
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм: Хемијско инжењерство 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Одрживи развој и индустријски системи
Наставник:  Горан Ц. Бошковић 
Статус предмета: Обавезан за студијски програм Хемијско инжењерство 
Број ЕСПБ:  5 
Услов:    нема 
Циљ предмета 
Стицање знања из концепта одрживог развоја и начина на који овај утиче на развој хемијске индустрије 
 
Исход предмета  
Овладавање знањима за управљање хемијским процесима у духу одрживог развоја 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни појмови одрживог развоја (ОР). УН/ЕУ међународне институције и ОР. Законодавство ОР. 
Стратегија и политика ОР. Процена/Стратеска процена утицаја на ЖС. Управљање заштитом ЖС. 
Опасности/Ризици ХИ. Процена/Управљање ризиком у ХИ. Управљање отпадом у индустрији. Одржива 
ХИ (ОХИ) - Методе и Алати. Производња обновљиве енергије. Горива из биомасе. Методе оцене ОР и 
ОХИ. Економија ОР.   
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Експериментални рад: Добијање биодизела хетерогеним поступком; Синтеза, карактеризација и 
коришћење угљеничних наноцеви; Дизајнирање и исптивање перформанси гориве ћелије 
Вежбе: Процена ризика – теорија вероватноће кварова и грешака у процесној индустрији; 
Класификација отпада и управљање токовима отпада; Прорачун калоричне моћи отпада; Прорачун 
животног циклуса производа на примеру биодизела; Прорачун економског оптимума квалитета ЖС.   
Студијски истраживачки рад: Посете органима управе надлежним за доношење законских аката; 
Посете градским предузећима надлежним за управљање отпадом; Посете индустријским јединицама са 
предзнаком ОР.  
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Процена животног циклуса производа 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

1 
Други облици наставе: 

1 
Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи у виду предавања која су пропраћена видеопрезентацијама. Део градива се савлађује 
израдом и излагањем семинарских радова на задату тему. Предвиђена је експериментална и рачунарска 
настава, као и стручне посете индустрији са наглашеним предзнаком одрживог развоја.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
практична настава 5 усмени испт  
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 40   
 


