
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 

Назив предмета: Методе научног истраживања 
Наставник или наставници: Весна Д. Милтојевић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Упознавање са појмом научне истине,  циљевима научног истраживања, основним 
методолошким оруђима и методолошким новинама владајућих парадигма у науци са циљем 
изналажења одговора на питање како проникнути у природу актуелних појава и процеса у 
амбијенту техничко технолошких наука. 
Исход предмета: Теоријска и практична знања о методама, инструментима  и  техникама за 
спровођење научних истраживања.  
Оспособљеност да научно и критички мисле, да појаве и проблеме методолошки фундирају 
и проучавају; да су, у методолошком смислу, компетентни да сами долазе до научних 
сазнања и да их стављају на располагање другима. 
Садржај предмета: 
Појам и предмет методологије истраживања. Значај научних истраживања. Основна 
епистемолошка питања и проблеми. Подела наука. Циљеви и карактеристике истраживања. Врсте 
научног истраживања. Чињенице, хипотезе, закони и теорије у научним истражи-вањима. 
Теоријско-методолошке основе научног истраживања. Појам, битна својства и класификација 
научних истраживања. Основна структура истраживања. Пројектовање истраживања: - 
концептулизација и реконцептулизација. Избор теме за истраживање. Пројект истраживања као 
научни и оперативно-организацијски документ. Структура нацрта научне замисли. Методе, 
технике, поступци и инструменти научног истраживања. Пројектовање истраживања: Формулација 
проблема, предмет и циљеви научног истраживања Етички проблеми у научним истражи-вањима. 
Међузависност наставе и истраживања у области заштите. Писање и публиковање научног рада. 
Писање докторске дисертације. Вредновање научних резултата 
. 
Препоручена литература:  

1. Мидхад Шамић, Kако настаје научно дјело, Свјетлост, Сарајево, 1977. 
2. Владимир Шолаја, Mетод и организација научно истраживачког рада, Машински 

факултет, Универзитет у Нишу, Ниш, 1988. 
3. Б. Шешић, Методологија научног истражвиања, Београд, 1974. 
4. Д. Михаиловић, Методологија научних истраживања, Београд, 1999. 
 

Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 4 Студијски истраживачки рад: 2 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања коришћењем мултимедијалне опреме уз интерактивни рад студената; 
консултативна настава; студијско-истраживачки рад на изради семинарских радова, научно-
стручних радова и пројекта. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Актино учествовае у наставним 
активностима 

5 усмени испит 30 

Учешће на семинару 
презентацијом научно-стручног 
рада 

10   

Израда и презентација 
семинарског рада 

20   

Израда и презентација радова 35   
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Одабрана поглавља математике 
Наставник или наставници: Видановић В. Мирјана 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Усвајање знања из математике, неопходних за анализу, формирање 
модела и симулацију структура и процеса у радној и животној средини. 
 
Исход предмета: Оспособљеност за самосталну и/или тимску анализу 
математичких проблема у моделирању и симулацији структура и процеса у радној 
и животној средини.   Усвајање метода за избор софтверских програма за анализу 
ризика и система заштите у радној и животној средини. 
Садржај предмета: Комбинаторика и теорија графова. Логика у рачунарству. 
Дискретна математика.Теорија финансијске математике. Обрада и анализа 
података. Статистика и случајни процеси. Диференцијалне и диференцне 
једначине. Нумеричке методе. Операциона истраживања. Методи оптимизације. 
Математичко моделирање. Симулација ризика. Одабрана поглаваља из теорије 
инжењерског експеримента. 
Препоручена литература:  

1. W.G.Kelley, A.C.Peterson: The Theory of Differential Equations, Classical and 
Qualitative, Springer, 2010 
2. Stanislav Fajgelj: Metode istraživanja ponašanja, Centar za primenjenu psihologiju, 
Beograd, 2010. 
3. D.Cvetković, S.Simić: Diskretna matematika, Matematika za kompjuterske nauke, 
Naučna knjiga, Beograd, 1990. 
4. D.Cvetković, S.Simić: Kombinatorika, klasična i moderna, Naučna knjiga, 
Beograd, 1984. 
5. Dobrilo Tošić: Uvod u numeričku analizu, Akademska misao, 2004. 
6. Desanka Radunović: Numeričke metode, Akademska misao, 2003. 

