом операцијама – апсорпцијом, дестилацијом, 
ректификацијом, адсорпцијом, хроматографијом, екстракцијом. 
Исход предмета  

Стицање теоријских и експерименталних знања о основним дифузионим операцијама, као 
и оспособљавање студената за самосталан рад.  Испољавање креативних способности и 
склоност ка тимском раду.   
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Уопштени сопствени флукс. Аналогија између дифузионих, топлотних и механичких 
операција. Дифузија. Молекулска дифузија. Еквимолска-супротнострујна дифузија. 
Дифузија једне компоненте кроз другу инертну компоненту. Прелаз масе. Пролаз масе. 
Међуфатни отпор. Контактори. Апсорпција и десорпција. Дестилација. Ректификација. 
Адсорпција. Хроматографија. Екстракција. 
Практична настава 

Извођење рачунских и лабораторијских вежби. 
Литература  
1.С.Д.Цвијовић, Н.Б.Враголовић, Р.Пјановић: Дифузионе операције, ТМФ, Београд 
2. С.Цвијовић, Н.Б.Враголовић: Феномени преноса, ТМФ, Београд 
3. Д.Вулићевић: Технолошке операције (дијаграми, номограми, табеле), ТМФ, Београд 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
          2 

Вежбе: 
     2 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе уз активно учешће студената, презентација семинарских радова 
студената, решавање задатака уз тимски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност на предавањима и 
вежбама 

 5 усмени испит 30 

учешће у дискусијама  5   

семинарски рад 10   

2 домаћа задатка 10   

2 теста 30   

поправни тест 10   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Механика флуида 
Наставник: Проф. др Анка И. Луковић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Стицање знања о механици флуида, карактеристикама флуида, уређајима за транспорт флуида, као 
потенцијалним загађивачима животне средине. 
Исход предмета  
Студенти ће стећи неопходна сазнања из горе поменутих области. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Основи механике флуида. Особине флуида. Основи статике и динамике флуида. Ојлерова једначина 
хидростатике. Једначина континуитета. Ојлерова једначина струјања идеалног флуида. Бернулијева 
једначина. Струјање реалних флуида у цевима. Губици енергије при протицању флуида у цевима. 
Основи теорије сличности и димензионе анализе. Транспорт флуида. Транспорт течности. Клипне 
пумпе простог и двојног дејства. Пулзометри. Мамутске пумпе. Ротационе и центрифугалне пумпе. 
Транспорт гасова. Компресори простог и двојног дејства. Ротационе пумпе. Транспорт чврстог 
материјала. Механика хетерогених флуида. Филтрација. Пешчани филтер. Филтери са порозним 
цевима. Коморне филтер пресе. Транспорт чврстих материјала. Класификатори, мешање, 
пропелерске мешалице. Ситњење чврстог материјала. Дробилице. Млинови. 
Практична настава 
Примена теоријских стечених знања на конкретне проблеме о механици флуида кроз рачунске 
вежбе. 
Литература  
1.  F. Zdinski: Механика флуида (Теорија операције преноса количине кретања), ТМФ, Београд, 
1995. 
2.  С. Цвијовић : Збирка задатака из технолошких операција I, (механичке операције), ТMФ, 
Београд, 1965. 
3.  Д. Суботић : Збирка прорачуна I и II део операција, Виша хемијско – технолошка школа, Шабац, 
1999. 
4.  Анка Луковић: Технолошке операције, ВТШСС, Аранђеловац, 2006. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
         2 

Вежбе: 
      2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања и рачунске вежбе, провера праћења наставе – тестови и урађен домаћи задатак. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност на предавањима и 
вежбама 

5 писмени испит 30 

учешће у дискусијама 10   

припрема, израда и успешна 
одбрана ескперименталних и/или 
рачунских вежби 

10   

домаћи задатак 5   

 2 теста  30   

поправни тест 10   
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Студијски програм: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине, Дизајн, 
Информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Увод у информационе системе 
Наставник: Проф.др Дејан Б. Симић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 

Циљ предмета 
Упознати студенте са основним појмовима и концептима из области информационих система и 
процесом развоја информационих система. Студенти се упознају са начинима коришћења 
информација у предузећима различитих делатности и како информационе технологије омогућавају 
побољшање квалитета, динамике и компетитивности пословања. 
Исход предмета  
Оспособљавање студената да разумеју феномен информационог система, његову архитектуру, 
компоненте и примене и  процес и фазе његовог развоја. Студент познаје врсте савремених 
информационих система и њихову функцију у пословном систему. Оспособљен је да у домену 
стечених компетенција учествује у развоју, имплементацији и одржавању информационог система. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
П-01: Основни појмови и концепти у области информационих система. П-02: Информациони 
системи у различитим функционалним областима у предузећу; П-03: Архитектура информационог 
система и модели развоја информационих система. П-04: Анализа система; П-05: Моделовање 
података; П-06: Стандардизација у софтверском инжењерству. П-07: CASE алати; П- 08: 
Имплементација, коришћење и одржавање информационих система; П-09: Системи за подршку 
одлучивању; П-10: Вештачка интелигенција и Експертни информациони системи; П-11: Примена 
информационих система у области заштите животне средине;  П-12: Информациони системи у 
Електронском пословању; П-13: CIM системи; П-14: SCADA системи; П-15: Припрема за испит. 
Практична настава 
В-01: Врсте информационих система и примери; В-02: Структурна системска анализа; В-03: 
Структурна системска анализа – примери; В-04: Основе пројектовања информационих система; В-
05: Основе моделирања података; В-06: Примери за нормализацију и нормалне форме; В-07: 
Примери за превођење ПМОВ у релациони модел; В-08: Примери пројектовања релационих база 
података; В-09: Сложенији примери пројектовања релационих база података; В-10: Увод у  MS 
Access; В-11: Упознавање са SQL – упитним језиком; В-12: Примери за SQL – упитни језик; В-13: 
Рад са формама; В-14: Прављење извештаја; В-15: Припрема за испит. 
Литература  
1. C. N. Prague, M. R. Irwin, J. Reardon, “ Access 2003 Biblija “, Микро књига, Београд, 2004, ISBN: 86-7555
2. А. Вељовић, , “ Пројектовање информационих система : у пракси“, Компјутер Библиотека, Београд
3. Л. Милићевић, Т. Матејић, “ Примена рачунара у технологији – скрипта“, Висока технолошка школа
  

 

Број часова  активне наставе Остали 
часови Предавања: 

          2 
Вежбе: 
      2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Класична предавања. Вежбе у рачунарској лаборатор. Израда семинарских радова . Тестови. 
Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Присуство настави 5 писмени испит 30 

Тест 1 10   

Тест 2 15   

Семинарски рад 40   
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Студијски програм: Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Заштита животне средине и одрживи развој 
Наставник: Проф. др Првослав М. Јовановић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: положен предмет Заштита животне средине 
Циљ предмета 
Упознавање студената са: појмом, начелима и чиниоцима одрживог развоја, ризиком и акцидентима у животној 
средини и управљањем са њима, фазама утицаја пројеката, планова и постројења на животну средину и израду 
и одлучивање о документима из овох област, стандардима из заштите животне средине, утицајем производних 
технолошких система на животну средину и мерама заштите.  
Исход предмета  
Свршени студент: има развијен позитиван однос према концепту одрживог развоја и спровођењу истог; 
поседује знања о узроцима и последицама утицаја глобализације, технолошких производних система на 
животну средини и стицање умења како се постојећи проблеми могу решити или барем ублажити; оспособљен 
да процењује стање животне средине и израђује документа из ове материје. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Одрживи развој. Глобализација. Ризик, акциденти и управљање ризиком од акцидената у животној средини. 
Процена утицаја пројеката, планова,програма, политика, основа и постројења и њихових активности на 
животну средину и израда одговарајућих докумената. Субјекти који учествују у предлагању и доношењу 
одлука из области заштите животне средине. Стандарди управљања животном средином. Глобална колективна 
акција и међународна сарадња у области заштите и унапређивања животне средине. SWOT анализа.  
Практична настава: Вежбе  
Одрживи развој у међународној и националној литератури. Глобализација и животна средина. Неодрживо и 
одрживо управљање отпадом. Неодрживо и одрживо коришћење извора енергије, производње и потрошње и 
енергетка ефикасност. Неодрживо и одрживо коришћење необновљивих и обновљивих извора енергије. 
Неодрживо и одрживо водоснабдевање. Неодрживо и одрживо коришћење нуклеарне енергије. Стари и нови 
ризициу животној средини. Невладине организације и заштита животне средине. Примена SWOT анализе у 
заштити жвотне средине. 
Литература  
1.Јовановић, др М.П. (2011.): Заштита животне средине I, Висока технолошка Школа струковних студија- 
Аранђеловац, Аранђеловац 
2.Јовановић, др М.П. (2011.): Заштита животне средине II, Висока технолошка Школа струковних студија- 
   Аранђеловац, Аранђеловац 
3.Документа и часописи из области одрживог развоја 
4.Међународна и национална нормативно-правна акта 
5.Објављени радови из ове области 
6.Интернет странице 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 
         2 

Вежбе: 
     2 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Монолошка метода, дијалошка метода, метода посматрања, комбинована метода. Посете предузећима, 
присуство јавним презентацијама из области животне средине. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 усмени  испит 30 

практична настава -   
тестови – два (10+20+25) 55   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Хемијско-инжењерска термодинамика 
Наставник: Проф. др Зоранка Н. Малешевић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студентима омогући стицање неопходног знања за темељно упознавање и 
разумевање  принципа термодинамике, практично знање и вештине које ће моћи да примене у 
будућој каријери. 

Исход предмета  
Савладавањем овог предмета студенти ће стећи  специфичне способности у виду способности 
повезивања основних знања из различитих области, способност решавања конкретних проблема 
уз примену научних метода и поступака, способност праћења новина у струци, способност 
праћења нових тенденција у струци. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Фундоменталне једначине термодинамике. Принцип коресподентних стања. Једначине стања. 
Термодинамичке релације и понашање чистих флуида и њихових смеша.  Равнорежа фаза гас-
течност, равнотежа у хемијским реагујућим системима. 
Практична настава 
У оквиру практичне наставе увежбаваће се конкретна примена теоријски знања у решавању 
задатака по свим наставним целинама. 
Литература  
1.Z. Zavargo, Р.Пауновић: Основи хемијске термодинамике, Технолошки факултет, Нови Сад, 
1995. 
2. М.Кијевчанин, Б.Ђорђевић, С.Шербановић: Хемијско-инжењерска термодинамика (збирка 
задатака са 
   теоријским основама), ТМФ, Београд 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
          2 

Вежбе: 
     2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе уз активно учешће студената, презентација семинарски радова студената, 
решавање задатака уз тимски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност и активност на 
предавањима и вежбама 

10 писмени испит 30 

семинарски рад 10   

домаћи задаци 10   

2 теста 30   

поправни тест 10   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Органска хемија 
Наставник: мр Звонимир Ф. Себастијан-Линц 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: положена Хемија 
Циљ предмета 

Упознавање са теоријским и експерименталним основама органске хемије, стицање 
основних знања неопходних за праћење виших курсева хемије и технологије и заштите 
животне средине. 
Исход предмета  

Стицање теоријских и експерименталних знања о  основама органске хемије, као и 
оспособљавање студената за самосталан рад.  Испољавање креативних способности и 
склоност ка тимском раду.   
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Угљеников атом, органска једињења и природни производи. Алкани, алкени, алкини, 
цикло-алкани, диени, арени. Алкохоли, етри, кетони, алдехиди, феноли, киселине и 
деривати киселина. Амини, нитро- једињења, сумпорна једињења, фосфорна једињења, 
органометана једињења и хетероциклична једињења. Угљени хидрати, моносахариди, 
дисахариди и полисахариди.Липиди, простагландини, воскови, масти и уља. 
Аминокиселине, пептиди и протеини. Нуклеинске киселине, витамини, хормони. 
Алкалоиди, антибиотици, пестициди и хербициди. Сапуни, детерџенти, боје и лакови. 
Неки фармацеутски производи. 
Практична настава 

Органска анализа и елементална анализа. Анализа функционалних група. Добијање 
алкохола, естера и киселина. Органске боје. Нитроједињења. Анилини и деривати 
анилина. 
Литература  
1. Volhard: „Органска хемија“, Београд, 2000. 
2. Roberts:  „Органска хемија“, Београд, 1988. 
3. Noler: „Органска кемија“, Загреб, 1976. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
         2 

Вежбе: 
     2 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
предавања, вежбе, посете радним организацијама у којима се студенти упознају са 
применом теоретских знања у пракси, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 2 усмени испит 40 

практична настава 3   

колоквијум-и 35   

 семинар-и 20   

 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 
 
 
Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине, Дизајн, 
Информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Управљање пројектима 
Наставник: Проф. др Ђорђе Д. Михаиловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 

Циљ предмета 
Стицање знања о планирању, струкуирању, изради и реализацији и управљањем пројекатима и 
пројектним циклусом. Упознавање са методама за израду пројектних решења.  Израда сопствених 
пројектних решења и задатака.   
Исход предмета  
Студенти ће добити потребна знања из области управљања пројектним циклусом где ће уз 
предходне практичне вежбе доћи до искуства које је неопходно за формирање сопствениј пре 
свега идеја а затим и пројеката. Студенти ће науччити и како се управља пројектним циклусом тј 
реализацију пројеката. Исход учења представља изузетну базу знања применљиву и ван струке. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Уводно предавање – Управљање пројектима. 
Организациони аспект управљања пројектом. 
Пројектни циклус , фазе пројектног циклуса. 
Структуирање пројеката, Дрво проблема, логички оквир као метода  за израду 
успешних пројеката, WBS, PBS, OBS дијаграми.  
Методе за управљање квалитетом пројеката. 
Израда анекса, апликациони формулари. 
Израда финансијких анекса – буџета, методе за планирање трошкова. 
Планирање временских активности  на пројекатима, гантови дијаграми, 
методологија пројеката, карта кључних активности, метрице. 
Управљање ризицима на пројектима. 
Check листе, припрема за подношење пројеката, евалуација пројеката. 
Реализација пројеката. 
Одрживост пројекта и дизајнирање пројектних решења.                     
Дизајнирање  пројекта од стране студената, пројектни задатак . 

