
 

Шифра и назив предмета: 0144.16 Грејање, проветравање и  

              индустријска вентилација 

Обим наставе у бодовима: 7 ЕСПБ 

Семестар: VI 

Фонд часова за предавања, вежбе и ДОН:  

        - недељно: 3 + 3 + 0 

        - укупно  : 45 + 45= 90 
 

 

Потребна предзнања 

 

Услови за праћење наставе је положен испит из: Физике, Математике и одслушана 

настава из Техничке хидромеханике и Термодинамике и топлотни апарати. 

   

Метод рада и облици наставе 

 

Наставни програм остварује се предавањима, вежбама и консултацијама. На 

предавањима се теоријски обрађује градиво уз илустрацију примене на 

карактеристичним примерима. На вежбама се раде рачунски задаци уз учешће 

студената. У оквиру вежби студенти раде и самостални пројекат   који се оцењује. 

Такође, део вежби се обавља и у лабораторији за Процесну технику и термотехнику у 

оквиру којих се студенти практично упознају са основним елементима система 

централног грејања. 

  

Реализација програма до испита и вредновање предиспитних обавеза 

 

Студенти су обавезни да присуствују предавањима и вежбама. О присуству вежбама 

води се евиденција на одговарајућем обрасцу. Број остварених поена на основу 

активности у току предавања износи од 0 до 5. 

 

Студент је обавезан да присуствује вежбама на мин. 80% часова и да има позитивно 

оцењене предиспитне обавезе у складу са Правилником о студијама. 

 

У евиденциони образац уписују се присуство студента на вежбама и остварени поени 

предиспитних обавеза. Успешно реализоване предиспитне обавезе се вреднују у 

следећем распону поена: 

 

˗ активност у току предавања од 0 до 5 поена 

˗ Пројектни задатак од 25 до 35 поена  

˗ Лабораторијске вежбе од 5 до 10 поена 

 

Број поена зависи од нивоа показаног знања (ниво А - одличан, В - врло добар и С - 

добар).  

 

Испит, начин полагања и формирање коначне оцене 

 

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

предиспитне обавезе. 

 

 Испит се полаже писмено и усмено. 



 

Писмени део испита се ради четири часа ( 180 мин ) уз коришћење литературе и 

вреднује се са  највише 30 поена. Минимални број поена који је потребно остварити на 

писменом делу испита износи 16. 

 

Усмени део испита се полаже највише  један час и вреднује се са највише 20 поена. 

Минимални број поена који је потребно остварити на усменом делу испита износи 5. 

 

Коначна оцена се формира, у складу са Правилником о студијама, 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 (6170); 6 (51-60)  и 5 (<51). 

 

Литература 

 

Основна: 

1. Тодоровић,Б.,Пројектовање постројења за централно грејање, Београд, 

Машински факултет, 2000.  

 

Допунска: 

1. Reknagel, Šprenger, Henman, Грејање и климатизација, Београд, Грађевинска 

књига, 1987. 

2. ASHRAE Handbook FUNDAMENTALS, American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 2009. 

 

 

Корисне информације за студенте које се односе на организацију и спровођење 

вежби 

Врсте вежби: 

- аудиторне 35 часова 

- лабораторијске                                                    4 часа 

- израда и одбрана пројектног задатка                                                        6 часова 

 

Аудиторне вежбе су рачунског карактера и обављају се у групама. У оквиру 

аудиторних вежби студенти се упознају са методама практичног решавања задатака где 

и они сами учествују у њиховом решавању. Израда рачунских задатака је усаглашена са 

динамиком предавања. Задацима се обухватају све области предвиђене програмом 

предавања. 

 

Лабораторијске вежбе се изводе у Лабораторији за процесну технику и термотехнику. 

У оквиру лабораторијских вежби студенти се упознају са основним елементима 

система централног грејања као што су циркулационе пумпе, цевовод, експанзиона 

посуда, вентили и остала опрема, као и са утицајем коефицијената локалних отпора 

приликом струјања воде кроз цеви.  

 

Прокектни задатак се задаје студентима на посебним формуларима. У оквиру 

пројектног задатка студенти су у обавези да за задати објекат изврше прорачун 

топлотних губитака, изаберу систем грејања, изврше прорачун цевовода и изаберу сву 



неопходну опрему за правилно функционисање система централног грејања. Изради 

пројектног задатка претходе предавања и аудиторне вежбе на којима се дају 

одговарајућа упутства. 

 

Наставник поред контроле тачности урађеног пројектног задатка процењује у којој 

мери студент влада материјом из које је радио задатак и колико је оспособљен за 

самостални рад. Сматра се да је студент урадио пројектни задатак уколико је исти 

оцењен позитивном оценом. Пројектни задатак студент брани код наставника. 

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 упутстaва о приступу учењу, давање додатних објашњења у 

вези са теоријом или у вези са израдом пројектног задатака, уз упућивање на правилно 

коришћење литературе, додатна објашњења по питању предиспитних обавеза, начину 

полагања испита и томе слично. 

 

Консултације се по правилу обављају у кабинету за наставу према распореду 

консултација који се објављује на огласној табли Школе. 

 

20.03.2020. Др Милош Михаиловић, дипл. инж. маш. 

 


