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  Предговор     
 
Пратећи потребе савременог друштва, Висока техничка школа струковних 

студија у Нишу је, 2017. године, акредитовала студијски програм мастер 

студија Управљање отпадом. Овај студијски програм је, по проблематици који 

изучава, тренутно јединствен у високом образовању Републике Србије.   

Базирајући се на образовању, које нуди знања и вештине применљиве у пракси, 

студијски програм Управљање отпадом, доприноси развоју потребних 

квалификација мастер струковних инжењера заштите животне средине, за 

којим данас постоје велике потребе, имајући у виду испуњавање обавеза из 

поглавља 27, у преговорима приступа ЕУ.  

Овај студијски програм би требало да представља и један од најзначајнијих 

резултата из међународног Еразмус+ програма „Развој курикулума студијског 

програма Управљање отпадом, у сарадњи са приватним и јавним сектором“ 

(Waste management curricula development in partnership with public and private 

sector), који је започео 2015. године и где је школа носилац пројекта. 

Овај Информатор треба да, будућим студентима овог студијског програма, 

пружи основне и неопходне информације о битним параметрима студијског 

програма и олакша полагање пријемног испита. 

 

У Нишу, 01.09.2017.      шеф студијског програма 

           др Бобан Цветановић 
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УВЕРЕЊЕ 
О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
 

Бpoj: 612-00-00862/2017-06 
од 30.06.2017. ГОД. 
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СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Назив студијског програма је Управљање отпадом, а главни циљ је образовање 
и оспособљавање студената да, као будући мастер струковни инжењери, буду 
директно укључени у радни процес и да квалитетно обављају делатности из 
области управљања отпадом и уопште заштите животне средине.  
Врста и ниво студија су мастер струковне студије - други ниво високог 
образовања. Кроз студије на овом студијском програму, студенти стичу знања и 
развијају вештине неопходне за разумевање конкретних практичних задатака из 
струке, као и одговарајући ниво оспособљености да те задатке решавају. 
Након завршених двогодишњих студија (четири семестра), освојених 120 ЕСПБ 
бодова и одбрањеног мастер рада, стиче се стручни назив: Мастер струковни 
инжењер заштите животне средине. 
 

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Базирајући се на образовању, које нуди знања и вештине применљива у пракси, 
студијски програм Управљање отпадом, доприноси развоју потребних 
квалификација мастер струковних инжењера заштите животне средине, за којим 
данас постоје велике потребе, имајући у виду испуњавање обавеза из поглавља 
27, у преговорима приступа ЕУ. Овај студијски програм би требало да представља 
један од најзначајнијих резултата из међународног Еразмус+ програма „Развој 
курикулума студијског програма Управљање отпадом, у сарадњи са приватним и 
јавним сектором“ (Waste management curricula development in partnership with 
public and private sector), који је започео 2015. године и где је школа носилац 
пројекта. 
 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Имајући у виду све своје ресурсе и дугогодишње искуство у образовању 
инжењера, а прилагођавајући се савременим захтевима и стандардима 
високошколског образовања, Школа је јасно поставила и истакла опште и 
специфичне циљеве постојања студијског програма мастер струковних студија 
Управљање отпадом.  
Школа, кроз овај студијски програм, има јасно постављен и истакнут општи циљ 
да оспособи студенте да стекну општа и стручна знања и вештине, потребне за 
укључивање у радни процес и квалитетно обављање струковне делатности из 
области заштите животне средине.  
Поред тога, Школа је идентификовала још и следеће опште циљеве студијског 
програма:   

 образовање оријентисано ка студентима, њиховим стварним 
могућностима и способностима учења,  

 подстицање сопственог систематског учења студената кроз индивидуални 
и групни рад,  
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 постизање образовног процеса у складу  са највишим стандардима и  
 усклађеност са поставкама Болоњског процеса итд.  

Студијски програм, поред општих, има и специфичне или посебне циљеве. То су: 
 идентификација и анализа отпада и процеса управљања отпадом, 
 упознавање сложених техничких и еколошких проблема у управљању 

отпадом и технологија за његово правилно и безбедно одлагање, 
 развој и примена одрживих решења у области заштите животне средине, 
 анализа процеса управљања отпадом са аспекта исплативости и 

енергетског потенцијала, 
 примена савремених технологија за мерење и анализу параметара у 

оквиру система за управљање отпадом, 
 примена законске и нормативне регулативе у области заштите животне 

средине и 
 проучавање интеракције управљања отпадом са другим процесима у 

радној и животној средини. 
 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА 

Исход овог студијског програма је стручњак са ширим и темељнијим теоријским 
и практичним знањима о заштити, очувању и обнављању животне средине, а 
посебно управљања отпадом (укључујући способност вредновања и критичког 
разумевања).   
Мастер струковни инжењери заштите животне средине оспособљени су за 
ангажовање у читавом низу државних, јавних и приватних предузећа и 
институција, различитих организација и консултантских фирми које се баве 
проблемима из области заштите животне средине и управљања отпадом.  
 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА 

Опште компетенције свршеног студента мастер струковних студија Управљање 
отпадом, биле би: 

 способност прикупљања, систематизовања и процењивања битних 
информација и података из различитих области заштите животне средине, 
а нарочито управљања отпадом; 

 знање и разумевање проблема;  
 способности ширег тумачења, интегралног сагледавања и процене 

проблема  заштите животне средине и управљања отпадом са техничко-
технолошког, економског и друштвеног аспекта, као и изналажења и 
реализовања одговарајућих решења; 
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 интеграција знања, разумевање и решавање сложених практичних 
проблема у привредним предузећима, из области заштите животне 
средине и управљања отпадом; 

 способности доношења одлука о заштити и унапређењу квалитета животне 
средине са аспекта управљања отпадом; 

 способност да организују тимски рад на решавању проблема у животној 
средини, а нарочито у области управљања отпадом. 

Савладавањем програмских садржаја на студијском програму, студент 
унапређује и стиче следеће предметно-специфичне компетенције: 

 тумачење и примена европских и домаћих законских прописа и стратегија 
из области заштите животне средине и управљања отпадом; 

 координирање потребном документацијом за означавање, транспорт и 
праћење отпада укључујући писање извештаја;  

 коришћење напредних софтверских алата у области заштите животне 
средине и управљања отпадом; 

 примењивање знања из области мерења, контроле, анализе 
карактеристика отпада и утицаја постројења за третман отпада на животну 
средину; 

 предлагање најбољег начина и управљање процесом сакупљања, 
транспорта и третмана отпада и пречишћавања отпадних вода; 

 способност избора и примене најновијих техничко-технолошких решења за 
искоришћење енергије и сировина из отпада; 

 припремање и контролисање буџета укључујући одређивање финансијских 
метода, процедура за процену трошкова који се односе на заштиту животне 
средине и управљања отпадом; 

 планирање и координирање различитим пројектима у области управљања 
отпадом  

 руковођење пословима у области заштите животне средине и управљање 
отпадом са позиције где се одлучује о побољшању процеса у односу на 
еколошке и економске потребе. 

 
КВАЛИТЕТ, САВРЕМЕНОСТ И МЕЂУНАРОДНА УСАГЛАШЕНОСТ  

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Студијски програм мастер струковних студија Управљање отпадом је, по својој 
структури и садржају, циљевима и исходима – компетенцијама свршених 
студената, усклађен са савременим светским токовима високошколске едукације 
у области заштите животне средине, на нивоу мастер студија. Квалитет и 
савременост студијског програма упоредива је са већином релевантних 
студијских програма из земаља ЕУ (у погледу уписа, трајања студија-броја 
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потребних кредита за завршетак студија, услова преласка у наредну годину, 
стицања дипломе итд.). Конкретно поређење извршено је са следећим високо-
школским установама:  
 

1. Montanuniversität Leoben, Austrija 
https://www.unileoben.ac.at/en/2765/ 
 
2. Technische Universität Dresden, Nemačka 
 https://tu-dresden.de/ 
 
3. Univerza v Maribor, Fakulteta za strojništvo 
http://www.fs.um.si/ 

 
КУРИКУЛУМ 

Студијски програм Управљање отпадом, реализује се у трајању од 4 семестра, 
односно 2 године и носи 120 ЕСПБ, при чему свака година носи по 60 ЕСПБ. 
Курикулум садржи 15 предмета који се слушају и полажу, од чега је 11 обавезних. 
Четири изборна предмета бирају се из изборних блокова (4 блока по два 
предмета, укупно 8 изборних предмета). Поред обавезних и изборних предмета, 
студент је дужан да положи и Стручну праксу, Примењени истраживачки рад и 
Завршни мастер рад. Прва година студија садржи 7 обавезних предмета, док два 
предмета студент бира из понуђених изборних блокова. У другој години постоје 
4 обавезна предмета, док се преостала 2 бирају из одговарајућих изборних 
блокова. У свакој години студија студент полаже и Стручну праксу (подељену на 
два дела Стручна пракса 1 и Стручна пракса 2), а у другој години студија и 
Примењени истраживачки рад. У структури студијског програма изборни 
предмети (ЕСПБ изборних предмета) заступљени су са 30,83% у односу на укупан 
број ЕСПБ бодова према позицијама где студент бира предмете.  
У структури студијског програма на основним струковним студијама заступљене 
су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова и то: 

 академско – општеобразовни: 4,38%   
 стручни:  40,15%   
 стручно – апликативни: 55,47%  
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Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  
другог нивоа студија- мастер струковне студије.  
 

Ред. 
бр. Назив предмета Семестар Статус 

предмета ЕСПБ 

Прва година 

1. Директиве и стандарди у заштити животне 
средине  I обавезни 4 

2. Социјална екологија I обавезни 5 
3. Рециклабилни материјали I обавезни 8 
4. Логистика отпада I обавезни 7 
5. Предмет изборног блока 1 I изборни 6 
6. Испитивање и карактеризација отпада II обавезни 6 
7. Управљање пројектима II обавезни 6 
8. Технологије прераде отпада II обавезни 7 
9. Стручна пракса 1 II обавезни 4 

10. Предмет изборног блока 2 II изборни 7 
Друга година 

11. Енергетски потенцијал отпада III обавезни 6 
12. Сензорски системи III обавезни 6 
13. Предмет изборног блока 3 III изборни 7 
14. Предмет изборног блока 4 III изборни 7 
15. Стручна пракса 2 III обавезни 4 
16. Обрада и анализа података IV обавезни 6 
17. Одрживост управљања отпадом IV обавезни 6 
18. Примењени истраживачки рад IV обавезни 8 
19. Завршни мастер рад IV  10 

 
Листа изборних предмета 

Р.б. Назив предмета Семестар ЕСПБ 
Предмет изборног блока 1 (бира се један од два понуђена предмета) 
1. Софтверски алати  у заштити животне средине I 6 
2. Пословни енглески  I 6 

Предмет изборног блока 2 (бира се један од два понуђена предмета) 
3. Екодизајн II 7 
4. Пројектовање депонија II 7 

Предмет изборног блока 3 (бира се један од два понуђена предмета) 
5. Управљање индустријским отпадом III 7 
6. Управљање биоразградивим отпадом  III 7 

Предмет изборног блока 4 (бира се један од два понуђена предмета) 
7. Мониторинг постројења за третман отпада III 7 
8. Технологија прераде отпадних вода III 7 



Висока техничка школа струковних студија 

9 

УПИС СТУДЕНАТА 

На мастер струковне студије може се уписати лице које има високо образовање 
стечено на основним струковним или основним академским студијама првог 
степена одговарајуће стручне области у оквиру образовно - научног поља 
техничко-технолошких наука и образовно-научног поља природно-математичких 
наука, у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова, односно лице које је завршило студије 
по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, 
под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних 
струковних студија у складу са Законом и које је положило пријемни испит за упис 
на мастер струковне студије. 
Пријемни испит обухвата проверу знања из области техничко-технолошких наука. 
Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату 
постигнутом на пријемном испиту и према општој просечној оцени оствареној на 
основним студијама. 
За упис примљени кандидати подносе документацију према условима конкурса. 
 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

За реализацију студијског програма Управљање отпадом, обезбеђено је наставно 
особље са потребним научним и стручним  квалификацијама, са дугогодишњим 
искуством у настави, а један број међу њима је провео више година радећи у 
привреди. 
Ангажовани наставни кадар чине 16 наставника и 7 сарадника.  
 

ПРОЈЕКАТ WAMPPP 

Акредитација овог студијског програма представља најзначајнији резултат 
међународног Еразмус+ пројекта „Развој курикулума студијског програма 
Управљање отпадом, у сарадњи са приватним и јавним сектором“ (561821-ЕPP-
1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP → Waste management curricula development in 
partnership with public and private sector), који је започео 2015. године и трајаће 
три године. Висока техничка школа струковних студија из Ниша је носилац 
пројекта. 
Oсновни циљеви пројекта су: 

 Побољшање образовања и обука тренутне и будуће радне снаге у Србији у 
области управљања отпадом, што доприноси јачању капацитета и високог 
образовања и делатности управљања отпадом, 

 Подизање свести становништва о значају правилног управљања отпадом а 
тиме и могућностима за развој друштва и смањење сиромаштва. 
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Специфични циљеви пројекта су следећи: 
 Развијање савремених наставних планова и програма, заснованих на 

стварним потребама за компетентном радном снагом у сектору управљања 
отпадом. 

 Развијање и унапређивање наставног материјала у области управљања 
отпадом за нове наставне програме и модуле на основним и 
постдипломским студијским програмима. 

 Створање могућности за континуирани професионални развој запослених 
у сектору управљања отпадом, кроз реализацију одговарајућих курсева и 
обука. 

 Унапређивање сарадње између партнера у пројекту ради модернизације 
процеса наставе и обуке на новим техничким и технолошким решењима, 
коришћењем ИКТ. 

 Створање одрживог модела стручне праксе кроз партнерства са 
привредним субјектима. 

 Спровођење кампања за различите циљне групе (опште, незапослене, 
неформални сектор), у циљу њиховог информисања о проблемима 
настајања отпада и могућностима које сектор управљања отпадом пружа. 

У оквиру пројекта WAMPPP наставници и сарадници Високе техничке школе 
струковних студија Ниш имали су прилику да се, приликом посете 
Универзитетима ЕУ партнера у пројекту, упознају са савременим третманима 
отпада, модерним студијским програмима и опремом која се користи у настави. 
 
 

 
Посета Универзитету у Марибору и инсинератору у Цељу 
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Посета Универзитету на Криту и Лабораторије за заштиту жив. средине 

 

 
Посета Универзитету у Битољу 

 

 
Рад студената ВТШ у лабораторији Техничког универзитета у Остави, Чешка 

Република 
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КЊИГА ПРЕДМЕТА 
 
Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастерструковне студије 
Назив предмета: Директиве и стандарди у заштити животне средине 
Наставник: др Млaден А. Томић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: - 
Циљ предмета 
Припрема студенте да: 
- упозна постојеће ЕУ директиве у области заштите животне средине, а 

посебно у области управљања отпадом, 
- упозна постојећу законску регулативу Републике Србије у области заштите 

животне средине, а посебно у области управљања отпадом, 
- упозна  постојеће стандарде у области управљања отпадом, 
- користи постојећу законску регулативу и стандарде у области заштите 

животне средине, а посебно у области управљања отпадом. 
Исход предмета  
Студенти је способан да:  
- прати и примени постојеће ЕУ директиве у области заштите животне 

средине, а посебно у области управљања отпадом, 
- прати и применипостојећу законску регулативу Републике Србије у области 

заштите животне средине, а посебно у области управљања отпадом, 
- прати и применипостојеће стандарде у области управљања отпадом. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Врсте правних аката ЕУ у области заштите животне средине. Начела животне 
средине ЕУ. Директиве ЕУ у области заштите животне средине. Директиве ЕУ у 
области управљања отпадом. Усклађивање прописа Републике Србије са 
прописима ЕУ. Међународни уговори и споразуми у области заштите животне 
средине. Законска регулатива РС из области заштите животне средине, заштита 
ваздуха и озонског омотача, заштита вода, заштита земљишта. Законска 
регулатива РС из области управљања отпадом. Спровођење прописа ЕУи РС – 
практични примери. Систем управљања заштитом животне средине ЈУС ИСО 
14001:2004. Стандарди РС у области управљања отпадом. 
Литература  
1. Ј. Јанг, Увођење еколошких стандарда Европске уније у привреду Србије, 

Факултет за економију, финансије и администрацију, Универзитет 
Сингидунум, 2012. 
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2. П. Јеленковић, Љ. Јеленковић, Животна средина у документима Европске 
уније, Media i reform centarNiš, 2012. 