 

Литература  
1. др Петар Јовановић: Управљање пројектима ФОН, Београд, 
2. Project cycle handbook, EAR, 2009  
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
          2 

Вежбе: 
      2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања,  вежбе,  самостална израда практичних задаtaka-пројеката. Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени део испит-
комбиновано 

30 

практична настава 15   

3 теста 15   

пројектни задатак 25   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, модул: Технологија воде, Заштита 
животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Микробиологија 
Наставник: мр Љиљана Т. Плећевић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Кроз области опште, специјалне и санитарне микробиологије студенти стичу конкретна знања о 
микроорганизмимаи њиховом значају за оцену санитарно-хигијенске исправности воде, ваздуха и 
земљишта, као и о значају појединих заразних болести које угрожавају здравље људи и 
животиња. 
Исход предмета  
Стицање основних знања о микроорганизмима, њиховом учешћу у разградњи органских 
материја, као и кружењу материја у пророди.  Могућност препознавања основних заразних 
болести, као и учешће у асанацији угрожених подручја микроорганизмима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Предмет и циљ изучавања микробиологије. Основи опште микробиологије и њен историјски 
развој, развој имунологије. Величина, основни облици и грађа бактеријске ћелије; сферопласт и 
протопласт; флагеле; капсула и слузави омотач; споре. Размножавање бактерија, класификација 
бактерија. Техника испитивања бактерија (микроскопско и културелно испитивање бактерија). 
Биохемијско испитивање и серолошко испитивање бактерија и биолошки оглед. Идентификација 
бактерија. Специјална микробиологија –грам позитивне коке.     Грам негативне коке; 
Ентеробактерије Колиформне бактерије, Протеус Грам позитивне спорогене бактерије. 
Санитарна микробиологија, микробиологија воде за пиће, хигијенски услови воде за пиће. 
Бактериолошки преглед воде за пиће (доказивање бакт.  индикатора фекалног загађења). 
Колиметрија, утврђивање свих живих бактерија у води за пиће, земљишту и ваздуху, као и у 
храни. Микробиологија отпадних вода. 
Практична настава 

Методе испитивања бактерија(микробиолошке, културелне, биохемијске, серолошке. Доказивање 
бакт. индикатора фекалног загађења. Колиметрија. Утврђивање свих живих бактерија у води за 
пиће. 
Литература: 
1. Љиљана Плећевић: „Микробиологија“, ВТШСС-Аранђеловац, 2009 
2. Каракашевић Б.: „микробилогија и паразитологија“, медицинска књига, Београд-Загреб, 1977. 
3. Д. Симић: „Микробиологија I“, Научна књига, Београд, 1988 
4. О. Петровић, С. Гајин, М. Матавуљ, Д. Радновић, З. Свирчев: „ Микробиолошко испитивање 
квалитета 
    површинских вода“,  Институт за биологију, Нови Сад, 1998. 
5. Ж. Тешић, М. Тодоровић: Микробиологија, Пољопривредни факултет, Научна књига, Београд, 
1988. 
    Друга доступна домаћа и страна литература 
Број часова  активне наставе Остали 

часови:  Предавања:  
          2 

Вежбе: 
      2  

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, посете радним организацијама у којима се 
студенти упознају са применом теоретских знања у пракси, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5+10 усмени испит 30 

практична настава 15   

3 колоквијум-а 30   

семинар-и 10   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Физичка хемија 
Наставник: Проф. др Драгица С. Гавриловски 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основним законитостима, процесима и појавама у области физичке 
хемије. 
Исход предмета  
Стицање знања о основним законитостима, процесима и појавама у области физичке 
хемије.Оспособљавање за разумевање и савладавање осталих стручних предмета. Развијање 
креативних способности студената и склоности за тимски рад. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Упознавање са значајем и циљем предмета. Методе физичкохемијских истраживања. Основи 
структуре атома.  Атомски спектри. Честице и таласи. Облици атомских орбитала. Гасовито 
стање материје. Чврсто стање материје. Течно стање материје. Хемијска термодинамика. I закон 
термодинамике. Унутрашња енергија и енталпија. II закон термодинамик. Ентропија. III закон 
термодинамике. Равнотежа и спонтан процес у затвореном систему.Термодинамичке особине 
вишекомпонентног хомогеног система. Услови равнотеже фаза и фазних трансформација. 
Системи са две компоненте. Равнотеже течних и чврстих фаза. 
Системи са три компоненте. Равнотеже у растворима.Топлота  хемијске реакције. Хемијска 
равнотежа. Хемијска кинетика. Површинске појаве.Транспортне појаве. Особине раствора 
електролита.Електрохемијска термодинамика. 
Практична настава 
Рачунске вежбе –решавање задатака из свих области физичке хемије. 
Литература  
1. Д. Гавриловски: Физичка хемија, Висока технолошка школа струковних студија, Аранђеловац, 
2010.  
2. С. Ђорђевић, В. Дражић: Физичка  хемија, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2005. 
3. С. Ђорђевић: Физичка  хемија, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1973. 
4. W. Moor: Физичка  хемија, Научна књига, Београд, 1971. 
6. DŽ. Egert, L. Hon, G.M. Švab: Уџбеник физичке хемије у елемен. приказу, Научна књига, 
Београд, 1966.  
7. R. Brdička: Основе физикалне хемије, Школска књига, Загреб, 1969.  
8. Д. Минић, А. Антић-Јовановић: Физичка хемија, Универзитет у Београду, Фак. за физ. хем., 
2005. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
         2 

Вежбе: 
     2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 

предавања,  рачунске вежбе,  тестови, консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 30 

рачунске вежбе 15   

тестови (три теста) 40   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Аналитичка хемија 
Наставник: мр Звонимир Ф. Себастијан-Линц 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положена Хемија и Органска хемија 
Циљ предмета 
Упознавање са теоријским и експерименталним основама савремене аналитичке хемије. 
Савладавање техника и метода хемијске анализе. Одређивање трагова супстанци неорганског и 
органског порекла.   
Исход предмета  
Усавршавање и осавремењавање знања из области теоријских и практичних метода аналитичке 
хемије. Испољавање креативних способности и склоност ка тимском раду. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Теоријске основе аналитичке хемије, дисперзни системи и њихове особине. Узорковање, 
припрема и обрада узорка, припрема за анализу. Теорија киселина, база и соли, ацидо-базне 
равнотеже. Особине талога, настајање, растварање, колоидни талози. Комплексна једињења у 
аналитичкој хемији. Оксидо-редукционе реакције у аналитичкој хемији. Израчунавање 
равнотежних константи у равнотежним системима. Сепарационе методе у аналитичкој хемији, 
дестилација, екстракција и хроматографија. Гравиметријске и волуметријске методе. 
Апсорпционе оптичке методе и инструменти. Емисионе оптичке методе и инструменти. 
Електричне методе и инструменти. 1H-NMR и 13C-NMR, IR, UV, VIS спектроскопија. Масна 
спектрометрија, гасна хроматографија. Статистичка обрада података  у аналитичкој хемији. 
Практична настава 
Квалитативна анализа анјона. Квалитативна анализа катјона I, II, III, IV и V аналитичке групе. 
Гравиметријска одређивања гвожђа, калцијума, магнезијума, силицијум-диоксида. Силикатна 
анализа. Волуметријска одређивања киселина и база, таложне титрационе методе, 
комплексометријска одређивања. Анализа воде. Оксидо-редукциона одређивања. 
Потенциометријска мерења рН, потенциометријске титрације, кондуктометрија, поларографија. 
Оптичко одређивање рН. Пламена фотометрија, спектрофотометрија, атомска апсорпција. 
Литература  
1. Ј. Савић М. Савић: „ Аналитичка хемуја“, Сарајево, 1989. 
2. Т. Јањић,: „теоријске основе аналитичке хемије“, Београд, 1973. 
3. М. Јовановић: „Електроаналитичка хемија“, Београд, 1976. 
4. Т. Аст, Ј. Мишовић: „Инструменталне методе  хемијске анализе“, Београд, 1978. 
5. М. Тодоровић: „Оптичке методе инструменталне анализе“, Београд, 1993. 
6. С. Милосављевић: „Структурне инструменталне методе“, Београд, 1994. 
7. И. Гутман: „Статистичка обрада података у хемији“, Крагујевац, 1988 

Број часова  активне наставе Остали 
часови: 
             2 

Предавања: 
        3 

Вежбе: 
    3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
предавања, вежбе, посете радним организацијама у којима се студенти упознају са применом 
теоретских знања у пракси, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 3 писмени испит 25 

практична настава 21 усмени испит 40 

колоквијум-и 11   
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Студијски програми: Заштита животне средине, Технолошко инжењерство, модул: 
Технологија воде 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Мониторинг животне средине 
Наставник: мр Љиљана Т. Плећевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенте упозна са основним параметрима који условљавају квалитет 
животне средине, њихово упоређивање са стандардима ЕУ, СЗО, директивама УН, али и начином 
заштите животне средине од загађења истим. 
Исход предмета  
Стицање знања о квалитету и значају здраве животне средине. Оспособљавање студената за 
препознавање загађујућих материја. Укључивање студената у послове који се баве заштитом 
животне средине, као и за испољавање креативних способности и склоности за тимски рад. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Упознавање са значењем и циљем предмета. Чиниоци животне средине (вода, ваздух, земљиште). 
Мониторинг животне средине. Вода-извори загађења вода и материје које их загађују. 
Мониторинг водних ресурса. Утицај токсичних материја, које се налазе у води, на здравље људи, 
биљни и животињски свет, као и на животну средину. Заштита вода од загађења. Еко-токсичне 
материје које утичу на квалитет воде (PAU;PCB;PCT; пестициди, феноли). Еко-токсичне материје 
(тешки метали, детерџенти, нафта и нафтни деривати, радионуклеиди. Ваздух-извори загађења 
ваздуха и материје које га загађују. Мониторинг ваздуха. 
Утицај загађеног ваздуха на људе, биљке, животиње и материјална добра. Смог;  Фотосмог;  
Киселе кише. 
Ефекат „стаклене баште“; Оштећење озонског омотача.. Земљиште. Значај земљишта, извори 
загађења и важнији загађивачи земљишта. Мониторинг земљишта. Деградација земљишта 
(ерозија ветром и водом). 
Хемизација земљишта. Заштита земљишта од загађења. 
Практична настава 

Методе за контролу квалитета вода (физичке, хемијске и биолошке). 
Методе за контролу квалитета ваздуха (физичке, хемијске и биолошке). 
Методе за утврђивање загађености земљишта (одређивање дисања земљишта, биогас итд.). 
Литература: 
1. Љиљана Плећевић: „контрола квалитета животне средине“, ВТШСС-Аранђеловац, 2007. 
2. Рекалић В.: „Анализа загађивача ваздуха и воде“, Универзитет у Београду, 1989. 
3. Филиповић, Д.: „Моделовање животне средине градова-мониторинг и заштита“, Задужбина 
Андрејевић,  
    Београд, 1999.  
4. Р. Соколовић, С. Соколовић: „ Инжењерство у заштити животне средине“, Технолошки 
факултет  Нови 
    Сад, 2002. 
-  Друга доступна домаћа и страна литература 
Број часова  активне наставе Остали 

часови:  Предавања:  
          2 

Вежбе:  
      2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, посете радним организацијама у којима се 
студенти упознају са применом теоретских знања у пракси, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена  Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5+10 усмени испит 30 

практична настава 15   

колоквијум-и 30   

семинар-и 10   
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Студијски програм: Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Управљање отпадом 
Наставник: мр Љиљана Т. Плећевић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Изучавање предмета има за циљ конкретније и опширније упознавање студената са теоретским и 
практичним приступима угрожавању животне средине отпадом, са акцентом на комунални чврсти 
отпад, као и са системом управљања отпадом. 
Исход предмета  
Стицање теоретских и практичних знања из области управљања отпадом. Оспособљавање студената 
за руковање отпадом у производном циклусу. Укључивање студената у послове система управљања 
отпадом, као и за испољавање креативних способности и склоности за тимски рад. 
Садржај предмета 

Теоријска настава  
Појам, значај и циљ изучавања предмета. Уводне напомене о отпаду. Настајање чврстог отпада. 
Комунални чврсти отпад. Количине и састав отпада. Систем управљања комуналним чврстим 
отпадом (КЧО). Стварање, сакупљање и сортирање КЧО. Сакупљање и транспорт КЧО. Третман 
КЧО. Конвенционалне методе (спаљивање, компостирање). Неконвенционалне методе. Издвајање 
материјала из КЧО. Сепарација. Издвајање енергије из КЧО (пиролиза, гасификација, биолошка 
производња метана, производња чврстог горива). Формирање санитарне депоније (примена 
правилника-упознавање). Уређење санитарне депоније и контролисано одлагање. Комплекс 
депоније (тип облоге, попуњавање и време трајања депоније). Фазе третмана КЧО (прекривање 
сабијеног и депонованог отпада инертним материјалом). Мере ревитализације по затварању 
депоније и поновно уклапање у природну целину. Дегазација земљишта отплињавањем заробљеног 
гаса (биотронови). Техничка ревитализација. Биолошка ревитализација (вегетациони појас и његова 
улога у ревитализацији животне средине). Управљање опасним  и радиоактивним отпадом. Законска 
регулатива у области управљања отпадом. 
Практична настава  
Утврђивање количине и састава отпада. Методе за третман отпада. Израда локалног  плана 
управљања отпадом. Методе за контролу квалитета процедних вода депоније. Методе за 
отплињавање гасова са депоније. 
Литература  
1. мр Љиљана Плећевић: “Ревитализација животне средине” ВТШСС-Аранђеловац, 2007 
2. Ђармати Ш.: “Менаџмент отпада”, Факултет за примењену екологију - Футура, Београд, 2008  
3. Горан Вујић “Одрживо управљање отпадом” Факултет техничких наука, Нови Сад, 2009 
4. М.Илић, С.Милетић: “Основи управљања чврстим отпадом ”, Институт за испитивање материја 
Београд,  
   1998,  
5. G. Tchobanoglous, H. Theisen, S. A. Vigil: “Integrated Solid Waste Management”, McGraw-Hill 
Companies,  
    London, 1993  
-   Друга доступна домаћа и страна литература 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
          2 

Вежбе: 
      2 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, посете радним организацијама у којима се 
студенти упознају са применом теоретских знања у пракси, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5+10 усмени  испит 30 

практична настава 15   
тестови  30   

семинарски рад 10   
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Студијски програм: Технолошко инжењерство, модул: Технологија воде, Заштита животне средине                                                                      
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Заштита вода 
Наставник: Проф.др Зоранка Н. Малешевић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5  
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Стицање фундаменталних теоријских сазнања о води у природи, значају воде за живи свет (а посебно   
за човека), њеној загађености и заштити од контаминације. Стицање општих знања о утицају 
људских активности на окружење и воду, основни елементи заштите, превентивно деловање, 
алтернативним решењима, законским нормама у овој области. 
Исход предмета  
Савладавањем градива предвиђеног садржаја предмета студент стиче способност сагледавања 
повезаности  воде и човекове активности, способност сагледавања значаја  заштите и очувања  воде, 
способност сагледавања потреба за мултидисциплинарним приступом у решавању конкретних 
проблема и оспособљавање за тимски рад. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Екологија и еколошки чиниоца. Вода. Значај квалитета и хигијенске исправности воде за пиће.  
Загађивање природних  вода. Биланс и степен загађености вода на територији Србије. Заштита воде 
за пиће и природних вода Заштита  изворишта од загађивања. Објекти локалног водоснабдевања и 
њихова санитарно-хемијска оцена. Међународна сарадња из области заштите вода. 
Практична настава:Вежбе  
Студије случаја 
Литература  

1.Јовановић  М.П.:Екологија воде, ВТШ, Аранђеловац, 2002.  
2. Продановић  Д.: Екологија  и заштита вода од  загађивања, ВТШ, Аранђеловац, 1998.  
3. Глигорић М., Припрема воде за пиће, Технолошки факултет, Зворник, 2010.  
4. Међународна и национална регулатива из области вода 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
      

Предавања: 
         2 

Вежбе: 
    2  

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе уз активно учешће студената, презентација семинарски радова студената Анализа 
примера земаља из окружења, дискусије, интернет презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 30 

практична настава 5   
семинарски рад 15   

тестови 40   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине, Дизајн, 
Информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Основе квалитета 
Наставник: Проф. др Ђорђе Д. Михаиловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услов 
Циљ предмета 

је да студенти овладају основним концептима и терминологијом квалитета, ради стварања базе за 
надградњу кроз будуће 
предмете. 

Исход предмета  

је способност студената да: а) разумеју основне појмове из области менаџмента квалитетом б) 
разумеју могућности и 
ограничења у примени основних концепата. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Историјат квалитета. Развој науке о квалитету Филозофски правци у менаџменту квалитетом 
Дефиниције и критеријуми за дефинисање квалитета. Квалитет у производњи роба и услуга. 
Димензије квалитета производа и услуга. 
Варијације. Трилогија квалитета.Системи и системски начин размишљања. Системски приступ 
квалитету. Процес. Менаџмент процесима. Менаџмент квалитетом. Систем квалитета. Систем за 
менаџмент квалитетом. Обезбеђивање квалитета. Интегрисани системи менаџмента. Ефективност и 
ефикасност.Унапређивање процеса (инкрементална побољшања, скоковита побољшања, 
Benchmarking и Reengineering).Принципи тоталног квалитета (TQM). Инфраструктура, пракса и 
алати TQM. 
Практична настава 

Презентација циљева и начина рада на вежбама,Презентација циљева, начина рада и очекиваних 
резултата од 
пројектног задатка, Радионица 1: Квалитет и личне вредности, Радионица 2: Историја квалитета, 
Разјашњавање праваца рада у области квалитета: Радионица 3. Корисници и заинтересоване стране, 
Радионице 4.: Трилогија квалитета, Утврђивање основних појмова, ознаке и дефиниције за објекте 
чији ће се квалитет одређивати, Израда докумената основних појмова, ознака и дефиниција везаних 
за квалитет, Квалитет производа За репрезентативни производ детаљно разрадити квалитет 
производа (карактеристике квалитета), Квалитет услуга На репрезентативним екстерним услугама 
(за услужни или комбиновани пословни систем) детаљно разјаснити квалитет услуга. (На основу 
каталога предемета рада и саставнице услуге – веза са предметом Инжењеринг процеса). 
Литература  

1. Филиповић Јован Основе квалитета ФОН,Београд 2007 
2. Митровић Ж. Квалитет и менаџмент YУПИГ, Београд 1996 
3. J.M.Evans and W. M. Lindsay The Management and Control of Quality South-Western College 
Publishing 2002 

Број часова  активне наставе Остали 
часови Предавања: 

          2 
Вежбе: 
      2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 

Обрада научне и стручне литаратуре (домаће и иностране) уз представљање реалних ситуација и 
примера из праксе; презентације; рад у дискусионим групама на часу; креирање и решавање 
задатака и случајева из праксе; посете пракси; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 30 

практична настава 10   

домаћи задатак 10   

пројектни задатак 20   

тест 20   
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Студијски програм: Заштита животне средине, Технолошко инжењерство, модул: 
Технологија воде 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Еколошки пројекти 

Наставник: Проф. др Првослав М. Јовановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: положене Заштита животне средине и Заштита животне средине и одрживи развој  
Циљ предмета 

Упознавање студената са: појмом и анатомијом еколошких пројеката (НЕАП, ЛЕАП, 
ЕАП), фазама ЛЕАП-а, учесницима у изради и реализацији еколошких пројеката. 
Оспособити студенте да: препознају и рангирају проблеме зивотне средине, процењују 
стање животне средине, израде пројекат из животне средине. 
Исход предмета  

Свршени студент је: оспособљен да учествује у изради и реализацији пројеката из животне 
средине, спреман да организује и учествује у акцијама које се реализују у оквиру пројеката 
из животне средине. 
Садржај предмета 

Теоријска настава  
Еколошки пројекат – анатомија, предлог и елементи предлога пројекта. Национални и локални 
акциони  еколошки пројекти, еколошки акциони пројекти. Фазе Локалног акционог еколошког  
пројекта- ЛЕАП-а. 
Укључивање јавности у реализацију ЛЕАП-а. Вештине за израду ЛЕАП-а. Израда ЛЕАП-а. 
Практична настава 
Вежбе  
Израда ЛЕАП-а по зазама 
Литература   
1. Јовановић, др М.П. (2010.): Еколошки пројекти, Висока технолошка школа струковних студија- 
    Аранђеловац, Аранђеловац 
2. Paul Markowitz: Guide to Implementing Local Enviromental Action Programs in Centar and Eastern 
Europe,  
    Institute for Susrainable Communities, Montpleier, Vermont, USA in cooperation The Regional 
Enviromental  
    Center for Central and Eastern Europe, Szentender, Hungary, 2000. 
3. Милутиновић С.:Како иницирати локалну агенду у мојој оштини, Основни водић за носиоце 
одлучивања,  
    Савезна конференција градова и општина Југославије, Београд. 
4. Документа и часописи из ове области 
5. Интернет странице 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
          2 

Вежбе: 
      2 

Други облици 
наставе: 
 

Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 
Монолошка метода, дијалошка метода, метода посматрања, комбинована метода.   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 усмени испит 30 

практична настава -   
колоквијум-и -   

тестови – два (10+20+25)  55   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине, Дизајн, 
Информационе технологије  
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Стручна пракса 
Наставник:  
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: 

Циљ предмета 

 

 

 

Исход предмета  

 

 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
 

 

 

 
Литература  

 

 

 
Број часова  активне наставе Остали 

часови: 
            2 

Предавања: 
           

Вежбе: 
       

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 

 
 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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                       Изборни  предмети :  

 

 

 

 

 

 

 
1. Менаџмент 
2. Заштита на раду 
3. Феномени преноса 
4. Инжењерска графика 
5. Утицај саобраћаја на животну средину 
6. Градитељство и одрживи развој 
7. Заштита од корозије 
8. Рециклажа радиоактивних отпадних материја 
9. Завршни рад 
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Студијски програм: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине                                                                      
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Менаџмент 
Наставник: мр Дивна Д. Радовановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Овладање и прихватање појмова из еколошког менаџмента. 
Исход предмета  
Оспособљавање студената за правилно коришћење и овладавање појмовима, стандардима и 
системима еколошког менаџмента. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, настанак и врсте менаџмента; Појам и врсте система; Развој еколошке свести и 
науке у свету и код нас и еволуција научне дисциплине и мултидисциплинарност; Појам и 
концепт одрживог развоја; Принципи одрживог развоја; Дефиниције и обим ек. 
менаџмента и карактеристике; Иницијативе и активности МТК (ICC) за увођење еколошке 
контроле; Системи и стандарди и – зелена стратегија; Еколошка подобност производа; 
Управљање фазама животног циклуса производа; Еко дизајн; Екомаркетинг; Проблематика 
решавања еколошке подобности производа. 
Практична настава 
Извођење вежби, израда пројекта. 
Литература  
1.Наташа Петровић: Еколошки менаџмент (ФОН) 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
           2 

Вежбе: 
     2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе: предавања и вежбе; израда пројекта 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност и активност на 
предавањима  

10 усмени испит 70 

присутност и активност на 
вежбама 

10   

израда пројекта 10   
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Студијски програм: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине, Дизајн, 
Информационе технологије 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Заштита на раду 
Наставник: Проф.др Зоран К. Чегањац 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Оспособљавање студената у области заштите на раду и решавање проблема безбедности у 
организацијама. 
Исход предмета  

Након положеног испита студент ће бити у стању да у процесу обраде камена 
(индустријске и уникатне) примени све заштитне мере из области екологије, здравља, 
учесника производње, као и заштите самог предмета обраде. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Екологија – наука и значај, увод. Организовање производње у односу на захтеве екологије, 
законска регулатива. 
Рециклажа шута и производња  тампон (или другог) материјала за путеве и 
грађевинарство. Дробилице за инд. постројења и мале радионице. Пречишћавање техничке 
воде потребне за рад машина у производним процесима и процесу прераде камена. 
Одлагање и евентуална прерада талога из преливних базена у малим и средњим фирмама 
за прераду камена. Чишћење, одлагање и прерада талога из базена великих машина (џамбо 
гатера) у великим средњим предузећима. Отпрашивање радног простора и просторија. 
Филтери и џакирање камене прашине и друге прашине која настаје у производним 
процесима. Радиоактивност стена и правна регулатива. Заштита и заштитна средства. 
Професионална обољења која могу настати у индустрији. Посета предузећима и 
радионицама великих каменопрерађивача (указивање на еколошке проблеме и решење). 
Међународна и национална законска регулатива која регулише област заштите на раду. 
Практична настава 

Извођење вежби у оквиру заштите на раду у технолошким процесима. 
Литература  
1.Арсенијевић, Д., Заштита на раду, Институт за документацију заштите на раду, Ниш, 
1977. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
           2 

Вежбе: 
     2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, практичан рад и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност на предавањима и 
вежбама 

5 усмени испит 30 

учешће у дискусијама 25   

2 теста 15+15   

1 семинарски рад 10   
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Студијски програм: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Феномени преноса 
Наставник: Проф. др Чедо М. Лаловић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Упознавање са основним процесима и операцијама из области топлотних и дифузионих операција. 
Исход предмета  
Стицање теоретских и практичних знања из области топлотних и дифузионих операција, као и 
испољавање креативних способности у истој области. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Особине чврстих, течних и гасовитих горива. Процеси сагоревања горива. Енталпија сагоревања 
горива. Температура сагоравања горива. Прорачуни потребне количине кисеоника и ваздуха при 
сагоревању чврстих, течних и гасовитих горива. Простирање топлоте. Простирање топлоте 
провођењем.  Прорачуни провођења топлоте кроз равни, цилиндрични, сферични и криве 
једнослојне и вишеслојне зидове. Простирање топлоте конвекцијом или мешањем. Простирање 
топлоте конвекцијом кроз равне зидове, једнослојне и вишеслојне. Прорачуни простирања топлоте 
кроз равне зидове. Простирање топлоте конвекцијом кроз једнослојне и вишеслојне цилиндричне 
зидове, кроз сферне зидове. Прорачуни поростирања топлоте кроз једнослојне и вишеслојне 
цилиндричне зидове. Преношење топлоте зрачењем. Размењивачи топлоте. Пролаз топлоте. 
Прорачуни пролаза топлоте кроз једнослојне и вишеслојне равне и цилиндричне зидове. Теоријски 
основи преношења масе дифузијом. Дифузиони процеси и уређаји који се користе у индустријама за 
одвијање хемијских процеса. Процес сушења материјала. Топлотни и материјални биланси у 
технолошким операцијама.  
Практична настава 
Примена теоријских стечених знања на конкретне проблеме из области топлотних и дифузионих 
операција. 
Литература  
1.  С. Кончар-Ђорђевић: Топлотне и дифузионе операције, ТМФ, Београд, 1962. 
2.  С. Цвијовић:Феномени преноса – (струјање, топлота, дифузија), ТМФ, Београд, 2001. 
3.  Д. Суботић: Збирка прорачуна I и II из операција, Виша хемијско-технолошка школа, Шабац, 
1999. 
4.  А. Луковић: Збирка прорачуна из технолошких операција, скрипта, ВТШ, Аранђеловац, 2005. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
           2 