 
Број часова  активне 
наставе: 6  

предавања: 4 Студијски истраживачки рад: 2 

Методе извођења наставе : Студент бира једну од наведених области из садржаја 
предмета. Настава се реализује кроз предавања, менторски рад, студијски 
истраживачки рад и консултације. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе : 40 поена                                         Испит :    60 поена 
Семинарски рад : 30                                                             Писани испит : 20 
Презентација теме : 10                                                         Усмени испит : 40 

 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 
итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 

http://www.knjizara.com/knjige/knjiga/101089_Uvod+u+numeri%C4%8Dku+analizu_ISBN:86-7466-154-8


Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Системска анализа ризика 
Наставник или наставници: Станковић Б. Миомир, Мирољуб Д. Гроздановић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: / 
Циљ предмета 
Стицање знања о континуалним и дискретним процесима у радној и животној 
средини, њиховој анализи, моделирању и симулацији, као и о управљању ризиком 
ових процеса коришћењем метода системске анализе. 
Исход предмета  
Самостално и/или тимско решавање проблема процене парцијалних и агрегатних 
ризика у радној и животној средини. 
Садржај предмета 
Основни системски појмови. Системска анализа. Континуални и дискретни 
процеси. Стохастички процеси. Моделирање и симулација процеса. 
Функционално и мрежно моделирање. Неодређеност и ризик. Ризик, повредивост, 
отпорност и робусност система. Управљање повредивошћу и ризиком.  Пословни 
ризици. Еколошки ризици. Ризици у ванредним ситуацијама. Агрегација ризика. 
Проширење метода анализе ризика организационим, индивидуалним и 
социјалним факторима. Хибридни модели за анализу ризика комплексних 
система. Примена метода вишекритеријумске анализе, оптимизације и 
одлучивања при избору опција за смањивање ризика. Софтвери за процену 
ризика. Системи за подршку одлучивању у управљању ризицима комплексних 
система. 
Препоручена литература  

1. Wasson, C.S. (2006). System Analysis, Design, and Development: Concepts, 
Principles, and Practices. New York: John Wiley & Sons. 

2. Kamrani, A.K. Azimi, M. (2010). Systems Engineering Tools and Methods. 
London: Taylor and Francis. 

3. Koller, G. (2005). Risk Assessment and Decision Making in Business and 
Industry: A Practical Guide. London: Taylor and Francis (Chapman and 
Hall/CRC). 

Број часова  активне 
наставе: 6 

Предавања: 
4 

Студијски истраживачки рад: 
2 

Методе извођења наставе 
Предавања, менторски рад, студијски истраживачки рад, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе: 40 поена                    Испит: 60 поена 
Семинарски рад - 30                                         Писани испит - 20 
Презентација теме - 10                                     Усмени испит - 40 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари 
итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Физички и хемијски процеси у радној средини 
Наставник или наставници: Драган Цветковић, Марина Стојановић  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање научних способности, академских вештина и креативних способности за 
унапређење процеса који минимизирају генерисање хемијских и физичкиох штетности. 
Продубљивање теоријских знања и принципа заштите од механичких, електромагнетних, 
термогених и хемијских процеса. 
Исход предмета: Вештине: познавање и разумевање порекла генерисања физичких и хемијских 
штетности у радним процесима, познавање и разумевање карактеристика сложених извора 
штетности и њиховог комбинованог штетног деловања, познавање, разумевање и примена метода 
за анализу, описивање и предикцију, пројектовање пасивних и активних система за заштиту. 
Садржај предмета: 

 Принципи заштите од физичких штетности из радне средине. 
 Штетности механичких процеса – вибрације, бука. 
 Штетности електромагнетних процеса – јоизујуће, нејонизујуће зрачење. 
 Штетности термогених процеса – амбијентални комфор. 
 Хемијска загађења радне средине. 
 Физичке и хемијске особине гасова, пара и аеросола. 
 Хемијски процеси у отвореном простору радне средине. 
 Хемијски процеси у затвореном простору радне средине (производна и непроизводна 

делатност). 
 Хемијски процеси при нормалном одвијању производних операција. 
 Хемијски процеси у ванредним производним ситуацијама. 

Препоручена литература:  
1. Ridley J., Channing J. (2003). Safety at work, Elsevier 
2. Вороњец, Д. (1989) Основи процесне хемије, Машински факултет, Београд,. 
3. Рекалић, В., Виторовић, О. (1975) Аналитичка испитивања у технолошкој производњи, 

Технолошко-металуршки факултет, Београд,  
4. Чворовић, З. (1999) Одговор на хемијски акцидент, Задужбина Андрејевић, Београд. 
Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања коришћењем мултимедијалне опреме уз интерактивни рад студената; 
консултативна и практична настава; студијско-истраживачки рад на изради семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Актино учествовање у 
наставним активностима 

10 усмени испит 30 

Колоквијуми  40   
Израда и презентација 
семинарских радова 

20   

 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Безбедност технолошких система 
Наставник или наставници: Иван Крстић, Мирољуб Д. Гроздановић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања неопходних за анализу и избор оптималних 
решења са аспекта безбедности у технолошким системима. 
Исход предмета: Поседовање знања и вештине за анализу и примену метода и 
методологија у функцији безбедности технолошких система. 
Садржај предмета: 

 Основи управљања ризиком технолошким системима, 
 Критеријуми за оцену ризика угрожавања здравља радника у технолошким 
 системима. 
 Идентификација опасности. 
 Процена изложености, карактеризација и класификација ризика. 
 Процена ефеката ризика технолошких система на радну средину. 
 Примена мера заштите и техничких решења у циљу повећања нивоа 

безбедности технолошких система. 
Препоручена литература:  
1. Анђелковић Б., Ризик технолошких система и професионални ризик, Југословенски 
савез друштава инжењера и техничара заштите, Ниш, 2002. 
2. Harms-Ringdahl L., Safety Analysis-Principles and practice in occupational safety, Taylor & 
Francis Inc., New York, USA, 2001. 
3. Stephans A.R., System Safety for 21st Century, John Wiley & Sons, Inc. Hoboker, New 
Jersay, 2004. 
4. Папић Љ., Миловановић З., Одржавање и поузданост техничких система, Истраживачки 
центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, 2007. 
Број часова  активне 
наставе: 6 

Предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 
Менторски тип наставе, консултације, израда семинарских радова. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
На основу садржаја семинарских радова, усмене одбране два семинарска рада, и 
показаног знања на консултацијама. 
Два семинарска рада (2 x 50 = 100 поена) 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 
итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 

Назив предмета: Дијагностика и  одржавање техничких система 
Наставник или наставници: Драган Цветковић, Властимир Д. Николић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Подразумева научно – техничке процедуре развоја, метода и средства за 
распознавање стања техничких система у условима ограничених информација. Стицање научних 
способности, академских вештина и креативних способности за унапређенје процеса дијагностике 
стања техничких система, одржавања система у функцији повећанје безбедности и смањења ризика 
Продубљивање теоријских знања и принципа дијагностичких метода и доктрина одржавања 
техничких система. Развој проактивних процедура за управљање процесима безбедности у 
функцији заштите на раду. 
Исход предмета: Вештине познавање и разумевање захтева задовољења захтева техничких система 
у експлоатацији (ефективност, расположивост, готовост,...), а да при томе не угрожавају безбедност 
запослених као и радну околину. Примена метода за анализу, описивање и предикцијуризичних 
процеса, пројектовање пасивних и активних система за заштиту.. 
Садржај предмета: 
 Дијагностика стања техничког система 

 Систем техничке дијагностике; 

 Поступци контроле процесних параметара 

 Дијагностички алати (Вибро-акустички, термовизијски, корозиони, испитиванја без 
разарања) 

Одржавање стања техничког система 

 Модели одржаванја техничких система  

 Одржаванје према стању – Модели дијагностике стања 

 Проактивно одржаванје – предвиђање и планирање, минимизирање ризика; 
 Квантификовање утицајних параметара везаних за квалитет радног места и околине. 
 

Препоручена литература:  
1. Адамовић Ж.Техничка дијагностика, ОМО, Београд, 2001. 
2. Личен Х., Зубер Н. Предиктивно одржавање ротирајуће опреме на бази мерење и анализе 

механичких вибрација, Tехничка дијагностика, - год.VI - бр.1, Београд, 2007. 
3. Адамовић Ж.Тотално одржавање техничких система, III издање, ОМО, Београд, 2002. 

Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања коришћењем мултимедијалне опреме уз интерактивни рад студената; 
консултативна настава; студијско-истраживачки рад на изради семинарских радова, научно-
стручних радова и пројекта. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Актино учествовае у наставним 
активностима 

5 усмени испит 30 

Учешће на семинару 
презентацијом научно-стручног 
рада 

10   

Израда и презентација 
семинарског рада 

20   

Израда и презентација пројекта 
мапирања буке 

35   

 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Ергономија производа 
Наставник или наставници: Павловић-Веселиновић Соња  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања о примени ергономских сазнања и принципа при 
пројектовању производа/окружења (посебно намењених различитим врстама 
пројектаната).   
Исход предмета: Успешно савладавање предвиђеног програмског садржаја оспособљава 
студента да разуме и примењује основне ергономске принципе при пројектовању 
различитих производа/система у човековом окружењу, дајући му основе за равноправно 
учешће у тиму при пројектовању производа/система и за процену ергономског квалитета 
одређеног производа/систем/окружења.   
Садржај предмета: Ергономија и дизајн. Физичка, когнитивна и организациона 
ергономија. Антропометријски подаци. Биомеханички подаци. Пријем и обрада 
информација. Ергономски принципи при пројектовању. Безбедност, ефикасност 
коришћења и одржавања. Ергономске препоруке пројектовања у електроиндустрији. 
 Ергономске препоруке пројектовања за графички дизајн. Ергономске препоруке 
пројектовања за саобраћајна средства. Ергономске препоруке пројектовања намештаја. 
Ергономске препоруке пројектовања производа широке потрошње. Ергономске препоруке 
пројектовања за особе са посебним потребама и старе. Ергономске препоруке за 
пројектовање јавних простора/окружења...   
Препоручена литература:  

1. G. Keller, Ergonomija za dizajnere, Ergonomija, 1978. 
2. Panero i Zelnik, Antropološke mere i enterijer, Građevinska knjiga, 1987 
3. Human factor in Product Design: Current Practice and Future Trends, edited by W.S. 
Green and P.W. Jordan, Taylor & Francis, 1999 

Број часова  активне 
наставе: 6  

предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања коришћењем мултимедијалне опреме уз интерактивни рад студената; 
консултативна и практична настава; студијско-истраживачки рад на изради семинарских 
радова. 
Оцена  знања  
Колоквијум 30 
Семинарски рад 30 
Писмени испит 40 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 
итд...... 

 



Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Ергономија у аутоматизованим системима 
Наставник или наставници: Гроздановић Д. Мирољуб, Властимир Д. Николић  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов:- 
Циљ предмета: 
Стицање знања за ергономско пројектовање центара контроле и управљања разноврсних 
аутоматизованих система. 
Исход предмета: 
По успешном завршетку ово курса, студенти би требало да буду способни да: опишу аутоматизацију, 
наведу људске факторе и дефинишу систем човек-машина; одаберу одговарајуће стандарде ергономског 
пројектовања центара контроле и управљања; примене адекватне ергономске и информационе методе за 
пројектовање приказних плоча, графичких екрана, тастатура, командних пултова и радне средине у 
центрима контроле и управљања разноврсних аутоматизованих система (електропривреда, авио и 
железнички саобраћај, велики технолошки системи и др.); анализирају и процењују хаваријске и стресне 
ситуације, грешке оператора и уређаја у центрима контроле и управљања; дизајнирају нове центре 
контроле и управљања сложених система и дају предлоге за редизајнирање постојећих. 

Садржај предмета: 
Аутоматизација и људски фактор. Развој система човек-машина за контролу и управљање 
аутоматизованим системима. Проблемска подручја истраживања. Центар контроле и управљања. 
Стандардизација ергономског пројектовања центара контроле и управљања. Информационе методе 
истраживања – информациони канали; пропусне способности оператора. Ергономске методе 
истраживања – радне активности оператора; замор оператора; ментални модели делатности оператора; 
обучавање оператора. Ерготехничка истраживања приказних плоча, графичких екрана, тастатура, 
командних пултова и радне средине. Анализа хаваријских и стресних ситуација. Анализа грешака 
оператора и уређаја у центарима контроле и управљања. Предлози за редизајнирање и нови дизајн 
центара контроле и управљања. 

Препоручена литература: 
1. Гроздановић, М. (2003). Ергономско пројектовање центара за контролу и управљање 
аутоматизованим системима, Монографија, Ниш: Универзитет у Нишу. 

2. Гроздановић, М. (1999). Ергономско пројектовање – делатности човека оператора. Ниш: Факултет 
заштите на раду у Нишу. 

