
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   



 

 
 
 
КОИГА ПРЕДМЕТА СП МСС ИНЖЕОЕРСТВП ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
 

1. Метпдплпгија примеоених истраживашких радпва 
2. Рециклажа и дпбијаое енергије из птпада 
3. Инжеоерствп защтите живптне средине 
4. Лпгистика птпадпм 
5. Управљаое птпадпм и ппасним материјама 
6. Ремедијација кпнтаминираних лпкација 
7. Енергетска ефикаснпст 
8. Пбнпвљиви извпри енергије 
9. Ризици и акциденти у живптнпј средини 
10. Екпнпмска исплативпст управљаоа птпадпм 
11. Фармацеутски и медицински птпад 
12. Екптуризам и защтита прирпде 
13. Теприја пдлушиваоа 
14. Бипразградиви птпад 
15. Пдрживп кприщћеое прирпдних ресурса 
16. Рециклажна уметнпст 
17. Примеоени истраживашки рад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски прпграм: Инжеоерствп заштите живптне средине 

Назив предмета: МЕТПДПЛПГИЈА ПРИМЕОЕНИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДПВА 

Наставник: прпф. др Дпбривпје Михаилпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема  

Циљ предмета 
Псппспбити студенте да успещнп пищу примеоене истраживашке радпве. 
 

Исхпд предмета  
Сппспбнпст разумеваоа разлишитих наушних метпда кприщћених у наушнпј литератури; 
сппспбнпст успещнпг сналажеоа у струшнпј литератури; сппспбнпст успещнпг писаоа струшних 
истраживашких радпва у пбласти;  

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Увпднп предаваое. Извпри метпдплпщких сазнаоа. Предмети и задаци метпдплпгије. 
Метпдплпгија и метпд. Прирпда шпвекпвпг сазнаоа. Језик и мищљеое. Истраживашки прпјекти 
(наушнптехнплпщка ревплуција; задаци истраживаоа; циљеви истраживаоа; улпга истраживаоа; 
врсте истраживаоа; фазе истраживаоа; функципналан мпдел истраживаоа). Прпјектпваое 
истраживаоа. Реализација истраживаоа. Метпде истраживаоа. Заврщни радпви.  
Практишна настава  
Практишна настава прати тепријску наставу крпз рещаваое практишних примера. 

Литература  
1. Михаилпвић, Д., Метпдплпгија наушних истраживаоа, ФПН, Бепград, 2008. 
2. Михаилпвић, Д., Метпдплпгија наушнпистраживашких прпјеката, Савез психплпга 

Југпславије, Бепград, 1997. 
3. Шпщкић, М. Метпдплпгија, Правни факултет, Бепград, 1974. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа, вежбе, тренинзи, семинарски радпви, прпјектни радпви, анализа реализпваних 
истраживашких прпјеката... 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе 
ппена 
 

Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит  

практишна настава  усмени испт 30 

тест 20 ..........  

семинар-и 15   

истраживашки рад 25   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски прпграм: Инжеоерствп заштите живптне средине 

Назив предмета: РЕЦИКЛАЖА И ДПБИЈАОЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ПТПАДА 

Наставник: прпф. др Бранкица Лукпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета је уппзнаваое студената са знашајем рециклаже, фактприма кпји утишу на 
рециклажу у пбласти защтите живптне средине, нашинима дпбијаоа енергије из птпада. 

Исхпд предмета  
Студенти се псппспбљавају да разумеју пснпвне прпблеме везане за рециклажу и дпбијаоу 
енергије из птпада. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Увпд у предмет, рециклажа, изазпви данащоице, пбнпвљиви и непбнпвљиви прирпдни ресурси, 
врсте птпада, шврстп пбнпвљивп гпривп (SRF) кпје се дпбија прерадпм кпмуналнпг и 
индустријскпг птпада, прпизвпдоа електришне  и тпплптне енергије  из птпада и бипмасе, 
увпђеое кпсагпреваоа птпада са угљем, радипактивни птпад 
Практишна настава  
Струшне ппсете центрима за рециклажу 

Литература  
1)Михајлпв, А., Вујић, Г., Убавин, Д. Пдрживп кприщћеое прирпдних ресурса, Скрипта интернп 
издаое ФТН, 2007                                      
2)Тпщић М, Филиппвић Д: Прпграм пствариваоа стратегије развпја енергетике Републике Србије 
у АП Впјвпдини  
пд 2007 дп 2012. пбнпвљиви извпри енергије, Нпви Сад, април 2007.  
3)ЗаваргпЗ, Ппппв С, Синища Д, Размпвски Радмила, Дпдић Јелена: студија "Мпгућнпст развпја 
прпизвпдое и примене бипетанпла у АПВ. Ппкрајински секретаријат за енергетику и минералне 
сирпвине, Нпви Сад, 2010.  
4)Бабпвић, М., Геплпгија и защтита живптне средине, прилпг ппзнаваоу екпгеплпгије, наушна 
коига, рударскп-геплпщки факултет, 161, 1992. 
5)прпф др Бранкица Лукпвић: „Рециклажа металних материјала и електрпнскпг птпада-скрипта“, 
Виспка технплпщка щкпла струкпвних студија– Аранђелпвац, 2014. гпдине 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 3 Практична настава: 3 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа, презентације, разматраое разлишитих студија слушаја и дискусије.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе 
ппена 
 

Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 5 писмени испит  

практишна настава 15 усмени испт 30 

кплпквијум-и 40 ..........  

семинар-и 10   

 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски прпграм : Инжеоерствп заштите живптне средине  

Назив предмета: ИНЖЕОЕРСТВП ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

Наставник: прпф. др Зпранка Малешевић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: нема  

Циљ предмета 
Стицаое знаоа п примениинжеоерских знаоа у пбласти защтите живптне средине у припреми и 
прешищћаваоу птпадних впда, крпз анализу напредних техника у прешищћаваоу гаспва, 
безбеднпсних аспектима и третману птпаднпг муља. 

Исхпд предмета  
Едукпвани студенти кпји крпз директну примену кпнцепта шистије прпизвпдое, а у циљу 
примене најсавременијих пперација, прпцеса и дпступних технплпгија приступају защтити 
живптне средине. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Савремене пперације и прпцеси у пбласти защтите живптне средине; метпде прпцене ризика и 
спрешаваоа утицаја ппасних материја на живптну средину; метпде безбеднпсних ппступака и 
защтите технплпщких ппстрпјеоа и пбјеката за припрему впде, прераде и минимизације 
кплишине птпадних впда и третмана муља, крпз примену кпнцепта шистије прпизвпдое. 
Практишна настава  
Практишна настава прати тепријску наставу крпз рещаваое практишних примера. Ппсете 
институцијама надлежним за защтиту живптне средине. 

Литература  
1. Група аутпра, Пснпви биппрпцеснпг инжеоерства, Технплпщки факултет Лескпвац, 2008. 
2. Davis, M.L., Cornwell, Introduction to Enviromental Engineering, McGraw-Hill, Boston, 2008. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава:   3 Практична настава:   3 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа, семинарски рад, тест, вежбе 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе 
ппена 
 

Заврщни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит  

практишна настава 10 усмени испт 50 

тест 20 ..........  

семинар-и 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм: Инжеоерствп заштите живптне средине 

Назив предмета: ЛПГИСТИКА ПТПАДА 

Наставник: прпф. др Чедп Лалпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Уппзнаваое са са ппјмпм лпгистике птпадних материјала кап саставним делпм система управљаоа 
птпадпм, уппзнаваое са  прпцеспм сакупљаоа, трансппрта и манипулације птпада, уппзнаваое са 
елементима сиситема за сакупљаое, трансппрт и манипулацију птпада. 

Исхпд предмета  
Студент је сппспбан да:  

- анализира кпнкретне лпгистишке прпцесе у систему управљаоа птпадпм, 

- рещава практишне прпблеме у сакупљаоу и трансппрту разлишитих врста птпада, 

- анализира технишке карактеристике и трансппртне капацитете средстава за манипулацију, 
сакупљаое и трансппрт птпада, 

управља прпцеспм сакупљаоа, трансппрта и манипулације птпада. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Ппвратна лпгистика птпадних материјала. Лпгистика кпмуналнпг птпада. Лпгистика птпаднпг папира. 
Лпгистика птпадне пластике. Лпгистика птпаднпг стакла. Лпгистика птпадних впзила. Лпгистика 
грађевинскпг птпада. Лпгистика електрпнскпг и електришнпг птпада. Лпгистика ппаснпг птпада. 
Средства за манипулисаое птпадпм. Средства за сакупљаое и траснппрт птпада.   
Практишна настава  
Примена тепријскпг знаоа на рещаваоу кпнкретних лпгистишких прпблема. 

Литература  
1. Б. Цветанпвић, Лпгистика птпада - скрипта, ВТШ Нищ, 2017. 
2. Д.Јпванпвић, Љ.Петрпвић, Д.Вујанпвић, Лпгистика птпадних материјала, Бепградска 

пплитехника, Бепград, 2012. 
1. Хпдплиш и др.,Рециклажа и рециклажне технплпгије, Факултет технишких наука Нпви Сад, 2011. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Вербални – предаваое, разгпвпр, дискусија; Илустративни (аудип-визуелне вежбе) и кпнсултације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе 
ппена 
 

Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 30 

практишна настава 10 усмени испт  

кплпквијум-и 40 ..........  

семинар-и 10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски прпграм: Инжеоерствп заштите живптне средине 

Назив предмета: УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ И ППАСНИМ МАТЕРИЈАМА 

Наставник: прпф. др Драгица Гаврилпвски 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Уппзнаваое са карактеристикама птпада и савременим метпдама управљаоа шврстим и ппасним 
птпадпм и псппспбљаваое за избпр најппвпљнијег ппступка или технплпгије за управљаое птпадпм у 
пдређенпј пбласти. 

Исхпд предмета  
Исхпд предмета је стицаое знаоа и вещтине за примену системскпг приступа управљаоу птпадпм на 
лпкалнпм и регипналнпм нивпу, избпр метпда третмана птпада и пптимизацију система управљаоа 
птпадпм у функцији квалитета живптне средине. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Ппјмпви и термини кпји се пднпсе на птпад. Карактеризација и категпризација птпада. Настајаое 
птпада. Кплишина и састав птпада. Сакупљаое, трансппрт и трансфер птпада. Третман птпада. Преглед 
и класификација метпда третмана птпада. Рециклажа – кприщћеое матери-јала из птпада. 
Кпмппстираое – прпизвпдоа и кприщђеое кпмппста у циљу максималнпг искприщћеоа прганске 
кпмппненте птпада. Спаљиваое – енергетскп искприщћеое птпада. Деппнпваое – неппхпднпст у 
систему управљаоа птпадпм. Избпр најппвпљније метпде третмана птпада. Утицај ппјединих метпда 
третмана птпада на живптну средину. Базелска кпнвенција, Дефиниције ппаснпг птпада и настајаое 
ппаснпг птпада,Третман ппаснпг птпада, Метпде за третман ппаснпг птпада, Пдлагаое ппаснпг птпада, 
Избпр лпкације за деппнију ппаснпг птпада, Пзнашаваое ппаснпг птпада, Узпркпваое ппаснпг птпада, 
Пспбине ппаснпг птпада, Декпнтаминација 
Практишна настава  
Пбилазак деппнија 

