
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм : Еколошки инжењеринг у заштити  земљишних и водних ресурса 
Назив предмета: СТАБИЛИЗАЦИЈА ТЕРЕНА 
Наставник/наставници: др Гроздана Гајић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 8 
Услов: 
Циљ предмета 
Стицање знања о методама стабилизације условно стабилних и нестабилних терена. Програм наставе 
обухвата: методе изучавања, картирања и осматрања, које ће послужити за одлучивање о примени мера 
и техника за успостављање стабилност и функционалност простора деградираних нестабилним појавама 
и ерозионим процесима. Такође, циљ је да се, као завршница пројекта стабилизације терена стекну 
знања о мерама коришћења и одржавања стабилизованог простора.   
Исход предмета  
Стечена знања изучавања условно стабилних и нестабилних простора; знања о поступку, мерама и 
техникама стабилизације, као и о мерама коришћења и одржавања стабилизованог терена. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Опште о стабилизацији терена; Стабилни и нестабилни терени; Методологија изучавања стабилизације 
терена; индикације нестабилних терена; редослед истраживања; критеријуми за примену стабилизације. 
Стабилизација терена за потребе изградње објеката за заштиту од ерозије и уређење бујица; 
стабилизација за потребе санације терена захваћених ерозијом.  
Механичка стабилизација – Стабилизација терена збијањем: понашање различитих врста земљишта при 
збијању, површинско збијање, дубинско збијање. Стабилизација заменом слоја лоших карактеристика 
слојем бољих физичко-механичких карактеристика: одређивање састава мешавине према критеријуму 
претпостављеног гранулометријског састава, одређивање састава мешавине према критеријуму 
претпостављене пластичности. Извођење механичке стабилизације. 
Стабилизација везивима – Стабилизација терена кречом, механизам стабилизације терена кречом, 
погодност земљишта за стабилизацију кречом, утицај креча на физичко механичке карактеристике 
стабилизоване мешавине, одређивање састава мешавине за стабилизацију, извођење стабилизације 
кречом, улога стабилизације земљишта кречом у конструкцији насутих објеката. Стабилизација 
цементом: механизам стабилизације земљишта цементом, погодност земљишта за стабилизацију 
цементом, одређивање састава мешавине за стабилизацију, извођење стабилизације цементом. 
Стабилизација битуменом. 
Стабилизација геосинтетицима: Примарне функције геосинтетике, Подела геосинтетике: геотекстили, 
геомреже, геомембране, геокомпозити; критеријуми за примену геосинтетика за стабилизацију терена, 
употреба геосинтетика за стабилизацију еродибилних терена, употреба геосинтетика за стабилизацију 
слабо носивих и деформабилних терена. 
Мере коришћења и одржавања стабилизованог терена.  
Израда мастер рада. 
Практична настава  
Редослед истраживања и потребни истражни радови; Елаборат о геотехничким истраживањима за 
стабилизацију терена. Дефинисање критеријума за одабир стабилизације терена. Израда пројекта 
стабилизације и извођење пројектованих мера стабилизације терена. 
У оквиру предмета обавезна је стручна пракса. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, интерактивни облици наставе и презентацијама сваке методолошке јединице са примерима 
из праксе. Вежбама студенти стичу знања и прва искуства у изради, елабората о потребним 
испитивањима деградираног простора и изради пројекта стабилизације терена на задатим примерима. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 20 
практична настава 20 усмени испт 40 
колоквијум-и 10   
семинар-и 5   

 
 

 


