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Условљеност другим предметима  Облик условљености 

Нема условљености / 

Циљеви изучавања предмета 

Стицање знања о изворима, квалитету, потрошњи и будућим потребама горива и мазива за транспортна 
средства и индустрију. Упознавање извора, технологија добијања и примјене могућих замјена за фосилна 
горива и мазива, као и њихових предности и недостатака.   

Исходи учења (стечена знања) 

Студент може процијенити квалитативне и квантитативне потребе за горивима и мазивима у различитим 
областима примјене и одабрати одговарајуће алтернативе. Студент влада принципима билансирања масе и 
енергије у области производње и примјене фосилних и алтернативних горива. Студент влада методама 
испитивања сировина и готових производа из области конвенционалних и алтернативних горива и мазива.   

Садржај предмета 

1. Анализа потреба горива и мазива за превозна средства и индустрију.  
2. Анализа фактора утицаја на развој горива и мазива. 
3. Горива из обновљивих извора (биодизел, биогас, алкохоли, етери, биомаса,..).  
4. Синтетичка горива и мазива. Биланс CO2.  
5. Правци развоја горива и мазива 

Методе наставе и савладавање градива 

Предавања, израда семинарског рада са презентацијом, лабораторијске вјежбе уз колоквије, посјете 
лабораторијама. 

Књиге и други наставни материјал 

1. Amit Sari: Biodiesel-Production and Properties, RSC Publishing, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 
UK. 2012. 
2. В.Мићић, З. Петровић, П. Дугић: Биомаса и биогас као алтернативно гориво, Технолошки факултет 
Зворник, 2015. 
3. П. Дугић: Интерна скрипта, Природно-математички факултет, Бања Лука, 2020/2021.  

Облици провјере знања и оцјењивања 

Колоквијуми из лаб. вјежби, семинарски рад и презентација, усмени испит. Резултати наведених провјера 
знања улазе у коначну оцјену само ако прелазе 50% предвиђених бодова за дати облик провјере у току 
семестра. 

Семинарски рад 20 бодова Завршни испит 60 бодова 

Лабораторијске вјежбе 20 бодова   

Посебна назнака за предмет: / 

Име и презиме наставника који је припремио податке Проф др Перо Дугић 
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