
Табела 5.2 Спецификација предмета  
 
Студијски програм: Текстилна хемија и заштита животне средине 
Назив предмета: Еколошки и паметни текстилни производи 
Наставник: др Сузана Ђорђевић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Положен испит - Текстилна влакна 
Циљ предмета: Упознавање са најновијим достигнућима на подручју еколошких и 
интелигентних текстилних производа који променом својих својстава одговарају на утицај 
околине и човека. 
 
Исход предмета: Студенти су оспособљени да примене стечена знања у погонима 
индустрије, да по потреби успешно надограђују теоријске и практичне вештине, као и да 
критички разматрају проблематику производње и експлоатације еколошких и интелигентних 
текстилних производа. 
 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава: 
1. Увод у еколошке и интелигентне текстилне производе; 2. Преглед прозводње еколошких и 
интелигентних текстилних производа; 3. Карактеристична својства еколошких и 
интелигентних текстилних производа; 4. Хумано-еколошки аспект производње 
интелигентних текстилних производа; 5. Еколошка оптерећења при производњи 
интелигентног текстила; 6. Развој еколошки прихватљивих процеса; 7. Очување ресурса, 
уштеда енергије и одрживи развој у области еколошког и интелигентног текстила; 8. 
Најзначајније еко ознаке за текстилне производе; 9. Подручје истраживања технологије 
интелигентног текстила; 10. Интелигентни текстил - типологија; 11. Интелигентне тканине и 
плетива са посебним ефектима; 12. Интелигентне тканине промењивих својстава и физичког 
стања; 13. Биомиметрички текстил; 14. Правци и истраживања на подручју интелигентне 
одеће; 15. Будућност и одрживост развоја интелигентне одеће; 
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Број часова активне наставе: 30 Теоријска настава: 30 Практична настава: 
Методе извођења наставе: Вербална монолошка, вербална дијалошка, демонстративна, 
истраживачки рад. 
 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава  Усмени испт 40 
Колоквијум-и 30   
Семинар-и 20   
 