3. Кларин, М. & Жуњић, А. (2007). Индустријска ергономија. Београд: Машински факултет. 
4. Karwowski, W., & Marras, W., (Eds.). (2003). Occupational Ergonomics: Design and Management of Work 

Systems. CRC Press. Taylor and Francis Group, LLC. 
5. Endsley, М., & Jones, D. (2011). Designing for Situation Awareness: An Approach to User-Centered Design 

(Second Edition). CRC Press. Taylor and Francis Group, LLC. 
Број часова  активне наставе: 6 Предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, метода демонстрације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Семинар-и: 40 поена 
Писмени испит: 30 поена 
Усмени испит: 30 поена 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испит, усмени испит, презентација пројекта, 
семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Процена ризика од пожара и експлозија 
Наставници: Душица Ј. Пешић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: / 
Циљ предмета  
Стицање знања неопходних за анализу и оцену ризика од пожара и експлозија и 
оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа у решавању 
проблема заштите од пожара и експлозија и за развој и управљање системима заштите од 
пожара и експлозија. 
Исход предмета  
Оспособљеност за процену ризика од пожара и експлозија у циљу примене интегралног 
система заштите од пожара и експлозија. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Опасност од пожара (примарна и секундарна). Ризик од пожара као резултат вероватноће 
настанка пожара и процењених губитака и штета. Процена ризика од пожара (вероватноће 
настанка и развоја). Одређивање нивоа ризика од пожара (потенцијалног и прихватљивог). 
Фактори процене ризика од пожара (пожарно оптерећење, место настанка пожара, фактор 
вентилације, ширење пожара, ниво превентивне заштите...). Методи за процену ризика 
(аналитички, алгебарски, нумерички...).  
Процена ризика од пожара и експлозија у грађевинским објектима. Процена ризика од 
пожара и експлозија на отвореном простору. Моделирање пожара и експлозија у 
затвореном и на отвореном простору (физички, емпиријски, модели математичких 
аналогија и симулацијски модели). 
Управљање ризиком од пожара и експлозија. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рачунске вежбе: Израчунавање параметара ризика од пожара и експлозија.  
Практична настава: Моделирање пожара и експлозија, рад на терену 
Студијски истраживачки рад: Израда пројектних задатака 
Препоручена литература  
1. D. Yung: Principles of Fire Risk Assessment in Buildings, 248 p., Wiley Online Library, 2008. 
2. D.A. Charters: Quantitative Risk Assessment in Fire Safety, Taylor & Francis, 2009 
3. N. Thomson: Fire Hazards in Industry, Oxford, 2002. 
4. R Turney: Risk assesment in the process industries, Institution of Chemical Engineers, Rugby 

1996. 
Број часова  активне 
наставе: 6 

Предавања: 
3 

Студијски истраживачки рад: 
3 

Методе извођења наставе 
Предавања са презентацијом; Рачунске вежбе; Рад на рачунару; Семинари; Консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит 40 поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
Семинарски рад 20 усмени испит 20 
Презентација пројекта 30   
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Интегрисани системи заштите 
Наставник или наставници: Снежана Живковић,  
                                                    Властимир Д. Николић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање научних способности, академских вештина и креативних 
способности за интегрисано решавање конкретних проблема.  
Исход предмета: Вештине, познавање и разумевање карактеристика процеса сложених 
технолошких целина. 
Стицање професионалних компетенција за:  

 израду стратегије интегрисаног управљања  
 развој метода и методологије за интегрисано управљање  
 интегрисано управљање субјектима система заштите  

Садржај предмета: 
 Појам интегрисаног система заштите 
 Системска анализа заштите базирана на ризику 
 Процесни приступ интеграцији 
 Основни елементи интеграције процеса планирања, управљања квалитетом, 

процене ризика, одржавања, праћења и провере (мониторинга и аудита), обуке, 
организационог учења, управљања променама, реаговања у ванредним 
ситуацијама, извештавања и документовања, као и процесе управљања ресурсима 
(људским, интелектуалним, материјалним, финансијским). 