Литература  
2. Д. Шкпбаљ: Меначмент птпада, Факултет за примеоену екплпгију-Футура, Бепград, 2010. 
3. Ш.Ђармати: Меначмент птпада, Факултет за примеоену екплпгију–Футура, Бепград, 2008 
4. М. Ристић, М. Вукпвић: Управљаое шврстим птпадпм, Технплпгије прераде и пдлагаоа, 

Технишки факултет у Бпру, Бпр, 2006 
5. Стеванпвић Г.: Опасан птпад у дпмаћинствима, Галеб, Нищ, 2009. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 3 Практична настава: 3 

Метпде извпђеоа наставе 
Вербални – предаваое, разгпвпр, дискусија; Илустративни (аудип-визуелне вежбе) и кпнсултације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе 
ппена 
 

Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 5 писмени испит  

практишна настава 10 усмени испт 30 

кплпквијум-и 15 ..........  

семинар-и 20   

струшни рад 20   

 
 
 
 



 

Студијски прпграми: Инжеоерствп заштита живптне средине 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: РЕМЕДИЈАЦИЈА КПНТАМИНИРАНИХ ЛПКАЦИЈА 

Наставник: прпф. др Зпранка Малещевић 

Статус предмета: пбавезан 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: Нема 

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти специјалистишких студија пвладају савременим 
метпдама идентификације кпнтаминиране лпкације, типа пплутанта, интензитет загађеоа, 
ппступак избпра пптималне метпде ремедијације, кап и пснпвних метпда кпст-бенефит анализе 
 

Исхпд предмета:  
Студенти се псппспбљавају за сампстални и тимски рад у свим фазама примене метпдплпгије 
идентификације загађеоа некпг лпкалитета, избпра и примене пптималних метпда ремедијације 
за кпнкретан лпкалитет. 
 

Садржај предмета:  
Увпд у предмет,Прпцена стаоа живптне средине, Извпри загађеоа живптне средине Прирпдни и 
вещташки загађиваши живптне средине  и оихпва тпксишнпст. Метпде истраживаоа геплпщких и 
хидрпгеплпщких загађене лпкације. Стаое у ппјединим регијама. Мпнитпринг. Миграција 
загађујућих материја у засићенпј и незасићенпј хидрпгеплпщкпј средини. Метпдплпгија избпра 
ремедијаципне метпде. Анализа примера ремедијације загађених лпкација.  
 

Литература:  
1. Н. Крещић., С. Вујасинпвић, И. Матић    Ремедијација ппдземних впда и гепсредине, 

Рударскп-геплпщки факултет, бепград, 2006 
2. I. A. Mirsal., Soil Pollution:Origin, Monitoring &Remediation,   Springer Verlag, 2007 

 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 3 Практична настава: 3 

Метпде извпђеоа наставе:  
Метпда усменпг излагаоа и разгпвпра, метпда писмених радпва (семинарски рад) 
 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

присутнпст на предаваоима и вежбама 10 усмени испит 30 

ушещће у дискусијама 10   

ушещће у струшнп практишним вежбама 10   

 Семинарски рад   30   

дпмаћи 10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм: Инжеоерствп заштите живптне средине 

Назив предмета: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ 

Наставник: прпф. др Чедп Лалпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Уппзнаваое студената са пснпвним ппјмпвима и знашајем енергетске ефикаснпсти. 

Исхпд предмета  
Студенти ће бити псппспбљени да ушествују у прпјектима прпцене и ппбпљщаоа енергетске 
ефикаснпсти у свим пбластима људске делатнпсти. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
1. Увпднп предаваое, пснпвни ппјмпви п енергетскпј ефикаснпсти. 2. Свест и навике у пптрпщои 
енергије, ппщте мере за ппвећаое енергетске ефикаснпсти. 3. Кприщћеое пбнпвљивих извпра 
енергије. 4. Примена тпплптних пумпи, кпгенерација. 5. Енергетски ефикасна расвета. 6. 
Енергетска ефикаснпст: израда енергетскпг аудита. 7. Енергетска ефикаснпст стамбених пбјеката. 
8. Енергетска ефикаснпст у индустрији. 9. Енергетска ефикаснпст у псталим гранама привреде. 10. 
ИСП стандард 50001: дефинисаое ппјмпва. 11. ИСП стандард 50001: енергетска пплитика и 
планираое. 12. Енергетска ефикаснпст и защтита живптне средине, закпнске пбавезе 
предузећа.13. Примена најнпвијих ИК технплпгија у прпјектпваоу паметних зграда. 14. Ппвећаое 
енергетске ефикаснпсти кап инвестиција. 15. Примери успещнпг меначмента енергије.  
Практишна настава  
Практишна настава прати прпграм предаваоа 

Литература  
1. Г. Јанкес, М. Стаменић, Прирушник за ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти и раципналну 
упптребу енергије у индустрији, Мащински факултет у Бепграду, 2009 
2. P. McLean-Conner, Energy efficiency: principles and practices, Pennwell, 2009. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 3 Практична настава: 3 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа, аудитпрне вежбе, кпнсултације, писмени испит. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе 
ппена 
 

Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 25 

практишна настава  усмени испт 25 

кплпквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски прпграм: Инжеоерствп заштите живптне средине 

Назив предмета: ПБНПВЉИВИ ИЗВПРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Наставник: прпф. др Бранкица Лукпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Уппзнаваое студената са пснпвним ппјмпвима и знашајем кприщћеоа пбнпвљивих извпра 
енергије. 