Вежбе:   
       2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
предавања, вежбе, тестови, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност на предавањима и 
вежбама 

5 писмени испит 30 

учешће у дискусијама 10   

припрема и израда и успешна 
одбрана ескперименталних и/или 
рачунских вежби 

15   

4 теста 25   

семинарски рад 10   

поправни тест 5   
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Студијски програм: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Инжењерска графика 
Наставник: проф. др Зоран К.Чегањац 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за визуелно размишљање неопходно код конструктивних предмета, како 
у погледу израде техничке документације – тако и за њено читање и разумевање. 
Исход предмета  
Стицање теоретских и практичних знања из области инжењерске графике и нацртне геометрије, као 
и испољавање креативних способности у истој области. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Графика-језик инжењерства. Графика у техници. Техничке скице. Прибор за скицирање. Принципи 
нацртне геометрије. Пројекцијски триедар координате. Основне пројекције тачке. Ортогонална 
пројекција, пројекционе равни. Трансформација тачке. Пројицирање дужи (праве). Продор праве 
кроз пројекционе равни. Налажење праве величине дужи (трансформацијом и ротацијом). 
Пројицирање раванских геометријских слика. Права величина геометријских слика (одређивање 
трансформацијом и ротацијом). Равни, трагови равни. Обртање (обарање) равни. Ортогонално 
пројицирање рогљастих геометријских тела и њихове мреже. Коси пресек рогљастих геометријских 
тела и њихове мреже. Ортогонално пројицирање облих геометријских тела и њихове мреже. Коси 
пресек облих геометријских тела и њихове мреже. Улога техничког цртежа, врсте цртежа, 
стандарди, прибор за цртање, техничко писмо, линије, симболи, формати цртежа, заглавља и 
размере. Пресеци механичких модела. Котирање детаља. Означавање квалитета. Мерење и средства 
за мерење. Цртање склопног цртежа и детаља. Израда цртежа стандардних машинских делова. 
Израда технолошке шеме, електричне шеме и цевног вода. Издвајање детаља из склопног цртежа. 
Практична настава 
Примена теоријских стечених знања на конкретне проблеме из области инжењерске графике и 
нацртне геометрије.  
Литература  
1. Ђорђевић С.: Инжењерска графика 
2. Вег. А.: Нацртна геометрија 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
          2 

Вежбе: 
       2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
предавања, вежбе, самостална израда домаћих задатака и графичких радова, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 20   

колоквијум-и 20   

семинар-и 20   
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Студијски програм: Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Утицај саобраћаја на животну средину 
Наставник: Проф.др Зоран К. Чегањац 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5  
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Стицање знања о стању животне средине нарочито у погледу оцењивања и стандардизације саобраћајних 
средстава и ресурса, као и у погледу управљања заштитом животне средине од негативног утицаја од 
саобраћаја. 
Исход предмета  
Оспособљавање  студената за рад у области управљања заштитом животне средине од негативног утицаја од 
саобраћаја. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Општи појмови о загађености (извод из закона). 
Извори загађења ваздуха у урбаним срединама. Циљ контроле квалитета ваздуха. Еколошки стандарди. 
Еколошко обележавање. Мерне јединице. Здравствени ефекти. Распростирање загађујућих компоненти.  
Емисија издувних гасова. Загађеност ваздуха пореклом од саобраћаја. Тешки метали у таложним материјама. 
Полициклични ароматични угљоводоници.Анализа просторне расподеле расподеле аерозагађењаОдређивање 
емисије и имисије чврстих и честица гасова. Модели емисије(математичко моделирање). Горива.Елементарни 
састав горива. Каракеристике моторних горива. Топлотна моћ горива. Температура самопаљења. Склоност 
горива ка самозапаљењу.Горива за моторе са унутрашњим сагоревањем. Смањење потрошње горива као 
фактор смањења штетних полутаната. Утицај моторних уља на смањење емисије CO2, и изд. гасова. Утицај уља 
на емисију мотора. Будућа моторна уља. Проблеми са старим истрошеним уљима и њихов правилан третман.  
Просторно-урбанистчки услови за локацију бензинских станица. Улога и значај пумпне стнице. Еколошки 
критеријуми. Загађивање нафтом и нафтним дериватима. Осетљивост слатководног екосистема. Утицај на 
живи свет. Биоразградња и чишћење. Бука. Бука као загађивач. Количина звучних информација. Брзина звука. 
Ниво сигнала као мере динамичког опсега. Здравствени ефекти буке. Контрола звука у индустрији. Анализа 
комуналне буке. Мерач висине звука. Даталогер мерач звука.Дата логер мерач окружења ДТ-8820.Мерач 
вибрација. Основи процеса  горења. Услови за настанак горења. Запаљиве материје. Горење гасова. Извори 
паљења. Загрејане површине.Пламен. Искре механичког порекла.Варниве електричног порекла. Остали извори 
паљења. Пожар у потенцијално агресивним срединама. Транспорт и складиштење опасних материја. Класе 
опасних материја.Девет класа.  Прописи: Возач, возило, дозволе за превоз, обележавање, посебне мере при 
превозу, траса и пратња, осигурање и казне. Заштита од отпадних и опасних материја                      
Примена информатичких технологија у саобраћају. Методологија одређивања спољашње буке млазних авиона. 
Практична настава  
Извођење вежби. 
Литература  
1.Радислав Вуловић: Негативни еколошки утицаји од саобраћаја, ВТШ, Аранђеловац, 2005 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 
          2 

Вежбе: 
      2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе. Учење и самостална израда практичних задатака. 
Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност на предавањима и 
вежбама 

5 усмени  испит 30 

учешће у дискусијама 10   
припрема и израда и успешна 
одбрана експерименталних и/или 
рачунских вежби 