3. D. Todić, Vodič kroz EU politike – Životna sredina, Evropski pokret u Srbiji, 
Beograd, 2010. 

4. Robinson R., Robinson G., Имплементација система еколошког менаџмента 
ISO 14001:2004, Mobes quality, Нови Сад, 2005. 

Број часова  активне наставе Остали 
часови Предавања: 

2 
Вежбе: 
0 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, 
лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски 
део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања 
градива. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит 40 
колоквијум-и 50 ..........  
семинар-и -   
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастерструковне студије 
Назив предмета: Социјална екологија 
Наставник:  др Станиша Димитријевић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Припрема студенте да: 
- схвати друштвени значај хармоније између природе, човека и друштва и 

одговорност за последице њеног нарушавања, 
- схвати неопходност поштовања еколошких норми и стандарда радног 

процеса, 
- уочи могућности инжењерске професије усвајањем социо-еколошких 

знања.  
Исход предмета:  
Студенти је способан да:  
- изгради поглед на процес рада на принципима поштовања социо-

еколошких императива заштите животне и радне средине, 
- примени стечена социолошка знања о друштвеној страни процеса рада, 

поштујући принципе инжењерске еколошке етике, 
- постане одговоран актер у реализацији техничко-технолошке стране 

процеса рада заснованој на хуманој и еколошкој основи. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Карактеристике односа: природа - друштво - техника; Однос човекове животне, 
друштвене и радне средине; Антропоцентризам, екоцентризам, 
техноцентризам - реалност и могућности; Техничко-технолошки и социо-
еколошки детерминизам; Допринос техничко-технолошког развоја социо-
еколошкој угрожености; Значај техничке културе у решавању еколошких 
проблема; Екологизација производње у функцији заштите друштва и природе; 
Превентивне могућности отклањања негативних утицаја на животну средину и 
радну средину. Улога еколошке едукације у подизању еколошке свести и 
еколошке културе; Социјалне основе развоја еколошке етике; Еколошка етика у 
инжењерској професији: принципи, пракса, перспективе. 
Практична настава:  
вежбе - обрада актуелних тема о односу човек-друштво-природа кроз одбрану 
семинарских радова и анализу практичних индикативних примера и радних 
текстова. 
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Литература:  
1. Ђорђевић М.,Социјална екологија, Филолошки фак., Београд, 2006.  
2. Џозеф Р. де Жарден, Еколошка етика – увод у еколошку филозофију,   
    Службени гласник, Београд, 2006. 
3. Гиденс Е., Климатске промене и политика, Клио, Београд, 2010. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Комбинована - интерактивна кроз индивидуални и групни рад 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току 
предавања 

10 писмени испит  

практична настава 30 усмени испит 30 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и -   
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастер струковне студије 
Назив предмета: Рециклабилни материјали 
Наставник: др Александра Д. Боричић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: - 
Циљ предмета 
Припрема студенте да: 
- препозна изворе рециклабилних материјала, 
- упозна карактеристике рециклацилних материјала, 
- упозна терминологију, концепт, перспективу и алате за добијање 

рециклабилних материјала, 
- упозна планска документа и  стратешке мере везане за рециклабилне  

материјале, 
- упозна мере за смањење одлагања отпада, 
- упозна појам нус производа и процедуре за промену статуса отпада.  

Исход предмета  
Студент је способан да:  
- одреди основне карактеристике рециклабилних материјала,  
- идентификује предности и недостатке за различите врсте рециклабилних 

материјала у примени, 
- дефинише стратегију за развој методологија рециклабилних материјала, 
- идентификује најпогодније методологије и технике за рециклажу 

различитих врста материјала, 
- оптимизује ресурсе, процесе и производе добијене рециклирањем, 
- одговори хитним потребама тржишта и услуга у циљу добијања 

рециклабилних материјала, 
- прати и примени законску регулативу из области рециклабилних 

материјала, 
- развије систем за повећање стопе поновног искоришћења. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Извори и особине рециклабилних материјала. Врсте рециклабилних 
материјала. Предности коришћења рециклабилних материјала. Перспективе и 
правни оквир у области коришћења рециклабилних материјала. Концепт 
одрживог развоја материјала и развој и употреба рециклабилних материјала у 
потрошњи енергената. Нове сировине и класификација. Примена 
рециклабилних материјала. Трендови и перспективе. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки 
рад 
Израда пројектног задатка као самостални или тимски рад. 
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Литература  
1. А. Боричић, П. Ђекић, Рециклабилни материјали – неметали, скрипта, 

ВТШ Ниш, 2017. 
2. С. Јанковић, Д. Митић, Технички материјали, Факултет заштите на раду 

Ниш, 2000 
3. D. E.Hudgin., Plastic Technology Handbook-Fourth edition,  CRC PRess, 2006, 
4. B. Addis, Building with Reclaimed Components and Materials- A Design 

Handbook for Reuse and Recycling, Earthscan, 2006. 
Број часова  активне наставе  135 Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
3 

Лабораторијске 
вежбе: 
1 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Комбинованo, интерактивна са решавањем примера из праксе. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастер струковне студије 
Назив предмета: Логистика отпада 
Наставник: др Бобан Т. Цветановић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Припрема студента да: 
- упозна појам логистике отпадних материјала као саставним делом система 

управљања отпадом, 
- упозна процес сакупљања, транспорта и манипулације отпада, 
- упозна слементе сиситема за сакупљање, транспорт и манипулацију 

отпада. 
Исход предмета  
Студент је способан да:  
- анализира конкретне логистичке процесе у систему управљања отпадом, 
- решава практичне проблеме у сакупљању и транспорту различитих врста 

отпада, 
- анализира техничке карактеристике и транспортне капацитете средстава за 

манипулацију, сакупљање и транспорт отпада, 
- управља процесом сакупљања, транспорта и манипулације отпада. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Повратна логистика отпадних материјала. Логистика комуналног отпада. 
Логистика отпадног папира. Логистика отпадне пластике. Логистика отпадног 
стакла. Логистика отпадних возила. Логистика грађевинског отпада. Логистика 
електронског и електричног отпада. Логистика опасног отпада. Средства за 
манипулисање отпадом. Средства за сакупљање и траснпорт отпада.   
Практична настава  
Примена теоријског знања на решавању конкретних логистичких проблема. 
Литература  
1. Б. Цветановић, Системи за сакупљање и транспорт отпада - скрипта, 

ВТШ Ниш, 2017. 
2. Д.Јовановић, Љ.Петровић, Д.Вујановић, Логистика отпадних 

материјала, Београдска политехника, Београд, 2012. 
3. Ходолич и др.,Рециклажа и рециклажне технологије, Факултет 

техничких наука Нови Сад, 2011. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
3 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 
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Методе извођења наставе 
Комбинованo предавања и вежбе.Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује 
боље разумевање и савлађивање материје. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава - усмени испит  
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 30   
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастерструковне студије 
Назив предмета: Софтверски алати у заштити животне средине 
Наставник: др Душан М. Стефановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Припрема студента да: 
- Упозна апликације и алате који се користе у прикупљању, анализи и обради 

података. 
- Упозна алате за визуализацију, спецификацију, конструисање и 

документацију пословног процеса 
- Упозна појмове као што су Pivot табеле и Power Pivot. 
- Разуме употребу сложених функција приликом анализе података 
- Упозна са макроима који се користе за аутоматизацију процеса 
- Препозна алате за ефикаснију обраду података 

Исход предмета  
Студенти је способан да:  
- Опише пословни процесе применом UML дијаграма активности и дијаграма 

случајева 
- Увезе жељене податке из рзличитих система за чување и прикупљање 

података 
- Примени алате за обраду увезених података употребом угњеждених 

функција 
- Напише сопствене макрое за аутоматизацију процеса 
- Креира графиконе, извештаје,Pivot и Power Pivot табеле 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Софтверски алати за моделовање пословних процеса применом UMLјезика за 
креирање дијаграма активности, дијаграма случајева и временског дијаграма. 
Приказ секвенцијалног тока активности кроз стања, догађаја, акција и прелаза. 
Сихронизација догађаја. Дијаграм случајева и дијаграм активности на примеру 
система за управљање отпадом. Софтверски пакети за обраду и приказ података 
применом напредних статистичких, математичких, датумских, текст и lookup 
функција. Комплексна израчунавања разних врста трошкова у систему 
управљања отпадом. Графички приказ обрађених података, дефинисање 
напредних филтера, креирање извештаја и проналажење жељених података 
применом lookup функција. Повезивање на базу података и уписивање истих у 
Power Pivot табеле. Прегледнији распоред и једноставнија обрада података 
применом Pivot табела. Аутоматизација процеса применом снимљених макроа. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки 
рад 
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Литература  
1. M. Flower, UML ukratko: kratak vodič kroz standardni jezik za modelovanje 

objekata, Mikro knjiga, 2004 
2. K.Fraj, Microsoft Excel 2010 : korak po korak, CET, 2011 
3. N. Vuković, S. Spasić, Statistika za inžinjere, Singidunum, 2017 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, 
лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски 
део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања 
градива, На рачунарским вежбама се врши упореба информационо 
комуникационих технологија у овладавању знањима из посматраног подручја. 
Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава - усмени испит 30 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и 20   
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастер струковне студије 
Назив предмета: Пословни енглески 
Наставник: др Слађана С. Живковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Припрема студентада: 
- препозна различите жанрове језика струке из области заштите животне 

средине и управљања отпадом 
- усвоји специфичне дискурзивне одлике језика своје струке, као и специфичну 

терминологију 
- усвоји карактеристичне граматичке структуре које су типичне за пословни 

енглески језик уопштено 
- упозна различите студије случаја у којима се анализирају конкретни 

проблеми струке да би могао да дискутује, образлаже своје мишљење и 
активно учествује у доношењу решења на енглеском језику 

- усвоји и употреби адекватан стил усменог изражавања и писменог опхођења 
у зависности од задате пословне ситуације  

- обавља стручне преводе, пише на енглеском језику и припрема усмена 
излагања 

Исход предмета  
Студент је способан да:  
- дефинише и објасни различите појмове на енглеском језику који су уско 

везани за његову струку 
- поставља питања и аргументовано даје одговоре на енглеском језику о 

проблемима важним за струку чиме активно учествује у комуникацији и 
дискусијама 

- излаже презентације на енглеском језику о стручним темама 
- анализира стручне текстове  
- води белешке док слуша материјал на енглеском језику у циљу прикупљања 

битних информација 
- овладава техником препричавања прочитаног или преслушаног језичког 

материјала 
- пише есеје на стручном енглеском језику, припрема извештаје и пише 

пословна писма  
- преводи стручне текстове са енглеској језика на српски и обратно 
- користи све четири језичке вештине, адекватну граматику и вокабулар 
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Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Ozone Layer Depletion. Acid Rain. Air and Water Pollution.Municipal Waste. 
Hazardous Waste. Medical and E-Waste. Waste Handling and Transport. Waste 
Disposal. Waste Treatment. Recycling. Waste Monitoring. Sustainable Development. 
Environment Policies in the EU. European Regulations on Waste 
Management.Tenses. Conditional Sentences. Modal Verbs. Passive Structures. 
Практична настава: 
Filling in Application Forms. Preparing for Job Interviews.Writing Business Letters and 
E-mails. Motivational Letters. Letters of Complaint. Giving Presentations. Making 
Reports.Handling Business Meetings. Discussing Projects.Grammar Exercises and 
Vocabulary Checks.Translation. 
Литература  
1. Y.-T. Hung, L.K. Wang, N.K. Shammas, Handbook of Environment and Waste 

Management- Land and groundwater pollution control, World Scientific 
Publishing, 2014. 

2. А. Михајлов, М. Илић, Х. Стевановић-Чарапина, С. Тошовић, А. Јововић, 
Енглеско-српски речник терминологије у области управљања отпадом, 
Мисија ОЕБС, Београд, 2004. 

3. Н. Стојковић, Written and spoken communications in English for science and 
technology, Електронски факултет Ниш, 2005. 

Број часова  активне наставе  60 Остали 
часови Предавања: 

2 
Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Интерактивна настава, консултације, колоквијуми 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  30 поена 
активност у току предавања и 
вежби 

10 писмени испит 15 

колоквијум-и ( 2x 20) 40 усмени испит 15 
семинар-и 10   
презентација 10   
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастерструковне студије 
Назив предмета: Испитивање и карактеризација отпада 
Наставник: др Биљана Б. Милутиновић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Припрема студенте да: 
- препозна порекло и врсту отпада, као и врсте неопасног и опасног отпада, 
- препозна морфолошки састав отпада, 
- упозна  физичке и хемијске особине отпада, 
- упозна методе за узорковање и припремање узорака за испитивање, 
- упозна методе за испитивање карактеристика отпада, 
- правилно користи инструменте за испитивање и карактеризацију отпада. 

Исход предмета  
Студенти је способан да:  
- примени стандардне методе узорковања, 
- припреми узорак отпада за испитивање, 
- испита физичке и хемијске карактеристике отпада применом стандардизо-

ваних метода испитивања, 
- изврши карактеризацију отпада на основу добијених резултата, 
- сачини извештај о испитивању отпада. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Врсте опасног и неопасног отпада. Физичке, хемијске и биолошке 
карактеристике отпада. Узорковање отпада. Стандардизоване методе за 
узорковање отпада. Паковање, складиштење, заштита и транспорт узорака. 
Стандардизоване методе за припрему узорака за анализу. Испитивање 
физичких карактеристика отпада. Испитивање хемијских карактеристика 
отпада. Карактеризација отпада. Извештај о испитивању отпада. Законска 
регулатива у области испитивања и карактеризације отпада. 
Практична настава: 
Узимање узорака отпада на терену. Припрема узорака за анализу. Испитивање 
и мерење физичких (садржај влаге, садржај горивих испарљивих једињења, 
садржај чистог угљеника, садржај пепела) и хемијских карактеристика (топлотна 
моћ, садржај одређених група једињења, TOC итд.) отпада и отпадних вода у 
лабораторији. 
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Литература  
1. D. Zekkos, Geotechnical characterization, field measurement, and laboratory 

testing of municipal solid waste, American Society of Civil Engineers, 2011. 
2. F. Woodard, Industrial Waste Treatment Handbook, Butterworth–Heinemann, 

2001. 
3. Стандарди SRPS CEN/TR 15310-(1-5):2009 Карактеризација отпада-Узимање 

узорака отпада-Део 1-5 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, 
лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски 
део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања 
градива. На рачунарским вежбама се врши употреба информационо 
комуникационих технологија у овладавању знањима из посматраног подручја. 
На лабора-торијским важбама се врши употреба опреме за испитивање отпада. 
Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 30 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и -   

 
  



Висока техничка школа струковних студија 

26 

Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастерструковне студије 
Назив предмета: Управљање пројектима 
Наставник: др Славимир Н. Стошовић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: - 
Циљ предмета 
Припрема студенте да: 
- упозна  појмове као што су: пројекат, животни циклус пројекта, концепт 

управљања пројектом. 
- препозна процесе и фазе управљања пројектом,  
- упозна битне елементе управљања пројектом: обим пројекта, време 

пројекта, трошкове пројекта, квалитет пројекта, људске ресурсе пројекта, 
комуникација у пројекту, ризици пројекта, набавка у пројекту, 

- упозна софтверске алате за управљање пројектом. 
Исход предмета  
Студенти је способан да:  
- изради идејно решење пројекта и план управљања пројектом, 
- дефинише активности и редослед активности у пројекту,  
- формира и управља пројектним тимом, 
- управља, прати и врши контролу реализације пројекта, 
- изврши процену трошкова и утврди буџет за реализацију пројекта, 
- идентификује потенцијалне ризике и врши праћење и контролу ризика 

пројекта, 
- примени расположиве софтверске алате за управљање пројектом. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам пројекта. Концепт управљања пројектом. Процеси управљања пројектом. 
Карактеристике процеса управљања пројектом. Идејно решење пројекта. План 
управљања пројектом. Управљање реализацијом пројекта. Проаћење и 
контрола реализације. Затварање пројекта. Планирање и дефинисање обима 
пројекта. Дефинисање активности пројекта. Одређивање редоследа 
активности. Одређивање временског плана пројекта. Процена трошкова у 
пројекту. Утврђивање буџета. Контрола трошкова. Контрола квалитета пројекта. 
Развој пројектног тима. Управљање пројектним тимом. Теорија мотивације. 
Планирање комуникација. Извештавање о учинку. Идентификација 
потенцијалних ризика. Квалитативна и квантитативна анализа ризика. Праћење 
и контрола ризика. Планирање набавки у пројекту. Софтверски алати за 
управљање пројектом. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки 
рад. 