Исхпд предмета  
Студенти ће бити псппспбљени да ушествују у прпјектима прпцене пптенцијала и кприщћеоа 
пбнпвљивих 
извпра енергије. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
1. Увпднп предаваое (прганизација и садржај курса). Пснпвни ппјмпви. 2. Знашај кприщћеоа 
пбнпвљивих извпра енергије. 3. Суншева енергија. 4. Мереое суншанпг зрашеоа. 5. Кприщћеое 
суншане енергије. Спларни кплектпри. Фптпнаппнске ћелије. 6. Енергија ветра. Избпр лпкације за 
изградоу фарме ветрпгенератпра. 7. Метереплпщка мереоа и прпцене енергетскпг пптенцијала. 
8. Савремени ветрпгенератпри. 9. Мале хидрпелектране. 10. Енергија таласа, плиме и псеке. 11. 
Енергија бипмасе. 12. Енергија бипгаса. 13. Енергија бипдизела. 14. Енергија кпмуналнпг птпада. 
15. Трендпви у кприщћеоу пбнпвљивих извпра енергије. 
Практишна настава  
Практишна настава прати прпграм предаваоа. 

Литература  
1. С. Тпмпвић, Алтернативни извпри енергије, Технишка коига, Бепград, 2002. 
2. М. Ђурпвић, Алтернативни извпри енергије и будућнпст оихпве примјене у земљи, Црнпгпрска 
академија наука и умјетнпсти, Ппдгприца, 2002. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа, аудитпрне вежбе, кпнсултације, писмени испит. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе 
ппена 
 

Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 25 

практишна настава  усмени испт 25 

кплпквијум-и 20   

семинар-и 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски прпграм: Инжеоерствп заштите живптне и радне средине 

Назив предмета: ЕКПНПМСКА ИСПЛАТИВПСТ УПРАВЉАОА ПТПАДПМ 

Наставник: прпф. др Ана Дукић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: нема  

Циљ предмета 
Предмет пмпгућава студентима да се уппзнају са тепријским, метпдплпщким и практишним 
аспектима управљаоа птпадпм, кап и са мереоем екпнпмске ефикаснпсти и управљаоем 
птпадпм 
 

Исхпд предмета 
Усвајаоезнаоа и вещтинаизпредлпженпгсадржајапредметапмпгућавастудентимадасе: 
уппзнајусасвимрелевантним екпнпмскимфактприма и ппказатељимауправљаоа птпадпм; 
разумејупрпблемеу управљаоу птпадпм и прпнађумпгућарещеоа. Студенти ће мпћи да 
практишнп примене стешена знаоа у циљуунапређеоаефикаснпсти и ефективнпстиуправљаоа 
птпадпм. 
 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Ппјам, карактеристике и разлпзи ппстпјаоа предузећа кпја управљају птпадпм; Диференцираое 
предузећа; Ефикаснпст и ефективнпст предузећа кпја управљају птпадпм (ппјам, приступи); 
Пкружеое предузећа (ппјам, врсте, управљаое пкружеоем); Трпщкпви (врсте, краткпрпшни 
трпщкпви, дугпрпшни трпщкпви, калкулације трпщкпва); Инвестиције (пптимална алпкација 
екпнпмских ресурса у времену, критеријуми за дпнпщеое инвестиципних пдлука); Прихпд 
предузећа (ппјам, укупни, прпсешни и маргинални); Технплпгија, прпизвпдоа и прпдуктивнпст 
(типпви прпизвпдое, дефиниција прпдуктивнпсти, анализа, мереое); Људски ресурси и 
унапређеое прпдуктивнпсти (маргинална прпдуктивнпст рада, људски капитал, кпмпензације); 
Екпнпмишнпст (ппјам, извпри,унапређеое екпнпмишнпсти); Прпфит (теприје, врстепрпфита); 
Рентабилнпст (знашеое, анализа, мереое, спрпвпђеое); Ппслпвни циљеви (максимираое 
прпфита, кприснпст меначера). Спцијалнп предузетнищтвп у систему управљаоа птпадпм; 
Циркуларна екпнпмија и управљаое птпадпм. 
Практишна настава 
истраживашки рад, анализа студија слушајева. 
 

Литература:  
Паунпвић, Б., "Екпнпмика предузећа", Екпнпмски факултет, Бепград, 2013. 
S. El-Haggar, “Sustainable Industrial Design and Waste Management”, Elsevier Inc.,USA, 2007.  
V. Raičevid, R. Glomazid, „Značenjeioblicisocijalnogpreduzetništva“, Friedrich Ebert Stiftunfg, Beograd, 
2012. 
 

Брпј часпва наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа ex cathedra, дискусијанашасу. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

Приступни рад 60 усмени испит 40 

 
 
 



 
 
 

Студијски прпграм: Инжеоерствп заштите живптне средине 

Назив предмета: РИЗИЦИ И АКЦИДЕНТИ У ЖИВПТНПЈ СРЕДИНИ 

Наставник: прпф. др Бранкица Лукпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Припремити студента  за прпцену и управљаое ризикпм у раднпј и живптнпј средини и уппзнати 
га са: ппјмпм и садржајем ризика и акцидента;прпценпм ризика пд ппјаве акцидента, 
метпдплпгијпм управљаоа ризикпм, апликацијама ризика пп здравље људи, ризицима и 
акцидентима са псвртпм на  управљаое ризицима и акцидентима  у живптнпј средини, ризикпм 
пп здравље људи и индустријским, хемијским, биплпщким и нуклеарнм ризицима – узрпцима и 
ппследицама.   

Исхпд предмета  
а) Пптпунп разумеваое ппјаве, прпцене и управљаоа ризикпм и акцидентима у раднпј и 
живптнпј средини.  
б) Сппспбнпст студента  да врщи прпцену ппјаве и управља ризикпм и акцидентима у живптнпј 
средини 
ц) ) Пладаваое бещтинама и примена  знаоа п узрпцима и ппследицама акцидената у живптнпј 
средини 

Садржај предмета 
Тепријска настава: Ризици у живптнпј средини;Индустријски ризици у живптнпј 
средини;Хемијски ризици у живптнпј средини;Биплпщки ризици  живптнпј средини;Нуклеарни 
ризици у живптнпј средини;Стари и нпви ризици у живптнпј средини;Акциденти у живптнпј 
средини;Акциденти кап извпри загађиваоа ваздуха;Акциденти кап извпри загађиваоа 
впда;Акциденти кап извпри загађиваоа земљищта;Акциденти и здравље људи;Акциденти и 
бипдиверзитет      
Практишна настава  : Презентација ризика , дефинисаое узрпка, метпд птклаоаоа 

Литература  
1.Милена Бешелић: ИНДУСТРИЈСКИ АКЦИДЕНТИ, ИЗВПРИ ЗАГАЂЕОА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
НЕПРГАНСКИМ МАТЕРИЈАМА, Прирпднп-математишки факултет Универзитета у Нпвпм Саду 
2. Гржетић, И.: Управљаое ризикпм у живптнпј средини и оегпва прпцена, Хемијски факлтет, 
Универзитет у Бепграду 
3.Барјактаревић, Л. (2009.): Управљаое ризикпм, Универзитет Сингидунум, Бепград 
5. Јпванпвић, М. П. (2013.): ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ II, Виспка технплпщка щкпла струкпвних 
студија-Аранђелпвац, Аранђелпвац 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 3 Практична настава: 3 

Метпде извпђеоа наставе  
Мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана и метпда ппсматраоа.Ппказна настава. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе 
ппена 
 

Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 40 

практишна настава 10 усмени испт  

кплпквијум-и 30   

семинар-и 10   

Нашин прпвере знаоа мпгу бити разлишити наведенп  у табели су самп неке ппције: (писмени 
испити, усмени испт, презентација прпјекта, семинари итд...... 



 
 
 

Студијски прпграм : Инжеоерствп заштите живптне средине 

Назив предмета: РЕЦИКЛАЖНА УМЕТНПСТ 

Наставник: прпф. др Владан Мартинпвић 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема услпвљенпсти 

Циљ предмета 
Пбухвата щирпк ликпвни прпстпр и мпгућнпст ствараоа ликпвних елемената пд птпадних материјала. 

Исхпд предмета 
Накпн пплпженпг испита, студенту је дата мпгућнпст да преппзна и репрганизује, какп упптребне такп и 
башене предмете. 

Садржај предмета 
Тепријска настава: Истприја уметнпсти – ппстмпдерна;  Readymade, land art, anviroment. Упптреба рециклаже 
бипразградивпг материјала и индустријскпг птпада.  Увпду у елементе ликпвнпг изражаваоа, теприја фпрме, 
ппдела ликпвних елемената, функципналнпст, експлпатација и рециклажа, мпгућнпст упптребе птпада.  
Рефпрмулација прирпднпг птпада.       
Практишна настава: Креираое идејних рещеоа и скице. Кпректура и пдабир скица. Технишки цртежи. 
Упптреба старпг папира, пластике, гуме, метала 

Литература 
1. Др. Павле Васић: Увпд у ликпвне уметнпсти, Бепград, 1988. 
2. Јанспн: Истприја уметнпсти, Прпсвета, Бепград, 1996. 
3. Кпста Бпгданпвић, Бпјана Бурић: Теприја фпрме, Завпд за учбенике и наставна средства, Бепград, 2004. 

Брпј часпва активне наставе  Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Наративне метпде (предаваое), дијалпщке метпде (разгпвпр, расправе, дебате), метпде демпнстрације 
(ппказиваое, презентпваое), метпд анализе (дефинисаое, кпментарисаое ппјединих дела из рециклажне 
уметнпсти) 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 15 писмени испит 10 

практишна настава 15 (5+5+5) усмени испт 30 

кплпквијум-и 20 (10+10) ..........  

семинар-и 10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Студијски прпграм:Инжеоерствп заштите живптне средине 

Назив предмета: ЕКПТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРИРПДЕ 

Наставник: прпф. др Љубпмир Јпванпвић 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Сазнаое п знашају, разлпзима, циљевима и задацима защтите прирпде, са нагласкпм на улпзи 
защтићених прирпдних дпбара у свету и у нащпј земљи; Уппзнаваое студената са међуспбнпм 
услпвљенпщћу туризма и защтите прирпде, пднпснп расту и знашају екплпщких фактпра за 
успещнп и дугпрпшнп туристишкп привређиваое; Сагледаваое места и улпге защтићених 
прирпдних дпбара кап сегмента система защите живптне средине у нащпј земљи; 

Исхпд предмета  
Усвајаое знаоа п ппјму, знашају, улпзи и струкурним пдликама екптуризма, кап кпнцепта и 
тржищне категприје; Изградоа кпмпетенција студената за избпр адекватних инструмената за 
примену кпнцепта екптуризма у реалнпм живпту и на кпнкретним дестинацијама (наципнални 
паркпви, резервати бипсфере и друга защтићена прирпдна дпбра), шиме ће се афирмисати 
апликативни карактер знаоа стешених ппхађаоем пвпг предмета. 

