
Студијски програм: МАС ИМ 

Назив предмета: Енергетска ефикасност 

Наставник/наставници: Снежана М. Драгићевић, Милан В. Плазинић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања из области енергетске ефикасности у процесима трансформације, дистрибуције и коришћења 

енергената и финалних облика енергије у различитим системима и процесима. Оспособљавање студената за 

разумеју међусобне утицаје корисника енергије, система за енергетске трансформације и задовољење финалних 

енергетских потреба. Овладавање методама за повећање енергетске ефикасности у индустрији и зградарству и 

разумевање њиховог утицаја на екологију и економију. 

Исход предмета 

По завршетку предмета студенти ће бити у стању да: анализирају енергетске токове у различитим индустријским 

процесима и системима и зградарству; примењују мере за унапређење енергетске ефикасности; процењују утицај 

примењених мера на уштеду топлотне и електричне енергије; анализирају утицај рационалне потрошње енергије 

на трошкове производње и животну средину; анализира коришћење обновљивих извора енергије са аспекта 

енергетике и екологије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни принципи енергетске ефикасности у енергетским системима, постројењима и уређајима; Мере 

енергетске ефикасности у корисничким енергетским системима у индустрији и зградарству: повећање енергетске 

ефикасности у производњи, дистрибуцији и финалној потрошњи електричне енергије; економска и еколошка 

оправданост коришћења обновљивих извора енергије; чисте и ефикасне енергетске технологије; енергетска 

ефикасност у производњи топлотне енергије; енергетска ефикасност у транспорту топлотне енергије; енергетска 

ефикасност у индустрији. 

Практична настава 

У оквиру практичне наставе студенти решавају конкретне проблеме рационалног коришћења енергије који се 

јављају у системима за коришћење топлотне и електричне енергије и анализирају студије случајева из праксе: 

примењују мере за унапређење енергетске ефикасности и процењују добијене ефекте. Део рачунских вежби се 

реализује применом софтверских алата (RetScreen, DesignBuilder). 
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Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 ДОН: 1 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава обухвата усмено излагање уз употребу рачунара, презентације, демонстрације и дискусија. 

Практична настава обухвата индивидуалан рад студената као и рад на рачунарима. Индивидуалне консултације 

са студентима током израде пројекта. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Предиспитне обавезе поена 

Презентација пројекта 30 Писмени испит 30 

Колоквијум-и 20 Усмени испит 20 
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