Висока техничка школа струковних студија 

27 

Литература  
1. Р. Авлијаш, Г. Авлијаш, Управљање пројектом, Универзитет Сингидунум, 

2011. 
2. Б. Марковић, М. Милованчевић,Д. Јеремић,  Управљање развојним 

пројектима, Машински факултет Источно Сарајево, 2015. 
3. K.. Četfild, Microsoft Office Project 2007: корак по корак, CET, 2007 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
3 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, 
лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски 
део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег 
разумевања градива, На рачунарским вежбама се врши упореба 
информационо комуникационих технологија у овладавању знањима из 
посматраног подручја. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и 
консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 30 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и -   
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастер струковне студије 
Назив предмета: Технологије прераде отпада   
Наставник: др Александра Д. Боричић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: - 
Циљ предмета 
Припрема студенте за: 
- препозна изворе отпадних материјала, 
- упозна тренутно постојеће методе за прераду отпадних материјала, 
- препозна предности и недостатке метода за прераду одређних врста 

отпадних материјала, 
- препозна утицаја прераде отпада на животну средину, 
- упозна законску регулативу из области прераде отпадних материјала. 

Исход предмета  
Студент је способан да:  
- предвиди и израчуна количине отпада за наредни период, 
- анализира састав отпада са аспекта погодности за прераду, 
- предложи решења прераде и поновног коришћења отпадних материјала у 

зависности од састава отпада, 
- примени интегрални систем управљања отпадом, 
- прати и предложи корекције у процесима приликом прераде отпадних 

материјала, 
- прати и примени законску регулативу из области прераде отпадних 

материјала, 
- предложи решења за смањење утицаја на животну средину емисија из 

постојења за прераду отпадних материјала. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Извори и особине отпадних материјала. Типови отпадних материјала. 
Предвиђање састава и количина отпада. Фактори који утичу на настајање 
чврстог отпада. Опасне отпадне материје.Третмани опасних отпадних 
материја.Рециклажа отпадног материјала.Термички третман отпадног 
материјала. Спаљивање уз искоришћење топлоте. Биолошке методе за 
искоришћење енергије. Санитарно депоновање. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки 
рад 
Израда пројектног задатка као самостални или тимски рад. 
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Литература  
1. Јовичић Н.,Управљање чврстим отпадом, Машински факултет Крагујевац, 

2005. 
2. Ристић М., Вуковић М., Управљање чврстим отпадом: технологије прераде 

и одлагања чврстог отпада, Технички факултет Бор, 2006. 
3. Вујић Г. и др.,Управљање отпадом у земљама у развоју,  Факултет техничких 

наука, Нови Сад, 2012. 
Број часова  активне наставе  135 Остали 

часови Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Комбинованo, интерактивна са решавањем примера из праксе. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и 10   
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Студијскипрограм/студијски програми : Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастер струковне студије  
Назив предмета: Екодизајн 
Наставник: др Милош С. Ристић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: – 
Циљ предмета 
Припрема студента да: 
- Самостално анализира производ са аспекта еколошки прихватљивог дизајна; 
- Научи методологију развоја еколошки оправданог производа; 
- Разуме анализу животног циклуса производа. 

Исход предмета ` 
Студент је способан да:  
- Објасни значај пројектовања производа погодног за околину (Design for 

Environment); 
- Објасни значај развоја производа и примену стандарда и директива у 

иницијалним фазама развоја; 
- Анализира животни циклус одређеног производа и његове фазе; 
- Врши селекцију оптималног еко-материјала и технолошког поступка израде 

пројектованог производа; 
- Идентификује кључне елементе за развој новог еколошки прихватљивог 

производа, према захтевима; 
- Критикује и оправдава техничка решења еколошки оправданог производа. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основе процеса пројектовања и конструисања производа. Значај фазе 
пројектовања производа. Основни појмови и термини екодизајна. 
Методологија и методе екодизајна. Пројектовање производа погодног за 
околину. Примена еколошки оправданих материјала. Употреба „зелених“ 
производних технологија. Симултано инжењерство. Животни век производа. 
Анализа животног циклуса производа. Анализа технологичности производа. 
Смањење трошкова. Ефикаснија употреба природних ресурса. Интегрисање 
аспеката животне средине у пројектовање и развој производа (стандард ISO 
14062). Екодизајн и означавање еко производа. Значај одрживости у 
пројектовању производа погодног за околину. Увођење нових одрживих 
производа. Повећање предузетничке конкурентности.  
Практична настава  
Анализа производа и његових компоненти. Анализа животног циклуса 
производа. Технологичност производа. Фаза „крај живота“ производа – 
депоновање, репарирање или рециклажа? Процес доношења одлука у 
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најранијим фазама пројектовања производа. Избор материјала. Избор 
технолошког поступка. Употреба МЕТ матрице (материјал, енергија, токсичност). 
Оптимизација решења. Екодизајн у стандардима 14062 и 14006. Пројектовање 
еколошки оправданог производа. Валидација предложеног производа. 
Литература  
1. С. Kузмановић, Индустријски дизајн, Факултет техничких наука Нови Сад, 

2012. 
2. Е. Десница, Индустријски дизајн, Технички факултет Михајло Пупин, 

Зрењанин, 2011. 
3. J. Fiksel, Design for Environment A Guide to Sustainable Product Development-

second edition, McGraw-Hill, 2009. 
4. М. Ђорђевић, Дизајн и екологија: одрживи развој производа, Машински 

факлутет, Београд 2012. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
3 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Теоријска настава се одвија коришћењем презентација и видео материјала. 
Методе brainstoriming, mind mapping, check-листа, benchmarking, треба да 
обезбеде систематско размишљање током рада на пројекту. Тимски рад треба 
да обезбеде да сваки члан тима разуме своје место и квалитетно доприносе у 
процесу креирања производа. Софтверски алати треба да обезбеде примену 
принципа, метода и стратегија у процесу пројектовања производа погодног за 
околину. Употреба стандарда треба да обезбеди интегрисање аспеката животне 
средине у пројектовање и развој производа, али и повезаност са алатима 
квалитета и системом менаџмента компаније. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 усмени испит 30 
практична настава – тимски 
пројекат 

30   

пројектни задатак 20   
колоквијуми 10   
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастерструковне студије 
Назив предмета: Пројектовање депонија 
Наставник: др Драган Ж. Перић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: - 
Циљ предмета 
Припрема студенте да: 
- разуме улогу санитарних депонија у систему управљања отпадом, 
- упозна националне и ЕУ прописе у области пројектовања депонија, 
- упозна критеријуме вредновања локације санитарне депоније, 
- савлада основне елементе структуре депоније, 
- упозна материјале, критеријуме за њихов избор и ограничења, 
- упозна системе за облагање дна и прекривање депоније и прикупљање 

гасова и процедних вода. 
Исход предмета  
Студенти је способан да:  
- примени моделе вредновања локације депоније, 
- примени националне и стандарде за избор материјала и производа за израду 

депонија, 
- предложи систем облоге и прекривке депоније, 
- предложи системе за сакупљање депонијског гаса и процедних вода, 
- предложи начине за искоришћење депонијског гаса и третман процедних 

вода, 
- чита и тумачи пројектну документацију, 
- уоквиру тима тима учествује на изради текстуалних и графичких делова 

пројектне документације. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Улога депонија у одрживом систему оправљања отпадом. Основни елементи 
депонија. Планирање одрживих депонија. Значај планирања. Национални и ЕУ 
прописи. Инжењерски критеријуми за пројектовање депонија. Избор локације 
за депонију. Математички модели вредновања фактора за избор локације за 
депонију. Пројектовање дна тела и страница депоније. Дневне прекривке. 
Пројектовање покривача депоније. Управљање процедним водама. Управљање 
депонијским гасом. Затварање и санација депонија. Ремедијација. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки 
рад 
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Литература  
1. Ј. Радосављевић, А. Ђорђевић, Депоније и депоновање комуналног отпада, 

Факултет заштите на раду Ниш, 2013 
2. T. G. Townsend, J. Powell, P. Jain, Q. Xu, T. Tolaymat, D. Reinhart, Sustainable 

Practices for Landfill Design and Operation, Springer Science+Business Media, 
New York, 2015 

3. Y. T. Hung, L.K. Wang, N.K. Shammas, Handbook of Environment and Waste 
management - Land and groundwater pollution control, World Scientific 
Publishing, 2014. 

4. Г. Ристић, Град на депонији, Задужбина Андрејевић, 2000 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
3 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, 
лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски 
део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања 
градива, На рачунарским вежбама се врши упореба информационо 
комуникационих технологија у овладавању знањима из посматраног подручја. 
Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава - усмени испит 30 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и 20   
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастер струковне студије  
Назив предмета: Енергетски потенцијал отпада 
Наставник: др Младен А. Томић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Припрема студенте да: 
- схвати основе проблематике добијања енергије из отпада; 
- усвоји нове технологије за добијење енергије из отпада; 
- препозна предности и недостатке метода за добијење енергије из отпада у 

односу на састав отпада, 
- препозна проблеме у процесу добијања енергије из отпада; 
- методе за унапређење процеса добијања енергије из отпада. 

Исход предмета  
Студент је способан да  
- разуме процес добијања енергије из отпада; 
- предложи методе за добијење енергије из отпада у зависности од врсте 

отпада, 
- учествује у пројектовању постројења за добијање енергије из отпада; 
- предложи мере за унапређење процеса и постројења за добијање енергије 

из отпада; 
- прати и примени законску регулативу из области добијања енергије из 

отпада, 
- предложи решења за смањење утицаја на животну средину емисија из 

постојења за третман добијање енергије из отпада. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Израчунавање енергетског потенцијала различитих врста отпада. Методе за 
добијање енергије из отпада. Термички третмни отпада уз добијање енергије. 
Инсинерација отада: постројења за сагоревање отпада на решетки, постројења 
са ротационим пећима, постројења за сагоревање у флуидизованом слоју. 
Гасификација отпада. Пиролиза. Плазма процеси. Основе процеса сагоревање, 
Сагоревање чврстог и течног отпада, Постројења за добијање енергије из 
депонијског гаса, Помоћни процеси и опрема при сагоревању отпада. Законска 
регулатива из области добијања енергије из отпада. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки 
рад 
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Литература  
1. М.Радаковић, Биодизел; биогас; биомаса, АГМ књига, 2009. 
2. М. Богнер, Пројектовање термотехничких и процесних система, ЕТА, 

2007. 
3. W.R. Nieesen, Combustion and incineration processes – Application in 

environmental engineering, Fourth edition, Taylor&Francis group, 2010. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања. Аудиторне вежбе. Консултације. Испит се састоји из два 
колоквијума и семинарског рада. Оцена испита се формира на основу 
похађања предавања и вежби, поена са колоквијума, поена на семинарском и 
успеха на завршном испиту. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања и 
вежби 10 писмени испит 30 

практична настава - усмени испит  
колоквијуми 40   
семинарски рад 20   

 
  



Висока техничка школа струковних студија 

36 

Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастер струковне студије 
Назив предмета: Сензорски системи 
Наставник: др Дејан Р. Благојевић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Припреми студента да: 
- упознапринципе рада интегрисаних сензорских система, заснованих 

напринципима претварања енергије из једног облика у други, 
- примени стечана знања у будућој пракси у области размене информација са 

околином укључујући технолошке системе, 
- упозна начин интегрисања сензорских уређаја у системе контроле и 

управљања, 
- упозна интегрисана решења сенсзорских система у процесима контроле и 

управљања у постројењима за прераду отпада. 
Исход предмета 
Студент је способан да:  
- изврши класификацију сензора према врсти и намени и изврши оптимални 

избор у складу са захтевима процеса, 
- управља процесима селекције и прераде отпада помоћу параметара 

сензорских уређаја, 
- решава комплексне техничке проблеме у процесу управљања процесима 

селекције и прераде отпада, помоћу сензорских система управљања и 
контроле,  

- примени интегрисана сензорска решења у детектовању промене параметара 
производног/радног процеса, 

- прати, анализира излазне резултата сензорских система управљања и на 
основу тога доноси одлуке о потребама за оптимизацијом процеса. 

Садржај предмета 
Теоријска настава  
Класификација сензора и сензорских система. Пренос и обрада информација у 
мерним и контролним системима. Сензорске технологије. Класификација 
материјала за сензоре. Микро и нано електромехнички системи. Интелигентни 
и интегрисани сензорски системи у процесу прераде и управљања отпадом. 
Микроеелекотрoнски сензори притиска и других величина (протока флуида, 
температуре, влажности). CCD, нано сензори притиска и других величина 
(протока флуида, температуре, влажности). Биосензори. Конфигурација 
сензорских елемената. Интеграција сензора и ПИД система. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки 
рад 
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Литература  
1. Д. Станковић, Физичко техничка мерења - сензори, 2001. 
2. М. Поповић,Сензори и мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Источно Сарајево 2004.  
3. C. W. de Silva, Sensor Systems: Fundamentals and Applications,CRC Press, 2016. 
4. J. Fraden,Handbook of Modern Sensors, Physics, Designs and Applications, 

Springer-Verlag, 2010. 
Број часова  активне наставе  Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
3 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи у виду предавања, рачунских и практичних вежби. У 
предавањима се примењује индуктивни метод. На основу низа једноставнијих 
примера изводе се закључци и формира знање које временом прераста у 
инжењерску интуицију  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 70 
колоквијум-и  ..........  
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастерструковне студије 
Назив предмета: Управљање индустријским отпадом 
Наставник: др Аница Б. Милошевић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: - 
Циљ предмета 
Припрема студенте да: 
- препозна порекло, врсте и састав индустријског отпада 
- упозна  физичке, хемијске и биолошке особине индустријског отпада, 
- упозна методе за третман индустријског отпада, 
- препозна предности и недостатке метода за третман индустријског отпада у 

односу на састав отпада, 
- упозна законску регулативу из области управљања индустријског отпадом. 