Садржај предмета 
Тепријсканастава 
Пснпвна питаоа защтите прирпде – Кпнцепције ппставке и циљеви защтите прирпде; Пдпс 
защтите прирпде и защтите живптне средине; Пснпве планираоа защтите прирпде; Защтићена 
прирпда Србије – преглед и пцена стаоа; Прирпднп-гепграфске и функципналне пспбенпсти 
наципналних паркпва; Развпј туризма и защтита прирпде у наципналним паркпвима Србије; 
Туризам  и защтита прирпде у наципналним пракпвима Балканскпг пплупстрва, Еврппе и САД-а; 
Екптуризам кап кпнцепт и тржищна категприја. 
Практишна настава  
Екплпщки, екпнпмски и спцип-културни пквир екптуризма; Индикатпри утицаја туризма на 
екплпщку средину; Прирпднп-екплпщке вреднпсти наципналних паркпва Србије; Развпј 
екптуризма у свету и у нащпј земљи;Презентација прпјектних задатака везаних за развпј туризма и 
защтиту прирпде у защтићеним прирпдним дпбрима; Пбилазак защтићенпг прирпднпг дпбра, 
ради сагледаваоа мпгућнпсти за равпј екптуризма; Израда SWOT анализа за ппједина туристишка 
места, са псвртима на екплпщке аспекте туристишке валпризације.  

Литература  
1) Јпвишић, Д. (2010). Туризам и живптна средина. TOНплус, Бепград. 
2) Стпјанпвић, В. (2007): Пдрживи развпј туризма  живптне средине, ПМФ, Нпви Сад, 2007 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе: Ad catedra, дискусија, презентације, вежбе, практична настава, итд... 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 0 

прпјектни задатак 10 усмени испт 50 

кплпквијум-и 2x15=30 ..........  

 
 
 
 



 

Студијски прпграм:Инжеоерствп заштите живптне средине 

Назив предмета: ТЕПРИЈА ПДЛУЧИВАОА 

Наставник: прпф. др Мирпслав Маркпвић 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Стицаое знаоа за рад са метпдама вищеатрибутивнпг пдлушиваоа и вищекритеријумске анализе 
са нагласкпм на рещаваое примера из праксе. 

Исхпд предмета  
Студент је псппспбљен да ради са репрезентативним скуппм метпда пдлушиваоа кап и да развија 
мпделе пдлушиваоа. Студент стише какп тепријска знаоа, такп и практишне вещтине рада у 
савременим спфтверима пдлушиваоа. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Увпд у пдлушиваое. Метпде вищеатрибутивнпг пдлушиваоа са студијама слушајева. Метпда ИКПР 
са студијама слушајева. Метпде Promethee и Electre са студијама слушајева. Метпда АХП са 
студијама слушајева. Групнп пдлушиваое. Студије слушајева групнпг пдлушиваоа. Спфтвер за 
пдлушиваое. Метпде вищекритеријумске анализе са студијама слушајева. Теприја кприснпсти са 
студијама слушајева. Интегрисани системи пдлушиваоа. 
Практишна настава  
Пснпвне метпде вищеатрибутивнпг пдлушиваоа. Метпде ЛДР и ИКПР. Метпде Promethee и Electre. 
Метпда АХП. Мпдели групнпг пдлушиваоа. Имплементација метпда пдлушиваоа. Примери 
мпделпваоа реалних ппслпвних прпблема пдлушиваоа. Мпделпваое ппмпћу метпда 
вищекритеријумске анализе у спфтверу. Мпделпваое ппмпћу вищеатрибутивне теприје 
кприснпсти у спфтверу. Мпделпваое групнпг пдлушиваоа у спфтверу. 

Литература  
1. Чупић М., Сукнпвић М., "Пдлушиваое", ФПН, 2008 
2. Ishizaka A., Nemery P. "Multi-Criteria Decision Analysis", Wiley, 2013. 

Брпј часпва наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа се реализују кпмбинацијпм класишне наставе, студијама слушајева и гпстујућим 
предаваоима струшоака из праксе. Вежбе се реализују класишним нашинпм прекп рещаваоа 
задатака, али и презентацијпм спфтверских алата за пдлушиваое. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум-и 40 испит за рашунарпм 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм:Инжеоерствп заштите живптне средине 

Назив предмета: БИПРАЗГРАДИВИ ПТПАД 

Наставник: прпф. др Драгица Гаврилпвски 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Стицаое знаоа за преппзнаваое ппрекла, врсте и састава бипразградивпг птпада, уппзнаваоа  
физишке, хемијске и биплпщке пспбине бипразградивпг птпада, уппзнаваое метпде за третман 
бипразградивпг птпада, преппзнаваое преднпсти и недпстатке метпда за третман бипразградивпг 
птпада у пднпсу на састав птпада, уппзнаваое закпнске регулативе из пбласти управљаоа 
бипразградивпг птпадпм. 

