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Назив предмета: Процеси и постројења за заштиту животне средине 

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): др Карамарковић М. Владан, ред. проф. 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: 

Циљ предмета 

Упознавање кандидата са проблемима и решавањем проблема из области заштите животне средине 

одговарајућим научним методама. Предмет је осмишљен као уводни курс из области инжењерства 

животне средине на нивоу докторских студија. По завршетку курса очекује се да је кандидат овладао 

основним знањима која се односе на анализу и оцену научних радова, на основе лабораторијског рада, 

као и на основе процеса моделовања из области транспорта загађујућих компонената кроз медијуме 

животне средине. 

Исход предмета  

Упознавање кандидата са проблемима и решавањем проблема из области заштите животне средине 

одговарајућим научним методама. Предмет је осмишљен као уводни курс из области инжењерства 

животне средине на нивоу докторских студија. По завршетку курса очекује се да је кандидат овладао 

основним знањима која се односе на анализу и оцену научних радова, на основе лабораторијског рада, 

као и на основе процеса моделовања из области транспорта загађујућих компонената кроз медијуме 

животне средине. 

Садржај предмета 

Увод. Мултидисциплинарност заштите средине. Енергетика и заштита животне средине. Емисија и 

имисија. Опште законске основе заштите средине. Могући извори опасности, ниво опасности и 

загађености, мерење концентрације загађујућих компонената. Мере заштите од опасности по човекову 

животну и радну средину. Адсорпциони  и апсорпциони поступци за пречишћавање ваздуха и вода. 

Пројектовање и експлоатација постројења за  заштиту ваздуха, воде и тла. Примене малозагађујућих 

аналогија са становишта рационалног коришћења енергије, материјала и природних извора. 

Класификација и карактеристике метода заштите, примена и карактеристике материјала за грађење 

опреме за заштиту средине. Извори и врсте чврстог, течног и гасовитог отпада, процеси и постројења за 

прераду отпада. 

Препоручена литература  

[1] М. Кубуровић, А. Петров. Заштита животне средине. Машински факултат, Београд 1994. 

[2] Јаћимовић Б., Генић С., Топлотне операције и апарати, Машински факултет Београд, 2004. 

Број часова  активне 

наставе: 45 

предавања:  Студијски истраживачки рад:  

Методе извођења наставе 

Теоријска настава. Лабораторијска и теренска мерења са израдом модела или пројекта постројења. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Презентација и одбрана истраживачког рада – 60 поена 

Усмени испит – 40 поена 

 