Исход предмета  
Студенти је способан да:  
- изврши анализу индустријског отпада са аспекта погодности за одређени 

третман, 
- предложи методе за третман индустријског отпада у зависности од врсте 

отпада, 
- прати и предложи корекције у процесима приликом третмана индустријског 

отпада, 
- прати и примени законску регулативу из области управљања индустријским 

отпадом, 
- предложи решења за смањење утицаја на животну средину емисија из 

постојења за третман индустријског отпада. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Извори индустријског отпада. Врсте и састав индустријског отпада. Отпади који 
настају у ископавањима из рудника или каменолома. Отпади од прераде дрвета 
и производње папира. Отпади из текстилне, крзнарске и кожарске индустрије. 
Отпади од рафинисања нафте. Отпади од хемијских процеса. Отпади од 
производње премаза. Отпади из фотографске индустрије. Отпади из термичких 
процеса.Опасан индустријски отпад. Физичке, хемијске и биолошке особине 
индустријског отпада. Методе за третман индустријског отпада. Рециклажа 
индустријског отпада. Термички третмани индустријског отпада. 
Солидификација и стабилизација индустријског отпада. Депоновање 
индуатријског отпада. Емисије у животну средину из постојења за третман 
индустријског отпада. Законска регулатива из области управљања индустријског 
отпадом. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки 
рад 
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Литература  
1. С. Торбица, Д. Кнежевић, Одлагање индустријског отпада, Рударско-

геолошки факултет Београд, 2014. 
2. П. М. Станисављевић, Технологија прераде отпадних вода и индустријског 

опасног отпада, Висока техничка школа струковних студија Пожаревац, 
2010. 

3. Н. Живковић, Системи и уређаји за пречишћавање индустријских отпадних 
материјала, Факултет заштите на раду Ниш, 

4. F. Woodard, Industrial Waste Treatment Handbook, Butterworth–Heinemann, 
2001 

Број часова  активне наставе Остали 
часови Предавања: 

3 
Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, 
лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски 
део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања 
градива. На рачунарским вежбама се врши употреба информационо 
комуникационих технологија у овладавању знањима из посматраног подручја. 
Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава - усмени испит 30 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и 20   
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастерструковне студије 
Назив предмета: Управљање биоразградивим отпадом 
Наставник: др Никола Т. Столић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: - 
Циљ предмета 
Припрема студенте да: 
- препозна порекло, врсте и састав биоразградивог отпада 
- упозна  физичке, хемијске и биолошке особине биоразградивог отпада, 
- упозна методе за третман биоразградивог отпада, 
- препозна предности и недостатке метода за третман биоразградивог отпада 

у односу на састав отпада, 
- упозна законску регулативу из области управљања биоразградивог отпадом. 

Исход предмета  
Студенти је способан да:  
- изврши анализу биоразградивог отпада са аспекта погодности за одређени 

третман, 
- предложи методе за третман биоразградивог отпада у зависности од врсте 

отпада, 
- прати и предложи корекције у процесима приликом третмана 

биоразградивог отпада, 
- прати и примени законску регулативу из области управљања 

биоразградивим отпадом, 
- предложи решења за смањење утицаја на животну средину емисија из 

постојења за третман биоразградивог отпада. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Извори биоразградивог отпада. Врсте и састав биоразградивог отпада. 
Биоразградиви отпад биљног порекла. Биоразградиви отпад животињског 
порекла. Муљеви од обраде отпадних вода. Физичке, хемијске и биолошке 
особине биоразградивог отпада. Методе за третман биоразградивог отпада: 
аеробне и анаеробне методе. Технологија процеса компостирања Методе 
компостирања: статичке и са аерацијом. Компостирање у суду. Коришћење 
продуката компостирања. Технологија процеса анаеробна дигестија. 
Постројења адаеробне дигестије. Хемијски и биолошки процеси при анаеробној 
дигестији. Посттретман продуката анаеробне дигестије: биогаса, компоста и 
течног ђубрива. Коришћење продуката анаеробне дигестије. Емисије у животну 
средину из постојења за третман биоразградивог отпада. Законска регулатива 
из области управљања биоразградивог отпадом. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки 
рад 
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Литература  
1. С. Огњеновић, Компост – срце органске баште, Делфи,. 
2. М. Станијевић, С. Симић, А. Јововић, Д. Радић, М. Обрадовић, Д. Тодоровић, 

Биогас – добијање и примена, Машински факултет Београд, 2014. 
3. C. Polprasert, Organic Waste Recycling Technology and Management- Third 

Edition, IWA Publishing, 2007. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, 
лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски 
део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања 
градива. На рачунарским вежбама се врши употреба информационо 
комуникационих технологија у овладавању знањима из посматраног подручја. 
Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава - усмени испит  
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и 20   
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастер струковне студије  
Назив предмета: Мониторинг постројења за третман отпада 
Наставник: др Драган М. Николић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Припрема студенте да 
- схвати основне проблеме у организације мониторинга постројења за третман 

отпада; 
- упозна методе и технике за мониторинг постројења за третман отпада; 
- упозна напредне дијагностичке методе и софтверске алате за мониторинг; 
- препозна проблеме у постројењу за третман отпада на основу резултата 

мониторинга; 
- упозна законску регулативу из области мониторинга постројења за третман 

отпада. 
Исход предмета  
Студент је способан да:  
- организује мониторинг постројења за третман отпада; 
- самостално врши надзор параметара у постројењу за третман отпада; 
- предложи мере за унапређење мониторинга постројења за третман отпада; 
- примени напредне дијагностичке методе и софтверске алате за мониторинг; 
- изради извештај о мониторингу постројења за третман отпада у складу са 

важећим прописима; 
- прати и примени законску регулативу из области мониторинга постројења за 

третман отпада. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: 
Емисије у животну средину из постројења за третман отпада. Законска 
регулатива из области мониторинга постројења за третман отпада. Добит од 
мониторинга постројења за третман отпада. Организација мониторинга 
постројења за третман отпада. Методе за мониторинг постројења и параметри 
мониторинга. Континуални и периодични мониторинг. Интелигентни системи за 
мониторинг. Напредни дијагностички методи, софтверски алати и њихова 
применљивост. Неопходне информције у процесу мониторинга постројења за 
третман отпада. Извештавање. Детектовање расипања и бенчмаркинг. 
Верификација и случајно узорковање. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки 
рад 
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Литература  
1. М. Богнери др., Пречишћавање и филтрирање гасова и течности, ЕТА, 

2006. 
2. O. Јовановић, Мониторинг загађености животне средине, Београдска 

политехника, 2009. 
3. Ј. Ходолич и др., Мерење и контрола загађења, Факултет техничких наука 

Нови Сад, 2015. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
3 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања. Аудиторне вежбе. Консултације. Испит се састоји из два 
колоквијума и семинарског рада. Оцена испита се формира на основу похађања 
предавања и вежби, поена са колоквијума, поена на семинарском и успеха на 
завршном испиту. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања и 
вежби 10 писмени испит 30 

практична настава - усмени испит  
колоквијуми 40   
семинарски рад 20   
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастерструковне студије 
Назив предмета: Технологије прерадеотпадних вода 
Наставник: др Младен Д. Николић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: - 
Циљ предмета 
Припрема студенте да: 
- препозна изворе и врсте отпадних вода, 
- упозна загађујуће материје у отпадним водама, 
- упозна методе пречишћавања отпадних вода урбаних заједница,  
- упозна оптималне поступке, технологије и постројења за третман комуналних 

и индустријских отпадних вода, 
- препозна предности и недостатке метода за третман отпадних вода у односу 

на састав отпадних вода, 
- упозна одговарајућу законску регулативу. 

Исход предмета  
Студент је способан да:  
- Анализирају и решавају конкретне практичне проблеме у систему 

пречишћавања отпадних вода, 
- Изврше избор технологије за третман отпадних вода у конкретном случају. 
- Прати и предложи корекције у процесима приликом третмана отпадних вода, 
- прати и примени одговарајућу законску регулативу. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Опште карактеристике отпадних вода. Комуналне отпадне воде. Индустријске 
отпадне воде. Методе за третман отпадних вода. Механички третмани (мерење 
протока, таложење, флотација, агрегатно таложење, решетке…). Физичко-
хемијски третмани (коагулација, подешавање ПХ вредности, оксидација, 
адсорпција, аерација…). Биолошки третмани (активни муљ, суспендоване 
материје, биофилтрација, производња метана…). Дезинфекција. Законске 
регулативе и стандардиза пречишћавање отпадних вода. 
Практична настава  
Примена теоријског знања на решавању конкретних проблемима отпатних 
вода. 
Литература  
1. М. Станојевић и др, Ареација отпадних вода, ЕТА, 2006. 
2. Д.Пареновић, М.Кнежевић, Основе технологије пречишћавања отпадних 

вода, Технолошко-металуршки факултет Београд, 2013. 
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3. Д. Љубисављевић, А. Ђукић, Б. Бабић,Пречишћавање отпадних вода, 
Грађевинска књига, 2004. 

4. П. М. Станисављевић,Технологија прераде отпадних вода и индустријског 
опасног отпада, Висока техничка школа струковних студија Пожаревац, 2010. 

Број часова  активне наставе Остали 
часови Предавања: 

3 
Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, 
лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски 
део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања 
градива.На рачунарским вежбама се врши употреба информационо 
комуникационих технологија у овладавању знањима из посматраног подручја. 
Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 30 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастерструковне студије 
Назив предмета: Обрада и анализа података 
Наставник: др Милица Д. Цветковић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  -                                                     
Циљ предмета: 
Припреми студента да: 
- упозна статистичке методе на проблеме из области заштите животне 

средине, 
- упозна квантитативни приступ проблемима из области управљања отпадом, 
- упозна различите методе анализе података,  
- упозна програмске пакете за анализу и обраду података, 

Исход предмета:           
Студент је способан да: 
- примени статистичке методе на проблеме из области заштите животне 

средине; 
- прикупи, уреди, табеларно и графички прикаже статистичке податке; 
- анализира податке одговарајућим квантитативним методама; 
- идентификује одговарајућу величину узорка и анализира узорковане 

податке;  
- самостално уноси, обрађује, анализира и интерпретира податке прикупљене 

различитим квантитативним методама истраживања. 
- примени расположиве програмске пакете за обраду података; 
- примени стечено знање у решавању конкретних проблема из области 

управљања отпадом,  
- користи стечено знање за своје лично и професионално усавршавање у овој 

области и допринесе њеном будућем напретку.  
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Улога статистичке обраде података у области заштите животне 
средине.Програмска потпора за статистчку анализу. Узорковање и интервали 
поверења. Тестирање хипотеза. Корелација и регресија. 
Практична настава 
Методе прикупљања података. Сређивање и обрада података. Статистичке 
табеле. Графичко приказивање статистичких података. Дескриптивна, 
релацијска и временска анализа података (трендови). Мере пребројавања. 
Мере централне тенденције. Мере варијабилитета. Примена расположивих 
програмских пакета за обраду података. Теорија узорковања. Т-тест. Анализа 
варијансе. Коефицијент корелације. Хи-квадрат тест. Примена обраде података 
у области управљања отпадом. 
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Литература: 
1. М. Шекарић,  Статистичке методе са збирком задатака,Универзитет 

Сингидунум, 2010. 
2. М. Меркле, Вероватноћа и статистика за инжињере и студенте технике, 

Академска мисао, 2010. 
3. T. A. Reddy, Applied Data Analysisand Modeling for EnergyEngineers and 

Scientists, Springer, 2011. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови: 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе  поена Завршни испит поена 
активност у току предавања и 
вежби 

10 писмени испит 30 

Семинарски рад 20 усмени испит  
Два колоквијума 40 ...........  
укупно  70 укупно 30 
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Студијски програм/студијски програми: Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастерструковне студије 
Назив предмета: Одрживост управљања отпадом 
Наставник: др Биљана Б. Милутиновић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Припрема студенте да: 
- упозна  начине и методе за оцену одрживости система управљања отпадом, 
- препозна критеријуме за оцену одрживости система управљања отпадом са 

економског, друштвеног, техничког и аспекта животне средине, 
- упозна појмове као што су: трошкови, приходи, исплативост система 

управљања отпадом, 
- разуме структуру трошкова и прихода система уптављања отпадом. 

Исход предмета  
Студенти је способан да:  
- примени методе за оцену одржовости система управљања отпадом, 
- изабере критеријуме за за оцену одрживости система управљања отпадом, 
- изврши техно-економску анализу система управљања отпадом, као и 

појединих третмана отпада, 
- оцени одрживост система управљања отпадом са економског, друштвеног, 

техничког и аспекта животне средине. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам одрживости система. Техничка, економска, друштвена и одрживост са 
аспекта животне средине. Методе за оцену одрживости система управљања 
отпадом. Критеријуми за оцену одрживости система управљања отпадом. 
Економски критеријуми за оцену одрживости. Трошкови (директни и 
индиректни трошкови; инвестициони и оперативни трошкови) у систему 
управљања отпадом. Приходи у систему управљања отпадом. Исплативост 
система управљања отпадом. Техно-економска анализа елемената система 
управљања отпадом (сакупљање, транспорт, третман и одлагање отпада) и 
целог система управљања отпадом.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки 
рад 
Литература  
1. М. Ђукановић, Животна средина и одрживи развој, Елит, 1996 
2. Б. Милутиновић, Економска одрживост третмана отпада - скрипта, ВТШ 

Ниш, 2017 
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3. M. Радаковић, Обновљиви извори енергије и њихова економска оцена, АГМ 
књига, 2010. 

4. G. Tchobanoglous, F. Kreith, Handbook of solid waste management – second 
edition, McGRAW-HILL, 2002 

Број часова  активне наставе Остали 
часови Предавања: 

3 
Вежбе: 
2 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, 
лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски 
део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања 
градива, На рачунарским вежбама се врши упореба информационо 
комуникационих технологија у овладавању знањима из посматраног подручја. 
Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава - усмени испит 30 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и 20   
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Студијски програм/студијски програми : Управљање отпадом 
Врста и ниво студија: Мастер струковне студије 
Назив предмета: Примењениистраживачки рад (ПИР) 
Наставник: Ментор Примењеног истраживачког рада 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов:Услов за израду Примењеногистраживачког рада је одобрена тема 
Завршног мастер рада. 
Циљ предмета 
Припрема студенте да: 
- упозна методе за истраживање практичних проблема у области управљања 

отпадом,  
- научи да сакупи и анализира литературу из области теме Завршног мастер 

рада, 
- упозна методологију израде Завршног мастер рада. 

Исход предмета  
Студенти је способан да:  
- самостално или тимски врши истраживање у области заштите животне 

средине и управљања отпадом,  
- сакупи и анализира литературу из области теме Завршногмастер рада, 
- анализира, примени и објави резултата истраживања, 
- изради Завршнимастер рад. 

Садржај предмета 
Примењени истраживачки рад 
Примењени истраживачки рад је пројекат у којем се решава практични проблем 
из области управљања отпадомкоји је у функцији израде Завршногмастер рада. 
Примењени истраживачки рад се ради у фирми која се баве делатностима 
везаним за управљање отпадом, са којом високошколска установа има уговор 
уз сагласност ментора. Реализација Примењеног истраживачког рада може 
почети када је студенту одобрена тема Завршногмастер рада. По завршетку 
истраживања студент, уз сагласност ментора, резултате пројекта, у форми 
семинарског рада, предаје студентској служби. У испитном року студент брани 
рад код ментора Завршногастер рада. Овај рад, после евентуалних корекција, 
постаје део Завршног мастер рада. 
Литература:У зависности од одабране теме истраживачког рада 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: Вежбе: Други облици 
наставе 

Примењени 
истраживачки рад:  
16 (недељно) 
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Методе извођења наставе 
Менторски рад и самостални истраживачки рад студената 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит  30 поена 
истраживачки рад 50 усмени испит 30 
семинарски рад 20   
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ТЕСТ ПИТАЊА 
Материјал за припрему пријемног испита 

 
 
1. Сагоревање нафте и њених деривата је окарактерисано емитовањем 

првенствено следећих гасова: 
a) SOx, NOx, CO; 
б) O2, H2, N2; 
в) F2, Cl2. 

 
2. Киселе кише су падавине чија је pH вредност: 

а) мања од 5,7; 
б) већа од 5,7; 
в) једнака 5,7. 

