
Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 
Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 
Назив предмета: Енерго-еколошки менаџмент 
Наставник: Гордић Р. Душан, Бабић J. Милун
Статус предмета:Обавезни модула М4, II семестар 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Одслушани курсеви Термодинамика, Електротехника са електроником, Пренос 
топлоте и масе, Хидрауличне и пнеуматске машине 
Циљ предмета 
Промовисање идеје енерго-еколошког менаџмента на инжењерском нивоу, развој 
инжењерског начина размишљања код студената за решавање практичних проблема, развој 
способности да самостално размишљају и да раде у тиму. 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће бити оспособљени да: 
- примене технике енергетског билансирања, 
- идентификују и опишу мере за смањење утрошка енергије и заштиту животне средине у 

индустријским, комерцијалним и комуналним системима,  
- изврше економску евалуацију предложених мера 
- користе рачунаре и софтверске технике табеларних прорачуна за ефективан енерго-

еколошки менаџмент 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Уводне напомене о енерго-еко менаџменту, Израда енергетских биланса, Опрема за израду 
енергетских биланса, Оптимизација производње, дистрибуције и потрошње енергената у 
индустријским постројењима, објектима и општинама, Нове технологије, Финансирање 
пројеката енерго-еко менаџмента. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбања обухватају аудиторне вежбе (техно-економска анализа конкретних ситуација) и 
лабораторијске (рад са опремом за енергетско билансирање). У оквиру студијскиг 
истраживачког рада студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области 
предмета. 
Литература  
1. LDK konsultants SA, Материјал за обуку за газдовање енергијом у инустрији доступан на 

http://www.mfkg.kg.ac.yu/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,125/Itemid,27/  
2. Карамарковић В., Рамић Б., Стаменић М., Гордић Д. et. al.,Упутство за израду енергетских 

биланса у општинама, Министарство рударства и енергетике, Београд, 2007. 
3. Capehart B., Turner W., Kennedy W.: Guide to Energy Management, Fourth ed., The Fairmont Press, 

2003. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 2 Вежбе: 

1.6 
Други облици наставе: 0.4 Студијски 

истраживачки рад: 0.5 

Остали часови 
0.5 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи кроз предавања и вежбе (аудиторне и лабораторијске). Предавања прати 
мултимедијални наставни садржај. Током семестра, путем тестова, континуално се проверава стечено 
знање студената. Студенти су у обавези да израде пројектни задатак (групни рад), који бране на 
завршном испиту. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Похађање наставе - предавања, 
вежбе  

10 писмени испит  

Тестови  30 усмени испит 30 
Пројектни задатак 30   
 

http://www.mfkg.kg.ac.yu/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,125/Itemid,27/
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Теоријска настава


Уводне напомене о енерго-еко менаџменту, Израда енергетских биланса, Опрема за израду енергетских биланса, Оптимизација производње, дистрибуције и потрошње енергената у индустријским постројењима, објектима и општинама, Нове технологије, Финансирање пројеката енерго-еко менаџмента.


Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


Вежбања обухватају аудиторне вежбе (техно-економска анализа конкретних ситуација) и лабораторијске (рад са опремом за енергетско билансирање). У оквиру студијскиг истраживачког рада студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.
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		Број часова  активне наставе

		Остали часови 0.5



		Предавања: 2

		Вежбе: 1.6

		Други облици наставе: 0.4

		Студијски истраживачки рад: 0.5

		



		Методе извођења наставе


Настава се изводи кроз предавања и вежбе (аудиторне и лабораторијске). Предавања прати мултимедијални наставни садржај. Током семестра, путем тестова, континуално се проверава стечено знање студената. Студенти су у обавези да израде пројектни задатак (групни рад), који бране на завршном испиту.



		Оцена знања (максимални број поена 100)



		Предиспитне обавезе

		поена

		Завршни испит 

		поена



		Похађање наставе - предавања, вежбе 

		10

		писмени испит

		



		Тестови 

		30

		усмени испит

		30



		Пројектни задатак

		30

		

		