15   

3 теста    30   

1 домаћи   5   

1 поправни тест   5   
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Студијски програм: Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Градитељство и одрживи развој 
Наставник: Проф. др Зоранка Н. Малешевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основним принципима и начелима планирања, уређења, обликовања, 
изградње и развоја насеља, градова, приградских насеља, села и утицаја на животну средину.    
Исход предмета  
Стицање знања о утицају насеља, грађевинских материјала и грађевинских објеката  на животну 
средину и основним китеријумима вредновања тих утицаја. Развијање креативних способности 
студената и склоности за тимски рад. Оспособљавање студената за примену стечених знања у 
самосталном раду. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Значај градитељства у заштити животне средине. Град као еко систем. Просторни и 
урбанистички планови. Природни и антрополошки услови подручја. Хигијенски аспекти 
зеленила. Заштита природних  и непокретних културних добара. Фукционална организација 
градске територије. Критеријуми за еколошку оцену грађевинских материјала. Штетност 
грађевинских материјала по здравље људи. Еколошка својства, облици, начини и места примене 
грађевинских материјала. Основни принципи еколошки исправне градње објеката.Техничка 
документација за изградњу објеката. Темељи; Стубови; Зидови; Међуспратне конструкције; 
Кровне конструкције; Унутрашњи комфор у објектима. Енергетски аспекти код грађења зграда. 
Соларна архитектура. Опасности од пожара. Грађевинске мере заштите од пожара. Отвори и 
комуникације у објектима. Евакуација људи.  
Практична настава 
Просторни планови, Оцена локацијских вредности код изградње објеката. Одређивање 
гранулометријског састава грађевинских материјала. Прорачун потребне отпорности према 
пожару објеката. Посете радним организацијама. 
Литература: 
1. Д. Гавриловски, Градитељство и животна средина, ВТШСС, Аранђеловац, 2011. 
2. С. Крњетин, Градитељство и заштита животне средине, Прометеј, Нови Сад, 2004. 
3. С. Гиедион, Време, простор, архитектура, Грађевинска књига, Београд, 2002. 
4. Д. Тошковић, Увод у просторно и урбанистичко планирање,  Гроскњига, Београд, 1996. 
5. М. Ђукановић, Животна средина и одрживи развој, Елит, Београд, 1996. 
Број часова  активне наставе Остали часови:  
Предавања:  
           2 

Вежбе:  
      2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: предавања, лабораторијске вежбе,  рачунске вежбе, домаћи рад, 
тестови, посете радним организацијама у којима се студенти упознају са применом теоретских 
знања у пракси, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена  Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 усмени испит 30 

лабораторијске и рачунске 
вежбе 

5   

домаћи рад  10   

2 теста 30   

поправни тест 10   
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Студијски програм: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Заштита од корозије 
Наставник: Проф. др Бранкица Р. Јовановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Студент треба да упозна основне законе и принципе тако да са лакоћом прати њихову практичну 
примену. 
Исход предмета  
Студент је оспособљен да прати примену и сам примењује научено. 
Садржај предмета 

Теоријска настава  

Увод. Појам и значај корозије. Врсте корозије. Хемијска корозија метала и легура.. Гасна хемијска 
корозија. Корозија метала у неелектролитима. Електрохемијска корозија метала и легура. 
Механизам електрохемијске корозија метала и легура. Основне карактеристике електрохемијске 
корозија метала и легура. Поларизација и пренапетост електродних процеса. Мешовити потенцијал. 
Узроци појаве електрохемијске корозије. Пасивно стање метала. Теорије пасивирања метала. Врсте 
корозије.  Општа и локална електрохемијска корозија метала Структурна корозија..Међукристална 
корозија. Напонска корозија. Атмосферска корозија. Корозија у води. Корозија метала у тлу. 
Електрохемијска заштита метала и легура. Катодна заштита метала.. Анодна заштита метала. 
Заштита метала обрадом корозионе средине. Заштита водоводних цеви од корозије. Заштита метала 
превлакама. Заштита метала  оплемењивањем. Заштита метала рационалним конструисањем. 
Корозија неорганских материјала. Корозија бетона. Корозија органских материјала. Заштита 
неорганских материјала. Заштита органских материјала. 
Практична настава: Лабораторијске и рачунске вежбе 
Гасна корозија метала. Растварање метала у киселини. Пасивност метала. Бесконтактна јонска 
измена. 
Рачунске вежбе - задаци. 
Литература  
1. Д. Гавриловски: Заштита од  корозије, Висока технолошка школа струковних студија, 
Аранђеловац 2009.  
2. С. Младеновић: Корозија материјала, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1990. 
3. Хемијско-технолошки приручник: Корозија и заштита материјала, НРО”Рад”, Београд, 1985. 
4. D. A. Jones: Principles and Prevention of Corrosion, 2nd ed., Prentice Hall, London, 1996 
5. M. G. Fontana and N. D. Greene: Corrosion Engineering, McGraw-Hill Book Company, New York, 
1967. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
          2 

Вежбе: 
      2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, лабораторијско-експериментална. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 усмени испит 30 

практична настава 15   

тестови 40   
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Студијски програми: Технолошко инжењерство, модул: Технологија воде, Заштита 
животне средине 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Рециклажа радиоактивних отпадних материја  
Наставник: Проф. др Бранкица Р. Јовановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Студент треба да се упозна са изворима радиоактивног отпада, начинима прикупљања и 
рационалног искоришћавања и рециклаже. 
Исход предмета  
Студент је стекао нова знања о радиоактивним материјалима, радиоактивном отпаду и начинима 
рециклаже. 
Садржај предмета 

Теоријска настава  

Природна радиоактивност. Интеракција радиоактивног зрачења са материјом. Нуклеарна енергија. 
Негативан утицај производње нуклеарне енергије. Упознавање са врстама радиоактивног отпадног 
материјала. Процеси настајања радиоактивног отпада. Сакупљање, разврставање радиоактивних 
материјала пре рециклаже. Привредни, енергетски и еколошки аспекти рециклаже радиоактивних 
материјала. Стандардни поступци складиштења радиоактивног отпада. Опције за повећање нивоа 
рециклаже радиоактивних материјала. Модерни и алтернативни поступци складиштења 
радиоактивних материјала. Технологија, поступци и опрема за рециклажу радиоактивнog отпада. 
Проблеми, трошкови и ефекти рециклаже.  
Практична настава:  
Посета Институту Винча. 
Литература  
1. Radiation Physics: http://www-naweb.iaea.org/nahu/dmrp/syllabus.shtm  
2. Текућа часописна литература 
3. мр Бранкица Јовановић: „Eko физика-скрипта“, Виша технолошка школа за неметале – 
Аранђеловац,   
    2008. године 
Број часова  активне наставе 4 Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, лабораторијско-експериментална. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 усмени испит 30 

практична настава 15   

колоквијум-и 30   

семинар-и 10   
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Студијски програм:  
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 
Назив предмета: Завршни рад 
Наставник:  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 15 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
 
Исход предмета  
 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

 

 

Практична настава 
 
Литература  
 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
            

Вежбе: 
      

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе:  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност и активност на 
предавањима  

 усмени испит  

присутност и активност на 
вежбама 

   

израда пројекта    

 


