
6 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 4

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит
10 усмени испит 40
30

15

Мастер струковне студије II степен
Високовредно оплемењивање 

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

др Небојша РистићНаставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

спец Иванка Ристић

Спецификација предмета за књигу предмета

1. Аудиторан   2. Лабораторијски

Литература
Б. Мељников, М. Кирилова, А. Мориганов, Савременое состојание и перспективи развитиа технологии 
крашенија тејстилних материјалов, Лекгаја и пишчеваја промишленост, Москва, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

.

Часописи:Coloration Technology, Journal of Cleaner Production, Journal of Textile Engineering & 
Fashion Technology, Tekstil, Tekstilec, Fibres&Textiles Eastern Europe, Autex Research Journal.

Tекстилно инжењерство 

Завршене струковне студије

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Изучавањем овог предмета студенти стичу знања о: -развоју нових поступака у предходној 
обради, бојењу, штампању и завршној доради текстилног материјала; - развоју нових боја и 
средстава за високо оплемењивање на бази неформалдехидних једињења и биополимера; - 
еколошким прописима у оплемењивању текстила.

Бојење влакана након специфичне предходне обраде. Бојење природним бојама. Површинска 
модификација влакана биополимером и катјонским средством. Симултано бојење бинарних 
мешавина. Обрада памучног материјала ензимом - целулазом. Мултифункционалне дораде. 

Стицање основних знања о новим поступцима оплемењивања и могућностима њихове имплементације у 
погонима текстилне индустрије. Развијање компетенција код студената за правилно пројектовање процеса 
са аспекта заштите животне средине, са посебном пажњом на уштеду хемикалија, воде и енергије.   

Садржај предмета

Иновативне методе оплемењивања и одрживи развој. Принципи чистије производње и еко 
аспект у оплемењивању текстила. Нови поступци бојења памука и полиестра. Бојење 
природним бојама. Примена микроталаса и ултра звука у процесима оплемењивања. 
Савремени поступци за модификовање површине влакана. Антимикробни текстил. Специјалне 
методе дораде џинса. Примена ензима у завршној доради. Примена наночестица, 
микрокапсула и биополимера у завршној доради. Мултифункционалне апретуре у комбинацији 
са УВ заштитом. Козметички текстил.