Исхпд предмета  
Студенти је сппспбан да:  изврщи анализу бипразградивпг птпада са аспекта ппгпднпсти за 
пдређени третман, предлпжи метпде за третман бипразградивпг птпада у зависнпсти пд врсте 
птпада, прати и предлпжи кпрекције у прпцесима приликпм третмана бипразградивпг птпада, 
прати и примени закпнску регулативу из пбласти управљаоа бипразградивим птпадпм, предлпжи 
рещеоа за смаоеое утицаја на живптну средину емисија из ппстпјеоа за третман бипразградивпг 
птпада. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Извпри бипразградивпг птпада. Врсте и састав бипразградивпг птпада. Бипразградиви птпад 
биљнпг ппрекла. Бипразградиви птпад живптиоскпг ппрекла. Муљеви пд пбраде птпадних впда. 
Физишке, хемијске и биплпщке пспбине бипразградивпг птпада. Метпде за третман 
бипразградивпг птпада: аерпбне и анаерпбне метпде. Технплпгија прпцеса кпмппстираоа Метпде 
кпмппстираоа: статишке и са аерацијпм. Кпмппстираое у суду. Кприщћеое прпдуката 
кпмппстираоа. Технплпгија прпцеса анаерпбна дигестија. Ппстрпјеоа адаерпбне дигестије. 
Хемијски и биплпщки прпцеси при анаерпбнпј дигестији. Ппсттретман прпдуката анаерпбне 
дигестије: бипгаса, кпмппста и тешнпг ђубрива. Кприщћеое прпдуката анаерпбне дигестије. 
Емисије у живптну средину из ппстпјеоа за третман бипразградивпг птпада. Закпнска регулатива 
из пбласти управљаоа бипразградивпг птпадпм. 
Практишна настава: 
Практишна настава прати прпграм предаваоа. 

Литература  
1. С. Пгоенпвић, Кпмппст – срце прганске бащте, Делфи,. 
2. М. Станијевић, С. Симић, А. Јпвпвић, Д. Радић, М. Пбрадпвић, Д. Тпдпрпвић, Бипгас – дпбијаое и 

примена, Мащински факултет Бепград, 2014. 
3. C. Polprasert, Organic Waste Recycling Technology and Management-Third Edition, IWA Publishing, 

2007. 

Брпј часпва наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Настава се извпди интерактивнп у виду предаваоа, аудитпрних, лабпратпријских и рашунарских 
вежби. На предаваоима се излаже тепретски деп градива прппраћен карактеристишним 
примерима ради лакщег разумеваоа градива. На рашунарским вежбама се врщи упптреба 
инфпрмаципнп кпмуникаципних технплпгија у пвладаваоу знаоима из ппсматранпг ппдрушја.  

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 30 

практична настава - усмени испт  

кплпквијум-и 40 ..........  

семинар-и 20   



 

Студијски прпграми: Инжеоерствп заштита живптне средине 

Назив предмета: ФАРМАЦЕУТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПТПАД 

Наставник: прпф. др Драгица Гаврилпвски 

Статус предмета: изборни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: нема услпвљенпсти 

Циљ предмета 
Циљ предмета је уппзнаваое студената са правилним рукпваоем медицинским и фармацеутским 
птпадпм, кап и   међунарпднпм и наципналнпм закпнскпм регулативпм из пве пбласти, са циљем 
пшуваоа живптне средине и защтите здравља људи. 

Исхпд предмета : Пшекивани исхпд јесте ппседпваое тепријских и практишних знаоа п медицинскпм 
и фармацеутскпм птпаду и примена стешених знаоа у пракси.  

Садржај предмета: 
Тепријска настава 
Уппзнаваое са садржајем предмета и предиспитним пбавезама везаним за предмет. Увпднп 
предаваое п птпду. Ппасан птпад, ппдела, знашај. Пснпвни принципи управљаоа медицинским 
птпадпм.  Медицински птпад. Фармацеутски птпад. Знашај медицинскпг и фармацеутскпг птпада за 
здравље људи и живптну средину. Управљаое медицинским и фармацеутским птпадпм 
Збриоаваое и кпнашнп пдлагаое фармацеутскпг и медицинскпг птпада. Међунарпдни и 
наципнални прпписи из пбласти управљаоа ппасним птпадпм.  Израда мпдела Плана управљаоа 
медицинским и фармацеутским птпадпм. Пдбрана семинарских и струшних радпва. 
Практишна настава: Практишна настава прати прпграм предаваоа. 

Литература:  
1. БЕЗБЕДНП УПРАВЉАОЕ МЕДИЦИНСКИМ ПТПАДПМ-Наципнални впдиш за безбеднп управљаое 
медицинским птпадпм Министарствп здравља, Република Србија септембар 2008. 
2. НАЦИПНАЛНА СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАОА ПТПАДПМ, „Сл. Гласник РС“ бр. 29/2010 
3. ЗАКПН УПРАВЉАОУ ПТПАДПМ „Сл гласник РС“ бр 36/09, 88/2010  
4. ЗАКПН АМБАЛАЖИ АМБАЛАЖНПМ ПТПАДУ, „Сл гласник  РС“ бр. 36/09) 
5. Tamplin, SA; Davidson, D; Powis, B; O'Leary, Z. Issues and options for the safe 
destruction and disposal of used injection materials. Waste Management. 2005;25:655–665. doi: 
10.1016/j.wasman.2004.07.007. [PubMed] 
6. Lawson, A. UN tackles Dhaka's medical waste. (BBC correspondent in Dhaka). 2003. 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/3180972.stm (Last updated: 10 October 2003, GMT 15:16). 
7. Borg, MA. Safe disposal of clinical waste: where is the science? The Journal of Hospital Infection. 
2006;62:243–244. doi: 10.1016/j.jhin.2005.07.014. [PubMed] 
 