 
3. Глобално загревање је доминантна последица: 

а) озонских рупа; 
б) нафтних мрља; 
в) повећања концентрације CO2, CH4 i NOx у атмосфери. 

 
4. Који део спектра сунчевог зрачења је најштетнији за живе организме: 

а) IC зрачење; 
б) видљиво зрачење; 
в) UV зрачење. 

 
5. Које од ових горива није фосилно? 

а) нафта; 
б) нуклеарно гориво; 
в) угаљ. 

 
6. Корисна енергија је:  

а) потенцијална енергија; 
б) топлотна енергија; 
в) енергија ветра;  
г) енергија океана. 

 
7. Због релативно ниских температура сагоревања у ложишту, емисија NОx 

је: 
а) занемарљива; 
б) повећана; 
в) смањена. 
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8. ГВЕ је: 
а) концентрација издувних гасова; 
б) концентрација и количина штетних и опасних материја у сувoм 

отпадном гасу на температури 20оC и притиску 1013 mbar; 
в)  концентрација и количина штетних и опасних материја у сувoм 

отпадном гасу на температури 0оC и притиску 1013 mbar. 
 

9. У коју групу извора загађења се сврстава саобраћај? 
а) стационарни; 
б) покретни; 
в) извори загађења из затвореног простора.  

 
10. До каквог ефекта доводи висок ниво индустријских активности и висок 

животни стандард? 
а) смањења нивоа мора; 
б) смањења ефекта стаклене баште; 
в) смањења подручија под шумама; 
г) смањења емисије CО2; 
д) смањења количине отпада. 

 
11. Да „Укупна количина енергије остаје непромињена без обзира какви се 

процеси догађају“ дефинише: 
а) први закон термодинамике; 
б) Њутнов закон; 
в) други закон термодинамике. 

 
12. Ако систем има размену енергије са околином и непромењену масу, 

сматра се да је: 
а) отворен; 
б) затворен; 
в) изолован. 

 
13. Енергија која је утрошена на кретање предмета насупрот силе која делује 

на њега представља: 
а) снагу; 
б) рад; 
в) топлоту. 

 
14. Топлотна енергија која се размењује између система и околине при 

P=const. представља: 
а) температуру; 
б) енталпију; 
в) ентропију. 
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15. Последице ентропије описује: 
а) први закон термодинамике; 
б) Далтонов закон; 
в) други закон термодинамике. 

 
16. Топљење леда у чаши узрокује: 

а) смањење ентропије;  
б) повећање ентропије; 
в) промену притиска. 

 
17. Процес сагоревања изазива: 

а) смањење енаталпије; 
б) смањење ентропије; 
в) повећање ентропије. 

 
18. Унутрашња енергија представља: 

а) потенцијалну енергију атома; 
б) кинетичку енергију транслаторног кретања молекула; 
в) збир енергија микрочестица тела. 

 
19. Колики може бити максимални степен ефикасности једног енеретског 

система? 
а) већи од 1; 
б) мањи од 1; 
в) једнак 1. 

 
20. Микроклима представља: 

a) климу приземног слоја ваздуха веће посматране територије до највише 
два метра висине;  

б) климу слоја ваздуха мање посматране територије до највише два 
километра висине; 

в) климу приземног слоја ваздуха мање посматране територије до 
највише два метра висине. 

 
21. Најзначајнији микроклиматски параметри су: 

а) темпертура, влажност ваздуха, брзина струјања ваздуха; 
б) температура, притисак, влажност ваздуха, брзина струјања ваздуха; 
в) температура, влажност ваздуха, осветљеност, бука.  

 
22. Релативна влажност ваздуха представља: 

а) тежину водене паре у грамима која је садржана у 1 m³ ваздуха; 
б) највећу количину водене паре коју ваздух садржи; 
в) однос апсолутне и максималне влажности на истим температурама. 
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23. Оптималне вредности струјања ваздуха су: 
а) 0,1 – 0,3 m/s; 
б) 0,3 – 0,5 m/s; 
в) 0,5 – 0,7 m/s. 

 
24. Светлост видљивог спектра је таласне дужине: 

а) од 10 – 390 nm;  
б) од 390 – 770 nm;  
в) од 770 – 400.000 nm. 

 
25. Објективни параметри који карактеришу светлосни комфор су:  

а) равномерност осветљености и боја;  
б) ниво осветљености и бљесак; 
в) боја светлости и бљесак. 

 
26. Звук представља:  

а) број промена притиска ваздуха у јединици времена; 
б) било која промена притиска (у ваздуху, води или неком другом 

медијуму) коју људско уво може да региструје; 
в) штетан звук само као звук у спољашњој средини који је настао услед 

људских активности. 
 
27. Бука представља:  

а) било која промена притиска (у ваздуху, води или неком другом 
медијуму) коју људско уво може да региструје; 

б) број промена притиска ваздуха у јединици времена; 
в) штетан звук само као звук у спољашњој средини који је настао услед 

људских активности. 
 
28. За здраву особу нормалан чујни опсег се креће:  

а) од 20 dB до 100 dB; 
б) од 20 Hz до 20000 Hz; 
в) од 20 Pa до 100 Pa. 

 
29. Највећи извор буке у животној средини представља:  

а) људски говор; 
б) саобраћај; 
в) музика. 

 
30. Концентрација загађујућих материја и ниво енергије у животној средини 

којом се изражава квалитет животне средине у одређеном времену и 
простору представља:  
а) максимално дозвољену концентрацију; 
б) имисију; 
в) граничну вредност имисије. 
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31. Скраћеница БПК представља: 

а) биолошка постојаност кисеоника; 
б) биолошка потрошња кисеоника; 
в) биолошко претварање кисеоника. 

 
32. Деградација животне средине представља:  

а) процес уношења загађујућих материја или енергије у животну средину, 
изазвано људском делатношћу или природним процесима које има 
или може имати штетне последице на квалитет животне средине и 
здравље људи; 

б) процес нарушавања квалитета животне средине који настаје 
природном или људском активношћу или је последица непреду-
зимања мера ради отклањања узрока нарушавања квалитета или штете 
по животну средину, природне или радом створене вредност; 

в) процес предузимања мера за заустављање загађења и даље 
деградације животне средине до нивоа који је безбедан за будуће 
коришћење локације. 

 
33. Скраћеница МКД представља: 

а) минимална дозвољена концентрација; 
б) максимална дозвољена концентрација; 
в) максимално дозвољена концентрација кисеоника. 

 
34. Ремедијација представља:  

а) процес уношења загађујућих материја или енергије у животну средину, 
изазвано људском делатношћу или природним процесима које има 
или може имати штетне последице на квалитет животне средине и 
здравље људи; 

б)  процес предузимања мера за заустављање загађења и даље 
деградације животне средине до нивоа који је безбедан за будуће 
коришћење локације; 

в)  процес нарушавања квалитета животне средине који настаје 
природном или људском активношћу или је последица непреду-
зимања мера ради отклањања узрока нарушавања квалитета или штете 
по животну средину, природне или радом створене вредност. 

 
35. Којим инструментом можемо измерити буку: 

а) луксометром; 
б) фонометром; 
в) јонизатором; 
г) рефлексометром. 
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36. Гајгер-Милеровим бројачем можемо одредити или измерити: 

а) ниво буке урадној средини; 
б) ниво радијације; 
в) топлотну моћ материјала; 
г) количину радона у води. 

 
37. Колико износи брзина светлости у вакууму: 

а) 2, 998 * 108 m/s; 
б) 1,381 * 10-23 J/K; 
в) 2,898 * 10-3 mK. 

 
38. Термички комфор је: 

а) стање ума који изражава задовољство са термалним окружењем; 
б) најбоља комбинација параметара која одговара људском телу;  
в) енергетски биланс за људско тело које одржава константну 

температуру. 
 
39. Апсолутно црно тело је физички модел идеалног тела које апсорбује сво 

упадно електромагнетно зрачење. Према ком закону се описује 
интензитет зрачења? 
а) Штефан-Болцмановом закону; 
б) Планковом закону; 
в) Геј-Лисаковим закону. 

 
40. Одрживи развој представља: 

a)  развој који задовољава потребе садашњице, без обзира на развој 
будућих генерација;  

б) развој који задовољава потребе садашњице, а да не доводи у питање 
способност будућих генерација да задовоље властите потребе; 

в) развој који задовољава потребе будућих генерација, а да не доводи у 
питање способност садашњих генерација да задовоље властите 
потребе. 

 
41. Појам „одрживи развој“ први пут се помиње у документу: 

а) Наша заједничка будућност; 
б) Рио декларација; 
в) Агенда 21. 

 
42. Одрживи развој једне територије прати се и мери: 

а) критеријумима; 
б) индикаторима; 
в) оценама. 
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43. Одрживи развој оцењује се са следећих аспеката: 

а) економског, друштвеног и техничког; 
б) економског, друштвеног и аспекта животне средине; 
в) друштвеног, институционалног и аспекта животне средине. 

 
44. Агенда 21 је: 

а)  међународни уговор у вези са одрживим развојем који је донет 
на конференцији у Рио де Жанеиру 1992. године; 

б) план акција у вези са одрживим развојем који је донет на конференцији 
у Рио де Жанеиру 1992. године; 

в) стратегија одрживог развоја Републике Србије. 
 
45. Одрживи развој подразумева: 

а) трошење необновљивих извора енергије; 
б) трошење обновљивих извора енергије; 
в) обнављање обновљивих извора енергије. 

 
46. Одрживо друштво је оно које: 

а) користи што је могуће више необновљиве изворе енергије; 
б) препознаје и признаје да економски раст има границе и да су оне 

одређене капацитетиом припадајућих ресурса; 
в) ради на сузбијању загађења након настанка. 

 
47. Штa  je eнeргиja? 

а) кaрaктeристикa систeмa кojoм сe oписуje спoсoбнoст тoг систeмa дa 
врши нeки рaд; 

б) нajjeднoстaвниjи oблик кojи мoжeмo кoристити у свaкoj прилици; 
в) енeргиja нaм ниje нeoпхoднa, aли њeним кoришћeњeм имaмo 

oдрeђeнe oлaкшицe. 
 
48. У oбнoвљивe извoрe eнeргиje спaдajу: 

а) Сoлaрнa eнeргиja, биoмaсa, хидрoмeхaничкa eнeргиja, вeтaр, 
гeoтeрмaлнa eнeргиja;  

б) угaљ, нaфтa, прирoдни гaс, угљeни шкриљци…; 
в) плaстикa, гумa, пaпир… 

 
49. У нeoбнoвљивe извoрe eнeргиje спaдajу: 

а) Сoлaрнa eнeргиja, биoмaсa, хидрoмeхaничкa eнeргиja, вeтaр, 
гeoтeрмaлнa eнeргиja;  

б) угaљ, нaфтa, прирoдни гaс, угљeни шкриљци…; 
в) плaстикa, гумa, пaпир… 
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50. Штa су  лoкaлну вeтрoви и кaкo нaстajу? 

а) Крeтaњe вaздушних мaсa у призeмнoм слojу aтмoсфeрe. Нaстajу збoг 
лoкaлних рaзликa у aтмoсфeрским притисцимa. 

б) Убрзaвaњe вeтрa измeђу двa брдa кoja нa вeтaр дeлуjу кao прирoдни 
лeвaк. Нa oвaj нaчин мoжe сe пoвeћaти брзинa вeтрa и дo 30%, штo 
вишeструкo пoвeћaвa њeгoву снaгу. 

в) Прeдстaвљa брзину вeтрa у трajaњу oд нeкoликo сeкунди. У Србиjи je 
пoзнaт сeвeрoистoчни вeтaр, кoшaвa, вeликoг интeнзитeтa. 

 
51. Штa je “тунeл eфeкaт”? 

а) Крeтaњe вaздушних мaсa у призeмнoм слojу aтмoсфeрe. Нaстajу збoг 
лoкaлних рaзликa у aтмoсфeрским притисцимa. 

б) Убрзaвaњe вeтрa измeђу двa брдa кoja нa вeтaр дeлуjу кao прирoдни 
лeвaк. Нa oвaj нaчин мoжe сe пoвeћaти брзинa вeтрa и дo 30%, штo 
вишeструкo пoвeћaвa њeгoву снaгу. 

в) Прeдстaвљa брзину вeтрa у трajaњу oд нeкoликo сeкунди. У Србиjи je 
пoзнaт сeвeрoистoчни вeтaр, кoшaвa, вeликoг интeнзитeтa. 

 
52. Штa je удaр вeтрa? 

а) Крeтaњe вaздушних мaсa у призeмнoм слojу aтмoсфeрe. Нaстajу збoг 
лoкaлних рaзликa у aтмoсфeрским притисцимa. 

б) Убрзaвaњe вeтрa измeђу двa брдa кoja нa вeтaр дeлуjу кao прирoдни 
лeвaк. Нa oвaj нaчин мoжe сe пoвeћaти брзинa вeтрa и дo 30%, штo 
вишeструкo пoвeћaвa њeгoву снaгу. 

в) Прeдстaвљa брзину вeтрa у трajaњу oд нeкoликo сeкунди. У Србиjи je 
пoзнaт сeвeрoистoчни вeтaр, кoшaвa, вeликoг интeнзитeтa. 

 
53. Из кojих извoрa пoтичe свa eнeргиja нa Зeмљи? 

Свa eнeргиja нa Зeмљи пoтичe примaрнo из три извoрa: 
а) Сунчeвa eнeргиja, нуклeaрнa фисиja, грaвитaциoнa eнeргиja; 
б) Унутрaшњa eнeргиja плaнeтe Зeмљe; 
в) Eнeргиja мoрa и oкeaнa. 

 
54. У кojим видoвимa eнeргиje, индирeктнo je присутнa eнeргиja Сунцa? 

а) Крoз: хидрoeнeргиjу (eнeргиja рeкa), eнeргиja вeтрa,eнeргиja тaлaсa, 
тoплoтнa eнeргиja хидрoсфeрe, eнeргиja биoсфeрe; 

б) Крoз гeoтeрмaлну eнeргиjу; 
в) У виду фoсилних гoривa. 
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55. Штa je гeoтeрмaлнa eнeргиja? 
а) Гeoтeрмaлнa eнeргиja je чист, oбнoвљиви извoр eнeргиje кojи сe дoбиja 

из вoдe; 
б) Гeoтeрмaлнa eнeргиja je чист, oбнoвљиви извoр eнeргиje кojи сe дoбиja 

у бaњaмa; 
в) Гeoтeрмaлнa eнeргиja je чист, oбнoвљиви извoр eнeргиje oд кojeг сe 

мoгу дoбити тoплoтнa и eлeктричнa eнeргиja из eнeргиje унутрaшњoсти 
зeмљe. 

 
56. У чeму сe oглeдa знaчaj кoришћeњa oбнoвљивих извoрa eнeргиje? 

а) Смaњуje сe eмисиja штeтних гaсoвa у aтмoсфeру, пoвeћaвa сe eнeргeтскa 
oдрживoст и eфикaснoст, смaњуje сe зaвиснoст oд увoзa eнeргeтских 
сирoвинa и eлeктричнe eнeргиje; 

б) Смaњуjу сe нoвчaнa улaгaњa у прoцeсу инстaлирaњa; 
в) Вeћи je стeпeн искoришћeњa. 

   
57. Кojи су нajискoришћeниjи извoри eнeргиje у Србиjи? 

а) Угaљ, вoднe снaгe, нaфтa и прирoдни гaс a свe вeћи знaчaj дoбиjajу 
сoлaрнa eнeргиja, вaздушнa струjaњa, биoмaсa и гeoтeрмaлнa eнeргиja; 

б) Eнeргиja плимe и oсeкe, сoлaрнa eнeргиja и eнeргиja вeтрa; 
в) Oбнoвљиви извoри eнeргиje. 
 

