
Потребна предзнања 

За упешно савладавање програма потребно је предзнање из предмета Физика са мерењима 
и Машински материјали, али положени испити из ових предмета нису услов за похађање 
наставе и полагање испита. 
  

Метод рада и облици наставе 

Настава из овог предмета се одвија кроз предавања и вежбања.  
Предавања теоријски обрађују наставну материју, од уводних појмова до суштинских 
чињеница, уз уважавање сличности и истоветности  примера из праксе, затим закључних 
разматрања о материји и примени материје у пракси.  
Вежбе чине израда самосталних задатака, као и групне одбране тих задатака кроз 
заједничке презентације. 

Реализација програма до испита и вредновање предиспитних обавеза 

Студент је обавезан да присуствује предавањима и адиторним вежбама на мин. 80% часова 
и  да испољи одређене активности током часова. 
 
У евиденциони образац уписују се присуство студента на вежбама и остварени поени 
предиспитних обавеза. Успешно реализоване предиспитне обавезе се вреднују у распону 
од 30 до 55 поена. На следећи начин: 
1. Самостални задатак од 16 до 30 поена 
2. Колоквијум од 14 до 25 поена 
 

Колоквијуми   

 
Предвиђен је један колоквијум као предиспитна обавеза. Колоквијум се полаже у 
последњој наставној недељи семестра и ради се писмено у трајању од сат времена. 
Вреднује се од 14 до 25 поена. 
 

Испит, начин полагања и формирање коначне оцене 

Услов за излазак на испит је уредно похађање наставе и успешно завршене све 
предиспитне обавезе. 
 

 

Шифра и назив предмета: 0048.11 Еколошки менаџмент 
Обим наставе у бодовима:  6 ЕСПБ  

Семестар: III или V 
Фонд часова за предавање, вежбе и ДОН:  

- недељно : 2 + 2 + 0 
 - укупно   : 30 + 30 + 0 = 60 

 



Испит се полаже писмено и ради се три часа (135 мин.) без коришћења литературе и 
вреднује се са највише 45 поена. 
 
Студент је положио испит и квалификовао се за формирање коначне оцене ако је на 
испиту остварио најмање 21 поена. 
 
Коначна оцена се формира, у складу са Правилником о полагању испита и оцењивању 
на испиту, на основу збира поена остварених на предиспитним обавезама и испиту на 
следећи начин: 

оцена 10 (91-100 поена); 9 (81-90); 8 (71-80); 7 (61-70); 6 (51-60)  и 5 (<51). 
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Корисне информације за студенте које се односе на организацију и спровођење вежби 

Врсте вежби: 
- аудиторне          15 часова 
- самостални задатак         15 часова 
 
Аудиторне вежбе  су једним делом везане за разјашњење материје са предавања, затим, за 
рачунске вежбе  у вези анализе и оптимизације прикупљања, транспорта и депоновања 
отпада, затим, параметара пречишћавања вода и др. Другим делом представљају 
самосталну израду еколошких докумената, затим  припрему за реализацију самосталних 
задатака, као и израду примера и тестова, објашњења и упутства за предиспитни и 
завршни тест. Активности студената на вежбама се вреднује. 
 
Самостални задатак  је везан за разматрање, анализу и примену међународних стандарда 
серије ИСО 14000 за дефинисање, формирање и имплементацију система управљања 
заштитом животне средине, затим за израду основних докумената, пословника, процедура, 
упутстава и записа ради реализације политике и циљева заштите животне средине, такође, 
разматрање еколошких пројеката и израду концепата пројеката у вези сигурности 
производа и услуга са аспекта квалитета животне средине, и сл. Задатак се ради тимски, уз 
припремљену презентацију пред другим студентима и формиране верзије на папиру и 
електронској форми. Задатак се делом ради на часовима вежби уз контролу наставника а 
делом у оквиру самосталног рада. У вредновање рада улази тачност и квалитет урађене 
верзије, као  и начин и квалитета презентације рада. 

Консултације са студентима 

Консултације се спроводе појединачно или са мањим бројем студената. На консултацијама 
наставник је на располагању студентима, зависно од њихових потреба и интересовања за: 
давање упустaва о приступу учењу, давање додатних објашњења у вези израде 
самосталних задатака уз упућивање на правилно коришћење литературе, додатна 
објашњења по питању предиспитних обавеза, начину полагања испита и томе сл.  
 
Консултације се обављају по правилу у кабинету за наставу према распореду консултација 
који се објављује на огласној табли Школе. 

18.03.2020.      Др Даниела Ристић, дипл. инж. маш.  
 
 