 Стандарди системског и софтверског инжењерства и система за редукцију ризика; 
 Перформансе и критеријуми за интероперабилност и интеграцију система заштите; 
 Моделирање и симулација системских ризика организације; 
 Модели животног циклуса интегрисаног система заштите; 
 Модели за интерактивно тимско управљање интегрисаним системом заштите; 
 Алати за подршку интерактивном тимском раду и одлучивању. 
Препоручена литература:  
1. Стоиљковић В., Стоиљковић П., Стоиљковић Б., Обрадовић З., Интегрисани системи 
менаџмента, CIM College и Машински факултет Ниш, Ниш, 2006. 
2. Р. Узуновић, Менаџмент квалитетом и животном средином, Југословенско удружење 
за стандардизацију и квалитет – ЈУСК, Београд, Кнеза Милоша 9. 2001 
Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања коришћењем мултимедијалне опреме уз интерактивни рад студената; 
консултативна настава; студијско-истраживачки рад на изради семинарских радова, 
научно-стручних радова и пројекта. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Актино учествовае у наставним 
активностима 

5 усмени испит 30 

Учешће на семинару презентацијом 
научно-стручног рада 

10   

Израда и презентација семинарског рада 20   
Израда и презентација пројекта 
интегрисаног система менаџмента 

35   



 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Електромагнетна зрачења 
Наставник или наставници: Дејан Петковић, Дејан Крстић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: -  
Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања која су потребна за 
истраживање проблематике електромагнетних зрачења у радној средини. 
Исход предмета: Знања која омогућавају проналажење оптималних начина заштите у 
радној средини од дејства електромагнетних поља и зрачења од техничких извора зрачења 
у овласти нејонизујућих  (УВ, ИЦ, електричних зрачења у опсегу НФ и ВФ) и јонизујућих 
зрачења (редгенска и нуклеарна) .  

 Квантно корпускуларна електромагнетна зрачења: Дуализам честица-талас. 
Квантни модели атома, Потенцијална јама; тунел-ефекат; секундарно квантовање. 
Опште особине таласних функција и својствених вредности енергије. Принцип 
суперпозиције. Ортонормираност. Шредингерова једначина. Еволуција таласне 
функције у времену. Једначина континуитета. Линеарни оператори. Једно-дво и 
тродимензиона Шредингерова једначина. Линеарни хармонијски осцилатор 
Квантна теорија момента количине кретања. Приближне методе. Теорија 
пертурбација. Варијациони методи. Нумерички методи. 

 Топлотна зрачења: Мерење, нормирање, извори зрачења; утицај на човека; примене 
и методи заштите. Методе инстраживања у техници коришћењем топлотног 
зрачења, термографија.   

 Ултравиолетно зрачење: извори зрачења; утицај на човека и примене; штетна 
дејства; нормирање и методи заштите; Гермицидно дејство УВ зрачења. Примена 
УВ зрачења у дезинфекцији у привреди и медицини,  

 Јонизујуће зрачење: закон апсорпције; дозе и дозиметрија јонизујућег зрачења. X-
зрачење (рентгенско) и индустрији и медицини; Оптимизација заштите од зрачења, 
птимизација. Оптимизација и глобална оптимизација. Програм контроле и 
осигурања квалитета. Мерење и заштита од јонизујућих зрачења. 

 Макроскопско електромагнетно поље електричних уређаја: антене и зрачење 
електромагнетне енергије, Извори електромагнених зрачења ниских учестаности,  и 
високих  учестаности . Mоделирање процеса простирања електромагнетних поља, 
продирање електромагнетних таласа у грађевинске објекте и биолошке организме. 

 Биолошки ефекти утицаја електромагнетних поља на живе системе, биолошко 
штетно дејство на биолошке системе, животиње и људе. Стандардизовање 
величина електромагнетног поља. 

 Континуални мониторинг електромагнетних зрачења, електромагнетна 
компатибилност,утицај електромагнетних зрачења на технолошке и комуналне 
системе, начини отклањања електромагнетних сметњи у комуналним системима. 

Препоручена литература:  
1. Elektromagnetika, Jovan Surutka, Građevinska knjiga, Beograd, 1999.  
2. Elektromagnetika, D.M.Veličković, Elektronski fakultet u Nišu, Niš,1999. 
3. Elektrostatičko polje, Dejan Petković, Fakultet zaštite na radu, Niš, 2005. 
4. Numerical Methods in Electromagnetism, M.V.Chari, S.Salon, Academic Press, London, 2000. 
5. Electromagnetic waves and Antenas, Sophocles Orfanidis, Rutgers, 2008 
6. Antenas and propagation for body-centric wireless communication, Peter Hall, Yang Hao, Artech 

house,Boston, 2006. 
7. Biological Efect of Electromagnetical fields, Peter Staroulakis, Springler, Berlin, 2003.  