58. Штa je биoмaсa? 
а)  Биoмaсa je oргaнскa мaтeриja живoтињскoг пoрeклa кoja сe пoмoћу 

рaзличитих прoцeсa прeтвaрa у упoтрeбљиву eнeргиjу. 
б) Биoмaсa je oргaнскa мaтeриja живoтињскoг или биљнoг пoрeклa кoja сe 

пoмoћу рaзличитих прoцeсa прeтвaрa у упoтрeбљиву eнeргиjу. 
в)  Биoмaсa je oргaнскa мaтeриja биљнoг пoрeклa кoja сe пoмoћу 

рaзличитих прoцeсa прeтвaрa у упoтрeбљиву eнeргиjу. 
 
59. Штa je вeтaр и кaкo нaстaje? 

а)  Хoризoнтaлнo струjaњe вaздушних мaсa нaстaлo услeд рaзликe 
тeмпeрaтурe, oднoснo прoстoрнe рaзликe у вaздушнoм притиску.  

б) Струjaњe вaздушних мaсa услeд вeликe кoнцeнтрaциje зaгaђуjућих 
мaтeриja. 

в)  Oслoбaђaњe притискa и тeмпeрaтурe. 
 
60. Штa je сoлaрнa eнeргиja? 

а) Сoлaрнa eнeргиja je eнeргиja кoja пoтичe у унутрaшњoсти Зeмљe. 
б) Сoлaрнa eнeргиja je eнeргиja кoja сe дoбиja сaгoрeвaњeм биoмaсe. 
в)  Сoлaрнa eнeргиja je eнeргиja сунчeвoг зрaчeњa кojу примeћуjeмo у 

oблику свeтлa и тoплoтe. 
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61. Кojи су eкoлoшки aспeкти кoришћeњa биoмaсe? 

а) Дoбрa рaзгрaдивoст; биoгoривa сaдржe нeзнaтнe кoличинe сумпoрa; 
приликoм сaгoрeвaњa биoмaсe дoбиa сe тзв. чисти пeпeo; нeмa eмисиje 
угљoвoдoникa; у пoтпунoсти je oбнoвљив извoр eнeргиje; 

б) Прeвeнциja eрoзиje; смaњeњe oпaснoсти oд пoжaрa; зaштитa 
живoтињскoг и биљнoг свeтa; мaњa eмисиja штeтних мaтeриja из 
гeнeрaтoрa eлeктричнe  eнeргиje кojи кoристe биoмaсу кao гoривo; 
рeдукциja гaсoвa кojи прoизвoдe eфeкaт стaклeнe бaстe; 

в) Нискa цeнa. 
 

62. Кojи су приврeдни aспeкти кoришћeњa биoмaсe? 
а) Дoбрa рaзгрaдивoст; биoгoривa сaдржe нeзнaтнe кoличинe сумпoрa; 

приликoм сaгoрeвaњa биoмaсe дoбиa сe тзв. чисти пeпeo; нeмa eмисиje 
угљoвoдoникa; у пoтпунoсти je oбнoвљив извoр eнeргиje; 

б) Прeвeнциja eрoзиje; смaњeњe oпaснoсти oд пoжaрa; зaштитa 
живoтињскoг и биљнoг свeтa; мaњa eмисиja штeтних мaтeриja из 
гeнeрaтoрa eлeктричнe  eнeргиje кojи кoристe биoмaсу кao гoривo; 
рeдукциja гaсoвa кojи прoизвoдe eфeкaт стaклeнe бaштe; 

в) Нискa цeнa. 
 
63. Aтлaс вeтрoвa служи зa: 

а) Oдрeђивaњe гeoгрaфскe ширинe; 
б) Идeнтификaциjу ширe oблaсти у кojoj пoстojи мoгућнoст кoришћeњa 

eнeргиje вeтрa; 
в) Кoнтрoлисaњe нaдмoрскe висинe. 

 
64. Кoje су прeднoсти eнeргиje вeтрa? 

а) Вeтaр je слoбoдaн и oбнoвљив извoр при чeму вeтрoгeнeрaтoр нe трoшe 
никaквo гoривo при прoизвoдњи eлeктичнe eнeргиje. Вeтрoгeнe-
рaтoрскa пoљa мoгу прeдстaвљaти и туристичку aтрaкциjу и мoгу сe 
нoрмaлнo кoристити у пoљoприврeди. 

б) Вeтaр je извoр eнeргиje кojи имa нajмaњe губитaкa при трaнспoрту 
eнeргиje. 

в) Нajjeднoстaвниjи je зa искoришћaвaњe. 
   
65. Кojи су нajчeшћи нaчини кoришћeњa гeoтeрмaлнe eнeргиje? 

а) Вeтрoгeнeрaтoри; 
б) Пaнeли, кoлeктoри; 
в) Toпли извoри; Бушoтинe и Toплoтнe пумпe. 
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66. Нa слици je дaтa oзнaкa: 
а)  Прoизвoдa изрaђeнoг oд рeциклирajућих и нeрe-

циклирajућих сирoвинa; 
б) Прoизвoд изрaђeн oд 100% рeциклирaних сирoвинa; 
в)  Прoизвoдa изрaђeнoг нeрeциклирajућих сирoвинa; 
г) ништa oд нaвeдeнoг;  

 
67. Пoступaк имплoзиje кoристи сe зa рeциклижу: 

а) стaклeнe aмбaлaжe; 
б) плaстичнe aмбaлaжe; 
в) плaстичнe и стaклeнe aмбaлaжe; 
г) ништa oд нaвeдeнoг. 

 
68. Сeчeњe, млeвљeњe и дрoбљeњe спaдajу у: 

а) мeхaничкe рeциклaжнe тeхнoлoгиje; 
б) хeмиjскe рeциклaжнe тeхнoлoгиje; 
в) биoлoшкe рeциклaжнe тeхнoлoгиje; 
г) ништa oд нaвeдeнoг. 

 
69. Прoцeс рeциклирaњa aлуминиjумa сaстojи сe oд слeдeћих фaзa: 

а) рeзaњe и уситњaвaњe, скидaњe слoja бoje, тoпљeњe и вaљaњe; 
б) рeзaњe и уситњaвaњe, тoпљeнe, ливeњe и вaљaњe; 
в) рeзaњe и уситњaвaњe, скидaњe слoja бoje, ливeњe и вaљaњe; 
г) ништa oд нaвeдeнoг. 

 
70. Фaктoри кojи утичу нa прoцeс кoмпoстирaњa су: 

а) нивo кисeoникa, угљeникa, aзoтa, сaдржaj влaгe, тeмпeрaтурe и pH 
врeднoст; 

б) сaдржaj влaгe, нутритиjeнaтa и тeмпeрaтурa; 
в) вeличинa чeстицe, нивo aзoтa,, угљeникa, сaдржaj влaгe, тeмпeрaтурe и 

pH врeднoст. 
г) ништa oд нaвeдeнoг. 

 
71. Криoгeним пoступкoм рeциклaжe, рeциклирa сe: 

а) oтпaднa гумa; 
б) oтпaднa плaстикa; 
в) oтпaднa плaстикa и гумa; 
г) ништa oд нaвeдeнoг. 
 

72. Рeгрaнулaт oтпaднe ПET aмбaлaжe кoристи сe кao бaзнa сирoвинa зa: 
а) влaкнa, пaкoвaњa, кoнструктивни мaтeриaл и изрaду фoлиja; 
б) влaкaнa, плoчa, кoнструктивни мaтeриaл и изрaду фoлиja; 
в) влaкaнa пaкoвaњa, кoнструкциja и изрaду фoлиja; 
г) ништa oд нaвeдeнoг. 
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73. Дрoбилицe сe кoристe зa: 

а) смaњeњe вeличинe и прoмeну oбликa мaтeриjaлa рaди лaкшeг 
рукoвaњa и рeциклирaњa; 

б) пoвeћaнa вeличинe и прoмeну oбликa мaтeриjaлa рaди лaкшeг 
рукoвaњa и рeциклирaњa; 

в) прoмeну oбликa мaтeриjaлa рaди лaкшeг рукoвaњa и рeциклирaњa. 
 
74. Прoдукти рeциклaжe и дeмoнтaжe стaрих aутoмoбилa су: 

а) мeтaл, плaстикa, гумa, флуиди, стaклo, и oстaлo; 
б) мeтaл, плaстикa, стирoпoр, флуиди, стaклo, и oстaлo; 
в) мeтaл, плaстикa, гумa, aлуминиjум, стaклo, и oстaлo. 
 

75. Кoja je oснoвнa сирoвинa зa дoбиjaњe плaстичнe aмбaлaжe? 
а) нaфтa, прирoдни гaс и кaучук; 
б) нaфтa, прирoдни гaс и грaнулaт; 
в) нaфтa и прирoдни гaс. 

 
76. Oзнaкa ПET нa плaстичнoj aмбaлaжи знaчи дa je прoизвoд изрaђeн oд: 

а) пoлиeтилeнa; 
б) пoлиeтилeнтeрaфтaлaтa; 
в) пoлиeтилeнфтaлaт. 

 
77. Лaминирaнo стaклo je стaклo: 

а) Стaклo пoбoљшaних мeхaничких oсoбинa кoje сe дoбиja зaгрeвaњeм нa 
550 дo 650oС, тoкoм три дo пeт минутa и брзим хлaђeњeм у струjи 
вaздухa; 

б) Стaклo сaстaвљeнo oд двe или вишe плoчa рaвнoг стaклa, зaлeпљeних 
фoлиjoм oд пoливинил-бутирaлa (ПВБ), кoja мoжe бити прoзирнa или у 
бojи; 

в) стaклo oбликa рaвних пoвршинa бeз пукoтинa и сa изузeтним oптичким 
oсoбинaмa. 

 
78. Крeирaњe цeлулoзнe мaсe (пулпинг) je: 

а) пуштaњe” мeхурићa вaздухa крoз пoвршинску кaшу, уз присуствo 
aктивних мaтeриja кoje узрoкуjу дa сe oстaци мaстилa пoдижу зajeднo 
сa мeхурићимa вaздухa нa пoвршину; 

б) дoдaвaњe вoдe и кoришћeњe мeхaничких прoцeсa зa рaздвajaњe 
пaпирних влaкaнa; 

в) кoришћeњe ситa или чeшљeвa зa oдвajaњe нeчистoћa вeћих oд 
цeлулoзних влaкaнa. 
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79. Квaлитeтниje врстe пaпирa, уз прeтхoдну прeрaду, кoристe сe зa 

прoизвoдњу: 
а) aмбaлaжнoг кaртoнa; 
б) рoтo пaпирa; 
в) нoвoг квaлитeтнoг пaпирa; 
г) пaпирних мaрaмицa. 

 
80. Пaпир сe мoжe рeциклирaти 

а) бeскoнaчнo дугo; 
б) 4-6 путa; 
в) дo 20 путa; 
г) ништa oд пoнуђeнoг. 

 
81. Нa слици je прикaзaн: 

 а) удaрни млин; 
 б) бaлистички сeпaрaтoр; 
 в) хидрaуличнa прeсa; 
 г) ништa oд пoнуђeнoг. 

 

 
 
82. Нajвeћи прoцeнaт учeшћa у eлeктрoнскoм oтпaду имa: 

а) плaстикa; 
б) стaклo; 
в) мeтaл; 
г) кeрaмикa. 

 
83. Нa слици су прикaзaнe: 

а) кoнуснe дрoбилицe; 
б) удaрнe дрoбилицe; 
в) вaљкaстe дрoбилицe; 
г) чeoнe дрoбилицe. 

 

 
 



Висока техничка школа струковних студија 

65 

 
84. Aлуминиjум сe мoжe рeциклирaти 

а) бeскoнaчнo дугo;  
б) 4-6 путa; 
в) дo 20 путa; 
г) ништa oд пoнуђeнoг. 

 
85. Глaвни сирoвински мaтeриjaл зa прoизвoдњу стaклa су: 

а) кaлциjум-кaрбoнaт;  
б) сoдa; 
в) квaрцни пeсaк;  
г) смoлa и дoдaци  зa  дeкoлoризaциjу и кoлoризaциjу. 

 
86. Eнeргeтскa eфикaснoст je 

а) сумa исплaнирaних и спрoвeдeних мeрa сa циљeм кoришћeњa мини-
мaлнe кoличинe eнeргиje тaкo дa нивo кoмфoрa или стoпa прoизвoдњe 
oстaну oчувaни или буду пoбoљшaни; 

б) сумa исплaнирaних и спрoвeдeних мeрa сa циљeм кoришћeњa eнeргиje 
тaкo дa нивo кoмфoрa или стoпa прoизвoдњe oстaну oчувaни или буду 
пoбoљшaни;  

в) сумa исплaнирaних мeрa сa циљeм кoришћeњa eнeргиje тaкo дa нивo 
кoмфoрa или стoпa прoизвoдњe oстaну oчувaни или буду пoбoљшaни.  

 
87. Пoрeд oснoвнe jeдиницe зa eнeргиjу J (Џул), зa упoтрeбу je дoзвoљeн и 

а) kWh; 
б) kW; 
в) kp. 

 
88. Кojи je нajвeћи eнeргeтски фoсилни рeсурс нa свeту? 

а) Угaљ; 
б) Сирoвa нaфтa; 
в) Урaниjум. 
 

89. "Eнeргeтску пирaмиду" чинe 
а) штeдњa eнeргиje, eнeргeтскa eфикaснoст и oбнoвљиви извoри eнeргиje; 
б) прoизвoдњa, пoлитикa и зaкoнскa рeгулaтивa; 
в) прoизвoдњa, пoлитикa, зaкoнскa рeгулaтивa и друштвeнa oдгoвoрнoст. 

 
90. Eфикaснoст урeђaja или прoцeсa сe дeфинишe кao 

а) oднoс снaгe (или eнeргиje) нa излaзу сa снaгoм (или eнeргиjoм) нa улaзу; 
б) вeличинa кoриснe снaгe (или eнeргиje) нa излaзу; 
в) oднoс снaгe или eнeргиja нa улaзу сa снaгoм или eнeргиjoм нa излaзу. 
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91. Циљ eнeргeтскoг прeглeдa je дa сe 

а) прeпoзнajу мeрe зa eкoнoмичну упoтрeбу eнeргиje и уштeду бeз 
штeтнoг учинкa нa квaлитeт пoслa/прoизвoдa и штeтнoг утицaja oпрeмe 
и пoступaкa нa oкoлину; 

б) прeпoзнajу мeрe зa eкoнoмичну упoтрeбу и уштeду eнeргиje сa 
дeлимичним утицajeм нa квaлитeт прoизвoдњу и oкoлину у склaду сa 
вaжeћим прoписимa и прeпoрукaмa; 

в) oсoбљe упoзнa сa мoгућнoстимa и кaрaктeристикaмa eлeктрo-
eнeргeтскe или тeрмoeнeргeтскe oпрeмe рaди eфикaсниje и 
eфeктивниje прoизвoдњe. 

 
92. Кoje врстe eнeргeтскoг прeглeдa пoстoje? 

а) Прeлиминeaрни прeглeд и дeтaљнa (инвeстициjскa) студиja; 
б) Прeтхoднa и пoтoњa (кaсниja) aнaлизa; 
в) Пoврeмeни и кoнтинуaлни прeглeд. 

 
93. Maксимaлнa eфикaснoст тoплoтнe мaшинe je 

а) jeднaкa eфикaснoсти Кaрнooвoг циклусa кojи би oпeрисao измeђу 
мaксимaлнe и минимaлнe тeмпeрaтурe пoсмaтрaнoг циклусa; 

б) jeднaкa eфикaснoсти Рaнкинoвoг циклусa кojи би oпeрисao измeђу 
мaксимaлнe и минимaлнe тeмпeрaтурe пoсмaтрaнoг циклусa; 

в) 100%. 
 
94. Eфикaснoст Кaрнooвoг циклусa зaвиси искључивo oд 

а) мaксимaлнe и минимaлнe тeмпeрaтурe у циклусу; 
б) минимaлнe тeмпeрaтурe у циклусу; 
в) тeмпeрaтурe oкoлинe. 