Брпј часпва  активне наставе 
Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

 

Метпде извпђеоа наставе:  
Вербални – предаваое, разгпвпр, дискусија, Илустративни (аудип-визуелне вежбе) и кпнсултације  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

присутнпст на предаваоима и 
вежбама 

5 усмени испит 30 

ушещће у дискусијама 10   

ушещће у струшнп практишним 
вежбама 

15   

Семинарски рад 20   

Струшни рад 20   

 



 

Студијски прпграми: Инжеоерствп заштите живптне средине 

Назив предмета: ПДРЖИВП КПРИШЋЕОЕ ПРИРПДНИХ РЕСУРСА 

Наставник: прпф. др Зпранка Малешевић 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв:  нема 

Циљ предмета: Циљ предмета је уппзнаваое студената са знашајем прирпдних ресурса, фактприма 
кпји утишу на оихпвп кприщћеое у будућнпсти кап пснпве кпмплекснпм приступу планираоа у 
пбласти защтите живптне средине. 
 

Исхпд предмета:  
Студенти се псппспбљавају да разумеју пснпвне прпблеме везане за кприщћеое прирпдних ресурса. 
Знаће да прпцене пдрживпст кприщћеоа прирпдних ресурса и умеће да дају предлпг за ппбпљщаоа 
у пракси.  

Садржај предмета:  
Тепријска настава 
Увпд у предмет, истприја прирпдних ресурса, изазпви данащоице, защтићена прирпдна дпбра, 
пбнпвљиви и непбнпвљиви прирпдни ресурси, минерални ресурси, земљищте кап ресурс, пдржива 
ппљппривреда, извпри енергије, впда кап ресурс. Загађеое ваздуха, емисија и испущтаое 
загађујућих материја у ваздух, впду и земљищте. Кпнтрпла и метпде санације и ремедијације. 
 Практишна настава: 
Тпкпм вежбих кпје ће пратити наставне јединице, студенти ће радити на изради планских 
дпкумената, анализама студија слушаја кприщћеоа прирпдних ресурса и евентуалним прпјектима на 
студијскпм прпграму. 
 
 

Литература:  
1) Михајлпв, А., Вујић, Г., Убавин, Д. Пдрживп кприщћеое прирпдних ресурса, Скрипта интернп 

издаое ФТН, 2007                                      
2) Маркпвић, М., павлпвић, П и Чупкпвић, Т. Гепмпрфплпгија, Грађевинска скрипта, 461, 2003. 
3) Бабпвић, М., Геплпгија и защтита живптне средине, прилпг ппзнаваоу екпгеплпгије, наушна 

коига, рударскп-геплпщки факултет, 161, 1992. 
 
 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 2 Практична 
настава: 2 

 

Метпде извпђеоа наставе:  
Предаваоа,презентације, разматраое разлишитих студија слушаја и дискусије.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

присутнпст на предаваоима и 
вежбама 

10 усмени испит 30 

ушещће у дискусијама 10   

ушещће у струшнп практишним 
вежбама 

10   

Семинарски рад    30   

дпмаћи 10   

  



Студијски прпграми: Инжеоерствп заштите живптне средине 

Назив предмета: ПРИМЕОЕНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Наставник: ментпр (наставници стручних и стручнп-апликативних предмета) 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв:  пдпбрена тема мастер рада 

Циљ предмета:  припрема студенте да уппзнају метпде за истраживаое практишних прпблема у 
пбласти инжеоерства защтите живптне средине, науше да скупљају и анализирају литературу из 
пбласти кпја је везана за мастер рад, уппзнају метпдплпгију израде мастер рада. 

Исхпд предмета:  
Накпн пплпженпг испита студенти су сппспбни да сампсталнп или тимски врще истраживаоа у 
пбласти защтите живптне средине, сакупљају и анализирају литературу из пбласти мастер рада, 
анализирају, примеоују и пбјављују резултате истраживаоа, ураде мастер рад.  

Садржај предмета:  
Примеоени истраживашки рад је прпјекат у кпјем се рещава практишан прпблем из пбласти защтите 
живптне средине кпји је у функцији израде мастер рада. Примеоени истраживашки рад се углавнпм 
ради у предузећима шија је делатнпст везана за защтиту живптне средине, са кпјпм Шкпла има 
сппразум или угпвпр. 
Настава на предмету се пдвија крпз сампстални примеоени истраживашки рад. Крпз сампстални рад 
и рад са ментпрпм (ментпр из Шкпле и кпментпр из изабранпг предузећа) студент дефинище 
пквирнп тему мастер рада и затим је детаљнп разрађује, све дп писменпг предлпга и усмене 
пдбране детаљнпг плана за израду мастер рада.  
Реализација примеоенпг истраживашкпг рада мпже ппшети када је студенту пдпбрена тема мастер 
рада. Пп заврщетку истраживаоа студент, уз сагласнпст ментпра, резултате прпјекта, у фпрми 
семинарскпг рада, предаје студентскпј служби. У испитнпм рпку студент брани рад кпд ментпра 
мастер рада. Пвај рад, касније шини деп Мастер рада. 

Литература:  
У зависнпсти пд пдабране теме истраживашкпг рада. 

Брпј часпва  активне наставе Примеоени истраживачки рад: 16 
(недељнп) 

 

Метпде извпђеоа наставе:  
Предаваоа,презентације, разматраое разлишитих студија слушаја и дискусије.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

истраживашки рад 50 усмени испит 30 

семинарски рад 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


