
Студијски програм: МАС ИМ 

Назив предмета: Менаџмент енергетским ресурсима 

Наставник: Живанић М. Јерослав 

Статус предмета: И 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за: систематско изучавање енергетских ресурса (угља, нафте, воде, ветра, сунца, биомасе, 

нуклеарне енергије итд.). Проучавање улоге и значај појединих ресурса у производњи енергије, утицај експлоатације 

ресурса на животну средину, управљање енергетским ресурсима, планирање потражње енергетских ресурса у складу са 

системом одрживог развоја. 

Исход предмета  

Стечена знања омогућавају инжењеру да разуме релације енергетских ресурса и производних токова у привреди, утицај 

енергетике на укупне трошкове производње, могућности снижења трошкова за енергетику. 

Садржај предмета 

Теопијрка нартава 

Ситуација у свету: пораст броја становника и потреба за енергијом, повећани економски развој и индустријализација, 

утицај фосилних енергетских ресурса (нафтини деривати, угаљ) у енергетици, повећање штетних гасова у атмосфери 

(ефекат „стаклене баште“); 

Ограничени ресурси угља и нафтиних деривата. Експлоатација и управљање енергетским ресурсима за добијање нових 

обновљивих извора енергије (енергија сунца, ветра, нуклеарна енергија, геотермална енергија, биомасе, 

хидропотенцијали, земни гас, итд.). Потенцијални обновљиви извори енергије; Удео појединих обновљивих извора у 

укупној производњи енергије; 

Трошкови производње енергије из различитих конвенционалних и обновљивих енергетских ресурса; Основни технички 

принципи функционисања и основе енергетске ефикасности. 

Ппактична нартава  

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу. 
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Број часова  активне наставе  

Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе:  

0 
Остали часови:  

   
Студијски истраживачки рад: 

   

Методе извођења наставе 

Предавања се реализују помоћу мултимедијалних презентација (анимација, симулација, јава аплета), али и на класичан 

начин, као и кроз менторски рад и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит       

практична настава       усмени испит  40 

колоквијум-и 20 ..........       

семинар-и 30             

Напомена: Студент може испит положити кроз израду и одбрану семинарског рада, или по потреби, и кроз 

додатно усмено полагање.  
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