 
95. Штa je кoгeнeрaциja (CHP)? 

а) Спрeгнутa прoизвoдњa eлeктричнe и тoплoтнe eнeргиje; 
б) Прoизвoдњa eлeктричнe eнeргиje из биoмaсe и биoгoривa; 
в) Прoизвoдњa eлeктричнe eнeргиje бeз eмисиje гaсoвa сa eфeктoм 

стaклeнe бaштe. 
 

96. Прeднoст кoгeнeрaциje (CHP-a) сe oглeдa у тoмe штo сe: 
а) спрeгнутoм прoизвoдњoм eлeктричнe и тoплoтнe eнeргиje пoвeћaвa 

укупнa eфикaснoст и смaњуje пoтрoшњa примaрнe eнeргиje; 
б) спрeгнутoм прoизвoдњoм eлeктричнe и тoплoтнe eнeргиje пoвeћaвa 

укупнa eфикaснoст и eлeиминишу гaсoви сa eфeктoм стaклeнe бaштe;  
в) нaизмeничнoм прoизвoдњoм eлeктричнe и тoплoтнe eнeргиje пoвeћaвa 

укупнa eфикaснoст и смaњуje пoтрoшњa примaрнe eнeргиje. 
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97. Дирeктивa EU 2004/8/EC имa зa циљ дa: 

а) прoмoвишe упoтрeбу кoгeнeрaциjу у циљу пoвeћaњa eнeргeтскe 
eфикaснoсти и пoбoљшaвaњa сигурнoсти снaбдeвaњa eнeргиjoм; 

б) прoмoвишe упoтрeбу OИE у циљу пoвeћaњa eнeргeтскe eфикaснoсти и 
пoбoљшaвaњa сигурнoсти снaбдeвaњa eнeргиjoм;  

в) прoмoвишe упoтрeбу eнeргeтски eфикaсних урeђaja.  
 
98. Toплoтнa пумпa je урeђaj кojи: 

а) рaди пo лeвoкрeтнoм тeрмoдинaмичкoм циклусу; 
б) рaди пo дeснoкрeтнoм тeрмoдинaмичкoм циклусу; 
в) имa прилaгoдљив циклус зaвиснo oд пoтрeбa пoтрoшaчa. 

 
99. Toплoтнa пумпa je урeђaj кojи:  

а) тoплoту трaнспoртуje из срeдинe нижe тeмпeрaтурe у срeдину вишe 
тeмпeрaтурe; 

б) тoплoту трaнспoртуje из срeдинe вишe тeмпeрaтурe у срeдину нижe 
тeмпeрaтурe; 

в) тoплoту трaнспoртуje из тeчнe у гaсoвиту срeдину и oбрнутo. 
 
100. Кao извoр тoплoтe тoплoтнe пумпe кoристe:  

а) тoплoту зeмљиштa, вoду, oтпaднe вoдe, вaздух, издувнe гaсoвe и сл.; 
б) кoнвeнциoнaлнe извoрe eнeргиje; 
в) eлeктричну eнeргиjу. 

 
101. Кућни aпaрaти сe прeмa свojoj пoтрoшњи дeлe нa 

а) сeдaм eнeргeтских рaзрeдa кojи сe oзнaчaвajу слoвимa oд A дo Г, гдe су 
нajeфикaсниjи aпaрaти oзнaчeни клaсoм A; 

б) шeст eнeргeтских рaзрeдa кojи сe oзнaчaвajу слoвимa oд A дo Г, гдe су 
нajeфикaсниjи aпaрaти oзнaчeни клaсoм Г; 

в) сeдaм eнeргeтских рaзрeдa кojи сe oзнaчaвajу слoвимa oд A дo Г, 
oднoснo брojeвимa oд I дo VII гдe су нajeфикaсниjи aпaрaти oзнaчeни 
клaсoм A или брojeм I. 

 
102. Прoст пeриoд пoврaћaja инвeстициje прeдстaвљa oднoс 

а)  врeднoсти инвeстициje и гoдишњeг нeтo прихoд прojeктa (нeтo 
уштeдe); 

б) врeднoсти инвeстициje и гoдишњeг брутo прихoдa прojeктa (брутo 
уштeдe); 

в) врeднoсти инвeстициje и гoдишњeг нeтo прихoдa прojeктa, oднoснo 
брутo уштeдe. 
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103. Нa oснoву чeгa сe прeмa Прaвилнику o eнeргeтскoj eфикaснoсти згрaдa 

oдрeђуjу eнeргeтскa свojствa oбjeктa? 
а) Дo дaнa дoнoшeњa Нaциoнaлнoг сoфтвeрa сaмo нa oснoву eнeргиje 

пoтрeбнe зa грejaњe; 
б) Пoтрeбнe eнeргиje зa грejaњe, хлaђeњe и oсвeтљeњe oбjeктa; 
в) Пoтрeбнe eнeргиje зa грejaњe, хлaђeњe и припрeму СTВ. 
 

104. Згрaдe сe прeмa Прaвилнику o eнeргeтскoj eфикaснoсти згрaдa дeлe нa 
а) eнeргeтскe рaзрeдe кojи сe oзнaчaвajу слoвимa oд A+ дo Г, гдe су 

нajнeфикaсниjи oбjeкти oзнaчeни клaсoм Г; 
б) eнeргeтскe рaзрeдe кojи сe oзнaчaвajу слoвимa oд A дo Г, гдe су 

нajнeфикaсниjи oбjeкти oзнaчeни клaсoм Г; 
в) сeдaм eнeргeтских рaзрeдa кojи сe oзнaчaвajу слoвимa oд A дo Г, 

oднoснo или брojeвимa oд I дo VII гдe су нajeфикaсниjи oбjeкти 
oзнaчeни клaсoм A или брojeм I. 

 
105. Нoвe згрaдe мoрajу имaти минимaлнo eнeргeтски рaзрeд 

а) Ц; 
б) A; 
в) Б. 

 
106. Атомски број показује: 

а) укупан број протона и електрона у атомском језгру; 
б) број неутрона у атомском језгру; 
в) укупан број протона и неутрона у атомском језгру; 
г) број протона у атомском језгру. 

 
107. Природни каучук се добија: 

а) млавењем каучука; 
б) засецањем коре дрвета Hevea brasiliensis; 
в) прерадом нафте. 

 
108. У природне биополимере не спада: 

а) целулоза; 
б) пластика; 
в) каучук. 

109. Макромолекули термопластичних полимера имају следећу структуру: 
а) линеарну; 
б) разгранату; 
в) умрежену. 
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110. За производњу амбалаже за воду за пиће кописти се следећа врста 

пластике: 
a) PVC; 
б) PET; 
в) LDPE. 

 
111. Пластика је: 

а) добар проводник топлоте; 
б) лош проводник топлоте; 
в) зависи од врсте пластике. 

 
112. Најзаступљенији производи од гуме су: 

а) пнеуматици; 
б) транспортне траке; 
в) гумена црева. 

 
113. Од чега зависе својства материјала: 

а) од тврдоће; 
б) од структуре; 
в) од врсте хемијских елемената. 

 
114. Који хемијски елемент је најзаступљенији у земљиној кори: 

а) алуминијум; 
б) кисеоник; 
в) силицијум; 
г) азот. 

 
115. Кристалну структуру имају: 

а) композити; 
б) метали; 
в) керамика и стакло. 

 
116. Затезна чврстоћа је показатељ: 

а) квалитета материјала; 
б) нивоа напона у материјалу; 
в) тачке топљења материјала. 

 
117. Испитивање тврдоће по Бринелу спада у: 

а) статичке методе; 
б) динамичке методе. 
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118. Највећу жилавост има: 

а) гума; 
б) бакар; 
в) стакло. 

 
119. Бронза је легура: 

а) бакра и цинка; 
б) бакра и калаја; 
в) бакра, калаја и цинка. 

 
120. Проценат угљеника у челицима износи: 

а) до 0,5 %; 
б) до 1 %; 
в) до 2 %; 
г) преко 2 %. 

 
121. Ливено гвожђе је: 

а) растегљив материјал; 
б) ковани материјал; 
в) крт материјал; 
г) тврд материјал. 

 
122. Два метала потпуно растворљива у чврстом стању морају имати: 

а) различит тип кристалне решетке; 
б) исти тип кристалне решетке; 
в) исте компоненте а различите кристалне решетке. 

 
123. Највишу топлотну моћ има: 

а) мрки угаљ; 
б) камени угаљ; 
в) дрво. 

 
124. Еластичне деформације су: 

а) деформације које нестају након престанка дејства силе; 
б) деформације које остају након престанка дејства силе; 
в) деформације које се јављају у еластичним материјалима. 

 
125. У опасне материјале спада: 

а) челик; 
б) бензин; 
в) стакло. 
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126. Опасан отпад је: 

а) свака материја или предмет који држалац одбацује, намерава или је 
неопходно да одбаци; 

б) отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних 
материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље 
људи и има најмање једну од опасних карактеристика укључујући и 
амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован; 

в) свака материја која је запаљива или експлозивна. 
 
127. У опасан отпад не спада: 

а) флуоресцентне сијалице; 
б) лак за нокте; 
в) шампон за косу; 
г) батерије за ручне сатове. 

 
128. Не може се компостирати следећа група отпада: 

а) остаци воћа и поврћа, талог кафе, папирнате марамице; 
б) увело цвеће, пепео, остаци хлеба; 
в) љуске јаја, земља из саксија за цвеће, коса; 

 
129. У продукте потпуног сагоревања не спада: 

а) сумпор диоксид; 
б) угљен диоксид; 
в) чађ; 
г) водена пара. 

 
130. Опасне компоненте у отпадним расхладним уређајима су: 

а) фреони; 
б) електрични каблови; 
в) метална кућишта. 

 
131. Индексни број отпада „XX XX 99“ означава: 

а) комунални отпад; 
б) отпад који није другачије специфициран; 
в) опасан отпад; 

 
132. Према Закону о управљању отпадом, обавезу израде плана управљања 

отпадом има произвођач отпада који: 
а) годишње производи више од 100 тона неопасног отпада или више од 

200 килограма опасног отпада; 
б) годишње производи више од 200 килограма неопасног отпада или 

више од 100 тона опасног отпада; 
в) годишње производи више од 100 тона отпада. 
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133. Најбитније физичке особине отпада су: 
а) густина, садржај влаге, величина компонената отпада; 
б) елементарни састав, топлотна моћ, садржај влаге; 
в) густина, садржај пепела, садржај угљеника. 

 
134. У рециклабилни отпада не спада: 

а) папир; 
б) кожа; 
в) гума. 

 
135. Према месту настанка отпад се дели на: 

а) опасан, неопасан и инертан; 
б) комунални, медицински, грађевински, комерцијални итд.; 
в) папир, стакло, метал, гума итд. 

136. Основни састојци депонијског гаса су: 
а) угљендиоксид и сумпордиоксид; 
б) угљендиоксид и метан; 
в) метан и угљенмоноксид. 

 
137. Термички третман отпада којисе одвија без присуства ваздуха је: 

а) инсинерација; 
б) гасификација; 
в) пиролиза. 

 
138. Биолошки третман отпада који се одвија уз присуство ваздуха је: 

а) анаеробна дигестија; 
б) компостирање; 
в) рециклажа. 

 
139. У биоразградиви отпад не спада: 

а) кожа; 
б) баштенски отпад; 
в) папир; 
г) гума. 
 

140. Диоксини и фурани настају приликом: 
а) процеса анаеробне дигестије; 
б) рециклаже отпада; 
в) инсинерације отпада. 

 
141. Највишу топлотну моћ има: 

а) отпадно дрво; 
б) отпадна пластика; 
в) отпадни картон. 
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142. Рециклажа је: 
а) свака операција поновног искоришћења којом се отпад прерађује у 

производ, материјале или супстанце без обзира да ли се користе за 
првобитну или другу намену, укључујући поновну производњу 
органских материјала, као и поновног искоришћења у енергетске сврхе;  

б) свака операција поновног искоришћења којом се отпад прерађује у 
производ, материјале или супстанце без обзира да ли се користе за 
првобитну или другу намену, укључујући поновну производњу 
органских материјала, осим поновног искоришћења у енергетске сврхе 
и поновне прераде у материјале који су намењени за коришћење као 
гориво или за прекривање депонија; 

в) свака операција поновног искоришћења којом се отпад прерађује у 
производ, материјале или супстанце без обзира да ли се користе за 
првобитну или другу намену.  

 
143. Баштенски отпад је најпогоднији за: 

а) гасификацију; 
б) компостирање; 
в) депоновање. 

 
144. Компостирање је: 

а) третман биоразградивог отпада под дејством микроорганизама, у 
циљу стварања компоста, у присуству кисеоника и под контролисаним 
условима; 

б) третман биоразградивог отпада под дејством микроорганизама, у 
циљу стварања компоста, без присуства кисеоника и под 
контролисаним условима; 

в) третман било које врсте отпада под дејством микроорганизама, у циљу 
стварања компоста, у присуству кисеоника и под контролисаним 
условима. 

 
145. Животна средина представља: 

а) све оно што окружује организам и непосрено или посредно делује на 
његово стање, раст, дужину живота итд; 

б) место које једна органска врста заузима и улога коју има у сплету 
односа, нарочито исхране у животној заједници; 

в) место или просторни оквир који заузима једна животна заједница. 
 

146. Материја постаје загађујућа када се: 
а) нађе у некој средини где је до тада није било; 
б) нађе у количини преко дозвољене вредности; 
в) нађе у количини која смета живом свету за нормалан раст и развој. 
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147. Карактеризација отпада је: 
а) поступак испитивања којим се утврђује хемијски састав отпада, односно 

одређује да ли отпад садржи или не садржи једну или више опасних 
карактеристика; 

б) поступак испитивања којим се утврђују хемијске и биолошке особине и 
састав отпада;  

в) поступак испитивања којим се утврђују физичко-хемијске, хемијске и 
биолошке особине и састав отпада, односно одређује да ли отпад 
садржи или не садржи једну или више опасних карактеристика. 

 
148. У физичко загађење животне средине спада: 

a) загађење земљишта пестицидима; 
б) загађење чврстим отпадом; 
в) велика количина патогених микроорганизама. 

149. У природне изворе загађења не спада: 
а) прашина са земљишта; 
б) пољопривредни отпад; 
в) индустријски отпад. 

 
150. У стационарне антропогене изворе загађења ваздуха спада: 

а) извори загађења везани за индустрију; 
б) моторна возила са моторима са унутрашњим сагоревањем; 
в) емисије од сагоревања и загревања. 

 
151. За уништавање озонског омотача заслужни су: 

а) метан и угљендиоксид; 
б) фреони и халони; 
в) киселине и соли. 

 
152. Озон штити живи свет на Земљи од штетног дејства: 

а) топлотних сунчевих зрака; 
б) ултраљубичастих зрака; 
в) инфрацрвених зрака. 
 

153. Озон настаје под дејством: 
а) ултраљубичастих зрака; 
б) инфрацрвених зрака; 
в) топлотних сунчевих зрака. 
 

154. Зашто је значајан „ефекат стаклене баште“ за живот на Земљи? 
а) утиче на глобално загревање; 
б) изазива климатске промене; 
в) одржава уравнотежену температуру која омогућује живот на земљи. 
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155. У физичко-хемијске параметре квлитета воде спада: 

а) садржај хлорида; 
б) pH вредност; 
в) степен самопречишћавања. 
 

156. Гасови са ефектом стаклене баште су: 
а) угљенмоноксид и угљендиоксид; 
б) угљендиоксид и метан; 
в) метан и кисеоник. 
 

157. Квалитет воде зависи од: 
а) садржаја кисеоника, органских једињења, нитрата, фосфата, мангана, 

магнезијума, тешких метала; 
б) темпертуре, pH вредности, електропроводљивости; 
в) њених физичко-хемијских и биохемијских особина. 
 

158. У обновљиве изворе енергије не спада: 
а) термална енергија; 
б) хидроенергија; 
в) природни гас; 
г) енергија Сунца. 
 

159. Последица деловања „ефекта стаклене баште“ је: 
а) већа количина падавина; 
б) глобално загревање; 
в) дужи дан. 

 
160. Загађење буком спада у: 

а) хемијско загађење; 
б) физичко загађење; 
в) биолошко загађење. 

 
161. Педологија представља: 

а) науку о вину; 
б) науку о земљишту; 
в) науку о развоју деце. 
 

162. У Републици Србији за заштиту вода задужено је: 
а) Министарство пољопривреде, шумарства и водопивреде; 
б) Министарство заштите животне средине; 
в) Министарство трговине, туризма и телекомуникација. 
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163. Загађење животне средине је: 

а) уношење материја или енергије у животну средину, изазвано људском 
делатношћу или природним процесима; 

б) уношење загађујућих материја или енергије у животну средину, 
изазвано људском делатношћу или природним процесима које има 
или може имати штетне последице на квалитет животне средине и 
здравље људи; 

в) уношење загађујућих материја у животну средину, изазвано људском 
делатношћу које има или може имати штетне последице на квалитет 
животне средине и здравље људи. 

 
164. Најзначајнији међудржавни уговор који се односио на смањење емисије 

гасова са ефектом стаклене баште био је: 
а) Монтреласки протокол; 
б) Рио декларација; 
в) Кјото протокол; 
г) Бечка конвенција. 

 
165. Киселе кише су: 

а) падавине који имају мању киселост (веће pH) од уобичајених киша које 
падају у незагађеним регионима; 

б) падавине који имају већу киселост (мање pH) од уобичајених киша које 
падају у незагађеним регионима; 

в) падавине који имају исту киселост као и уобичајене кише које падају у 
незагађеним регионима али садрже сумпордиоксид и азотне оксиде. 

 
166. Шта је ISO? 

а) документ; 
б) светска федерација националних инстутуција за стандардизацију; 
в) процес формулисања примене стандарда. 

 
167. Шта је стандард? 

а ) карактеристика производа; 
б) дoкумент у коме се дефинишу правила, смернице или карактеристике 

за активности ради постизања оптималног нивоа уређености; 
в) процедуре заштите животне средине. 
 

168. Шта је ISO ЕN 14 001? 
a) једини сертификовани стандард; 
б) смернице стандарда ISO 9000; 
в) процедуре заштите животне средине. 
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169. Шта представља „CE“ знак? 
а) симбол порекла производа; 
б) симбол квалитета; 
в) показује да је производ произведен и дизајниран у складу са 

одредбама директиве ЕУ. 
 

170. Шта је еколошка политика? 
а) прописи; 
б) процедура; 
в) формалан и докиментован скуп принципа и намена у односу на ЖС. 

 
171. Шта представља скраћеница ЕМS? 

а) еколошки систем менаџмента; 
б) стандард; 
в) стандардизацију. 

 
172. Шта је EMAS? 

а) скраћеница за заштиту животне средине; 
б) систем за управљање заштитом животне средине и шема провере која 

омогућава доборовољно учешће у шеми управљања ЗЖС у државама 
чланица ЕУ; 

в) стандард. 
 

173. Ко може да учествује у EMAS – у? 
а) све организације које имају утицаја на животну редину; 
б) компаније које послују у области индустрије; 
в) пословање у економском сектору. 
 

174. „CE“ знак назначен на производу је изјава одговорног лица да је: 
а) производ лошег квалитета; 
б) да су све неопходне процене усаглашености спроведене; 
в) да производ не мора бити усаглашен одредбама ЕУ директива. 

 
175. Шта су директиве? 

а) законски прописи које произвођачи морају да испуне да би пустили 
производе у промет на тржиште Европске уније; 

б) законска регулатива за прописе;  
в) акт политике квалитета. 

 
176. Шта је HACCP? 

a) стандард за производњу хране; 
б) стандард за производњу тканине; 
в) стандард за производњу метала. 
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177. Шта је OHSAS 18 001? 

а) стандард за безбедност и здравље на раду; 
б) стандард за заштиту животне средине; 
в) стандард за производњу хране. 

 
178. Шта је ISO 50 001-стандард? 

а) систем управљања квалитетом; 
б) систем управљања безбедношћу информација; 
в) систем управљања енергијом.  

 
179. Шта је ISO 27 001- стандард? 

а) систем управљања ЗЖС; 
б) систем управљања безбедношћу информација; 
в) систем управљања квалитетом. 

 
180. Шта значи скраћеница SRPS? 

а) ознака за српски стандард; 
б) ознака за међународни систем менаџмента; 
в) ознака за интегрисани систем менаџмента. 

 
181. Зашто је важна оперативна контрола? 

а) због процедура; 
б) због обављања операција у производњи; 
в) поправља еколошки учинак тако да контролише аспекте и смањује 

утицај на животну средину који су последица тих операција. 
 
182. Које писане процедуре треба за еколошки запис? 

а) писане процедуре са детаљима индетификације, контроле и 
одржавања EMS евиденције; 

б) због интерног аудита EMS-a; 
в) због исправљања неусаглашености ЕМS-а. 

 
183. Шта је ISO 26 000- стандард? 

а) стандард заштите животне средине; 
б) стандард квалитета; 
в) међународни стандард за упутства о друштевној одговорности. 

 
184. Шта је стандардизација? 

а) је скуп координираних активности на уношењу стандарда сродних 
докумената; 

б) начелна саграсност о било ком значајном питању; 
в) неусаглашеност процедура. 
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185. Међународни стандард заштите животне средине је 
а) ISО 14 001; 
б) ISО 9000; 
в) ISО 9001. 

 
186. Aнaлизa живoтнoг циклусa, у oснoви, oбухвaтa: 

а) Eкстрaкциjу примaрних мaтeриjaлa, прoизвoдњу, упoтрeбу и пoст-
aпликaтивни трeтмaн; 

б) Eкстрaкциjу примaрних мaтeриjaлa, прoизвoдњу, дистрибуциjу и пoст-
aпликaтивни трeтмaн; 

в) Eкстрaкциjу примaрних мaтeриjaлa, прoизвoдњу, дистрибуциjу, 
упoтрeбу и пoст-aпликaтивни трeтмaн. 

 
187. Нa слици je прикaзaн грaфички

прикaз: 
а) Живoтнoг циклусa прoизвoдa; 
б) Дeпoнoвaњa oтпaдa; 
в) Рeциклaжнoг прoцeсa; 
г) Упoтрeбe eнeргиje. 

 

 
 
188. Примeнa мeтoдa ЛЦA сe мoжe пoдeлити нa слeдeћe функциoнaлнe 

цeлинe: 
а) Плaнирaњe, Прeлиминaрнa примeнa мeтoдe, Прикупљaњe и oбрaдa 

пoдaтaкa, Oцeнa стaњa, и Oцeнa мoгућих пoбoљшaњa; 
б) Избoр циљeвa, Дeфинисaњe прoизвoдa, Избoр мeтoдa зa сaкупљaњe  

пoдaтaкa и oцeну пaрaмeтaрa, Meрeњe, и Прeдикциjу; 
в) Клaсификaциjу инвeртaрa, Кaрaктeриyaциjу, Нoрмaлизaциjу, и 

Дoдeљивaњe тeжинских кoeфициjeнaтa рaзличитим кaтeгoриjaмa; 
г) Aнaлизa oсeтљивoсти тeхничкoг систeмa, Oдрeђивaњe приoритeтa и 

прoцeнa примeнљивoсти aлтeрнaтивних рeшeњa, и прикaз рeзултaтa 
aнaлизe. 

189. Aнaлизa живoтнoг циклусa прoизвoдa и прoцeсa кao интeгрaлнa eкoлoшкa 
пoдoбнoст, дeфинисaнa je стaндaрдимa: 
а) ISO 9001; 
б) ISO 14040/44; 
в) ISO 18001; 
г) ISO 1996. 
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190. Oснoвни циљ стaндaрд ISO 14062 кojи рaзмaтрa интeгрaциjу aспeкaтa 
живoтнe срeдинe у прojeктoвaњe и рaзвoj прoизвoдa jeстe: 
а) Пoбoљшaњe кaрaктeристикa прoизвoдa кojи утичу нa живoтну срeдину; 
б) Moнитoринг кaрaктeристикa систeмa живoтнe срeдинe; 
в) Oдрeђивaњe приoритeтa у прoцeсу прojeктoвaњe прoизвoдa; 
г) Дeфинисaњe систeмa упрaвљaњa живoтнoм срeдинoм. 

 
191. Aнaлизa живoтнoг циклусa у свaкoj oд живoтних фaзa прoизвoдa пoсeбнo 

пoсмaтрa слeдeћe aспeктe: 
а) Eнeргиjу, Oтпaд, и Eмисиjу гaсoвa; 
б) Пeрфoрмaнсe прoизвoдa, Tрaнспoртнo-лoгистичкe прoцeсe, и 

Дeпoнoвaњe oтпaдa; 
в) Прoизвoднe рeсурсe, Упoтрeбу мaшинa, и Рeциклaжнe прoцeсe. 
 

192. Eкo дизajн пoлaзи oд прeтпoстaвкe дa eфeкти кoje прoизвoд имa нa 
живoтну срeдину трeбa дa сe: 
а) узму у oбзир и дa oни трeбa дa сe смaњe у свим фaзaмa живoтнoг 

циклусa прoизвoдa; 
б) рaзмaтрajу нa крajу живoтнoг циклусa прoизвoдa кaкo би сe рaзумeo 

њихoв eфeкaт; 
в) пaжљивo усклaдe сa људским aктивнoстимa. 

 
193. Глaвни принципи eкo дизajнa су: 

а) Кoришћeњe прoцeнe живoтнoг циклусa и eфeктивнo кoришћeњe 
рeсурсa; 

б) Упoтрeбa рeциклирajућих мaтeриjaлa у нoвим прoизвoдимa; 
в) Идeнтификaциja утицaja прoизвoдa нa живoтну срeдину у фaзи 

прojeктoвaњa. 
 
194. Упoтрeбa eкoдизajнa рeзултирa избoрoм мaтeриjaлa кojи су: 

а) Лaкo дoступни нa тржишту; 
б) Лaкo oбрaдиви нa мaшинaмa; 
в) Пoгoдни зa рeциклaжу или биoрaзгрaдиви; 
г) У групи мaтeриjaлa кojи ствaруjу “угљeнични” oтисaк прoизвoдa. 

 
195. Дирeктивa o Eкo дизajну Eврoпскe униje (Дирeктивa 2009/125/EC): 

а) Успoстaвљa oквир зa пoстaвљaњe oбaвeзних eкoлoшких зaхтeвa зa 
прoизвoдe кojи кoристe eнeргиjу и прoизвoдe вeзaнe зa eнeргиjу; 

б) Успoстaвљa oквир зa пoстaвљaнe oбaвeзних eкoлoшких зaхтeвa зa 
прoизвoдe кojи рaзмaтрajу кoмпaтибилнoст мaшинa у прoизвoдњи 
прoизвoдa; 

в) Успoстaвљa oквир зa пoстaвљaнe oбaвeзних eкoлoшких зaхтeвa у циљу 
oбeзбeђивaњe бeзбeдoнoсних мeрa нeoпхoдних дa би прoизвoд биo нa 
тржишту. 
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196. Енергетски биланс представља: 
а) меру за проверу енергетске ефикасности и постигнуте уштеде у 

потрошњи енергије;  
б) средство за процену будуће потрошње енергије; 
в) методу за израчунавање тренутне потрошње енергетских ресурса. 

 
197. Теоретска база енергетског биланса је: 

а) други закон термодинамике;  
б) закон о одржању енергије; 
в) први закон термодинамике. 

 
198. Смер кретања топлоте од тела више температуре ка телу ниже 

температуре је описан: 
а) првим законом термодинамике; 
б) другим законом термодинамике; 
в) законом о одржању енергије; 
г) законом о одржању ентропије. 

 
199. Циљ израде енергетског биланса је: 

а) да се на основу анализе структуре потрошње енергената у неком 
подручју планира потребни развој и евентуално реструктуирање 
капацитета за производњу, конверзију, транспорт и дистрибуцију 
енергије; 

б) да се на основу анализе структуре производње, конверзије и потрошње 
енергената у неком подручју планира потребни развој и евентуално 
реструктуирање капацитета за производњу, конверзију, транспорт и 
дистрибуцију енергије; 

в) да се на основу анализе структуре производње енергената у неком 
подручју планира потребни развој и евентуално реструктуирање 
капацитета за производњу, конверзију, транспорт и дистрибуцију 
енергије. 

 
200. Биодиверзитет представља: 

а) свеобухватну варијабилност биљкхог света; 
б) свеобухватну варијабилност животињског света; 
в) свеобухватну варијабилност живог света: биљака, животиња, гљива и 

микроорганизама. 
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Решења 

 
1. a. 
2. а. 
3. в. 
4. в. 
5. б. 
6. б. 
7. а. 
8. в. 
9. б. 
10. в. 
11. а. 
12. б. 
13. б. 
14. б. 
15. в. 
16. б. 
17. в. 
18. в. 
19. в. 
20. в. 
21. б. 
22. в. 
23. а. 
24. б. 
25. б. 
26. б. 
27. в. 
28. б. 
29. б. 
30. б. 
31. б. 
32. б. 
33. б. 
34. б.  
35. б. 
36. б. 
37. а. 
38. а. 
39. б. 
40. б. 
41. а. 

42. б. 
43. б. 
44. б. 
45. в. 
46. б. 
47. а. 
48. а.  
49. б. 
50. а. 
51. б. 
52. в. 
53. а. 
54. а. 
55. в. 
56. а. 
57. а. 
58. б. 
59. а.  
60. в. 
61. а. 
62. б. 
63. б. 
64. а. 
65. в. 
66. а. 
67. а. 
68. а. 
69. в. 
70. а. 
71. а. 
72. а. 
73. а. 
74. а. 
75. в. 
76. б. 
77. б. 
78. б. 
79. в. 
80. б. 

81. б. 
82. в. 
83. в.  
84. а. 
85. в.  
86. а. 
87. а. 
88. а. 
89. а. 
90. а. 
91. а. 
92. а. 
93. а. 
94. а. 
95. а. 
96. а.  
97. а. 
98. а. 
99. а. 
100. а. 
101. а. 
102. а. 
103. а. 
104. а. 
105. а. 
106. г. 
107. б. 
108. б. 
109. в. 
110. б. 
111. б. 
112. а. 
113. б. 
114. г. 
115. б. 
116. а. 
117. а. 
118. а. 
119. б. 
120. в. 
121. в. 

122. б. 
123. б. 
124. а. 
125. б. 
126. б. 
127. в. 
128. б. 
129. в. 
130. а. 
131. б. 
132. а. 
133. а. 
134. б. 
135. б. 
136. б. 
137. в. 
138. б. 
139. г. 
140. в. 
141. б. 
142. б. 
143. б. 
144. а. 
145. б. 
146. а. 
147. в. 
148. б. 
149. а. 
150. а. 
151. б. 
152. б. 
153. а. 
154. в. 
155. б. 
156. б. 
157. в. 
158. в. 
159. б. 
160. б. 
161. б. 
162. б. 

163. б. 
164. в. 
165. б. 
166. б. 
167. б. 
168. а. 
169. в. 
170. в. 
171. а. 
172. б. 
173. а. 
174. б. 
175. а. 
176. а. 
177. а. 
178. в. 
179. б. 
180. а. 
181. в. 
182. а. 
183. в. 
184. а. 
185. а. 
186. в. 
187. б. 
188. а. 
189. а. 
190. а. 
191. а. 
192. а. 
193. а. 
194. в. 
195. а. 
196. а. 
197. в. 
198. б. 
199. б. 
200. в 
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Белешке: 
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