
Спецификација  предмета 

 

Студијски програм : Безбедност радне и животне средине 

Назив предмета: Управљање опасним материјама 
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Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са основним појмовима управљања опасним 
материјама, да се упознају са управљањем опасних материја при производњи, транспорту примени и 
поступку при хемијским удесима. 

Исход предмета По завршетку предмета студенти ће бити оспособљени да управљају опасним материјама 
при производњи, примени, транспорту и складиштењу, као и да предузимају мере заштите. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Увод у предмет, основни појмови управљања опасним материјама. 2. Производња и промет опасних 
материја. 3. Разврставање отрова у групе. 4. Означавање отрова који се стављају у промет. 5. Управљање 
пестицидима. 6. Управљање експлозивним материјама, течностима и гасовима. 7. Управљање опасним 
материјама при превозу. 8. Управљање при хемијским удесима. 9. Управљање неупотребљивим отровима и 
амбалажом. 10. Управљање отпацима који имају својство опасних материја. 11. Деконтаминација опасних 
материја. 12. Управљање депонијама опасног отпада. 

Практична настава  

1. Израчунавање орјентационих вредности токсичних карактеристика материје. 2. Израчунавање МДК 
опасних материја води и ваздуху. 3. Одређивање степена и категорија потенцијалне опасности од опасних 
материја у ваздуху и води. 4. Једначине сагоревања запаљивих смеша. 5. Израчунавање границе 
експлозивности паро-, гасо- и прашино-ваздушних смеша. 6. Израчунавање температуре и притиска 
експлозије. 7. Одређивање вертикалне стабилности ваздуха. 8. Одређивање димензија контаминације при 
хемијским удесима. 9. Прорачун јединствене, наветрене и приветрене зоне. 10. Примена програмског пакета 
„HeSPRO“ за управљање у удесима са опасним материјама. 11. Упутства за прву помоћ при хемијском 
удесу. 

Литература  

1. М. Загорац, Индустријска токсикологија, Институт за док. Заштите на раду, Ниш, 1978. 
2. Д. Николић, Токсикологија и заштита од токсичних материја, ВХЗШ, Крушевац, 2010. 
3. М. Милошевић и др., Основи токсикологије са елементима Екотоксикологије, Н.књига, Београд, 1992. 
4. Д. Николић, Заштита животне средине, Рударско металуршки факултет, Косовска Митровица, 2000. 
5. Д. Станковић, Медицина рада, Медицинска књига, Београд -Загреб, Бор, 1986. 
6. О. Стојановић, Н. Стојановић, Ђ. Косановић, Хемијско технолошки приручник 4: Штетне и опасне 
материје, ИРО“РАД“, Београд, 1984. 
7. Д. Пешић, Д. Зигар, Пожари и експлозије, Збирка задатака, Факултет заштите на раду у Нишу, 
Универзитет у Нишу, Ниш, 2013. 
Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи усменим излагањем уз коришћење помоћних средстава, извођењем рачунских вежби и 
израдом и одбраном семинарског рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 15 усмени испт 40 

Колоквијум-и 25   

Семинарски рад 10   


