
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

2 2 0

Број ЕСПБ

Стечена знања из основних модалитета којима се манифестују механичка, термичка и токсична 

штетна дејства хемијских једињења. Познавање услова под којима се одређене супстанце 

експлозивно разлажу уз ослобађање пламена, знатне количине енергије или различитих 

продуката разградње. Познавање степена токсичности појединачних хемијских једињења, мера 

предострожности и заштите у раду са њима.

 На вежбама се практичном применом и експерименталним путем илуструју теме обрађене на 

теоријској настави, што доприноси бољој визуализацији и разумевању тема обрађених на 

теоријској настави

Хемијске супстанце поседују одређене физичко-хемијске карактеристике по којима су цењене и 

на основу којих налазе своју основну, свакодневну примену. Образовани циљ предмета јесте 

упознавање и стицање основних знања о особинама хемијских једињења као што су 

експлозивност, запаљивост или пак токсичност, услед којих контакт са оваквим материјама 

представља опасност изражену у већој или мањој мери.

Садржај предмета

Теоријска настава: Директно дејство штетних материја (начини дејства токсичних материја, 

процена токсичности, отрови и степен отровности, опасност и класификација опасности од 

штетних материја). Индиректно дејство штетних материја (пожар и категорије хемијског пожара, 

процена опасности од хемијског пожара, опасност од пожара и експлозија). Транспорт опасних 

материја. Складиштење и паковање опасних материја. Рад са опасним и штетним материјама. 

Мере заштите на раду. Опасне отпадне материје. Упутства за прву помоћ. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература

O. Stojanović, N. Stojanović, Đ. Kosanović Štetne i opasne materije

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

I. Filipović, S.Lipanović Opća i anorganska hemija, I i II (odabrana poglavlja) Školska knjiga Zagreb

Заштита од пожара

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

Основне струковне студије

Хемија и хемијске штетности

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета



Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

55 писмени испит 15

усмени испит 15

15

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Вербалне: усмено излагање, разговор.

Визуелне: демонстрација, презентације, цртање и илустровање.

Практичне: лабораторијске, експерименталне, рачунарске, рачунске, конструктивне

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари


