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Циљ предмета 

Студент се упознаје са савременим концептом интегралног управљања отпадом, 

прикупљањем, раздвајањем, рециклажом, компостирањем, инсинерацијом и коначним 

одлагањем на санитарне депоније. При томе стиче знања о врстама и карактеристикама 

отпада, савременим технологијама и постројењима за прераду  и надзор отпада, као и 

законском регулативом у овој области.  

Исход предмета  

Студент се оспособљава да: 1) организује и осавремени рад комуналних служби у свим 

фазама прикупљања, сортирања, рециклаже и коначног одлагања чврстог отпада, 2) 

припреми елементе за пројектовање постројења за прераду отпада и санитарне депоније, 3) 

обезбеди све потребне заштитне мере – хигијенске, санитарне и еколошке - у раду тих 

постројења. 

Садржај предмета 

Интегрално управљање отпадом. Порекло, врсте и физичко-хемијско-биолошке 

карактеристике отпада. Сакупљање, транспорт и трансфер отпада. Људски фактор, и мере 

заштите на раду. Редукција стварања отпада. Рециклажа материјала, технологије и 

постројења за рециклажу. Компостирање и постројења за компостирање. Санитарне 

депоније и методи одлагања на санитарне депоније. Технички и сигурносни захтеви 

пројектовања, надзора и планског затварања санитарних депонија. Биолошка рекултивација 

депонија. Фазе извођења сложених пројеката. Специјалне и опасне врсте отпада. Спаљивање 

отпада и искоришћавање топлотне енергије. Управљање отпадом у Републици Србији, стање 

и регулатива. Законодавство Европске Уније у овој области. 

Литература  

[1]  Управљање чврстим отпадом,  Јовичић Н.,  Машински факултет у Крагујевцу, 2005., 

[2]  Основи управљања чврстим отпадом,  Илић М., Милетић С.,  ИМС, Београд, 1998.,  

[3]  Waste Treatment and Disposal,  Hester R., Harrison Rl,  Royal Society of Chemistry, 

Cambridge, 1995. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

0 
Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици 

наставе:  1 

Студијски истраживачки 

рад: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања и аудиторне вежбе се изводе у учионици на табли и уз помоћ видео-бима. У 

оквиру аудиторних вежби студент учи да користи помоћне изворе литературе, као што је 

Интер-нет, ради овладавања појмовима ван ужег машинског домена. На часовима практичне 

наставе студент посећује комунална постројења и упознаје се непосредно са њиховим радом.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току 

предавања 

10 писмени испит 30 

колоквијуми (два) 60   

семинари 0 Укупно 100 

 