8. Antene i prostiranje radio talasa, Momčilo Dragović, Akademska Misao, Beograd, 2008. 
9. Standard Handbook of Electrical Engineering, Donald Fink, Wayne Beaty, Mc Graw –Hill, 2007. 
10. Electromagneticbiology and Medicine, Abraham Liboff, Joseph Salvatore, Taylor &Frances, 2005. 

Број часова  активне 
наставе: 6  

предавања:  
3 

Студијски истраживачки рад:  
3 

Методе извођења наставе 
Предавања са презентацијом; Семинари; Консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит 40 поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
семинарски рад 20 усмени испит 20 
презентација пројекта 15   
колоквијум 15   
 



Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Људска поузданост 
Наставник или наставници: Гроздановић Д. Мирољуб, Властимир Николић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Стицање знања за практичну примену метода за оцењивање људске поузданости. 

Исход предмета: 
По успешном завршетку ово курса, студенти би требало да буду способни да: препознају природу 
људског понашања и опишу узроке настајања људских грешака; утврде факторе који утичу на људску 
поузданост, као и главне показатеље поузданости оператора; изаберу и примене одговарајућу методу за 
оцењивање људске поузданости; процене људску поузданост, самостално или тимски, у зависности од 
природе посла и организације која се анализира; креирају базе података о људским грешкама, 
формулишу механизме грешака и факторе обликовања учинка; дизајнирају процедуре и стратегије за 
редукцију људских грешака и истражују нове области у којима се оне могу применити; критички 
анализирају и тумаче значајне чињенице проучаваних несрећа и људских грешака. 
Садржај предмета: 
Развој метода за процену људске поузданости. Теорије о несрeћама и прикази несрећа. Развој система 
„човек – машина“. Поузданост система „човек – машина“. Вероватноћа процене безбедности. 
Идентификација и представљање људске грешке. Методе људске поузданости: метода когнитивне 
поузданости и анализе грешака; метода за оцену реализације безбедносних операција; техника за анализу 
људске грешке; менаџмент система људске поузданости; поузданост људске когнитивности; 
поједностављена оцена људске поузданости у анализи ризика постројења; оцена поузданости нуклеарних 
делатности; оцена поузданости контролних акција; социо-техничка оцена људске поузданости и др. 
Трендови развоја метода за процену људске поузданости. Студије случаја – практична примена најчешће 
коришћених метода. 

Препоручена литература: 
1. Стојиљковић, Е. (2011). Методолошки оквир за процену људске грешке. Докторска дисертација. 

Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу. 
2. Spurgin, Ј. A. (2010). Human reliability assessment: theory and practice. CRC Press. Taylor and Francis 

Group, LLC. 
3. Dhillon. S. (2009). Human Reliability, Error, and Human Factors in Engineering Maintenance. CRC Press. 

Taylor and Francis Group, LLC. 
4. Гроздановић, М. (1999). Ергономско пројектовање – делатности човека оператора. Ниш: Факултет 

заштите на раду у Нишу. 
5. Гроздановић, М., & Стојиљковић, Е. Људска поузданост (уџбеник у припреми). 
Број часова  активне наставе: 6 Предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 
Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, метода демонстрације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Семинар-и: 40 поена 
Писмени испит: 30 поена 
Усмени испит: 30 поена 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испит, усмени испит, презентација пројекта, 
семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 

http://www.google.com/search?hl=sr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthony+J.+Spurgin%22


Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Пројектовање система за заштиту од буке и вибрација 
Наставник или наставници: Момир Прашчевић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање научних способности, академских вештина и креативних способности за решавање 
конкретних проблема у радној средини које стварају извори буке и вибрација кроз идентификацију, 
карактеризацију извора и пасивну у активну контролу буке и вибрација. 
Исход предмета: Вештине: познавање и разумевање порекла генерисања буке и вибрација, познавање и 
разумевање карактеристика сложених извора буке и вибрација, познавање, разумевање и примена метода за 
анализу, описивање и предикцију буке и вибрација, моделирање простирања буке и вибрацаја са извора на 
околину применом одговарајућих метода и софтвера, мерење и анализа буке и вибрација, пројектовање 
пасивних и активних система за заштиту од буке и вибрација. 
Садржај предмета: 
Извори буке и вибрација: основне карактеристике, интеракција чврстих структура и звучних таласа, 
генерисање звука и вибрација, преношење звука у затвореном и отвореном простору. Модели извора буке: 
монопол, дипол, квадропол, цилиндрични извор буке. Моделирање простирања буке и вибрације: аналитичке 
технике, модели, софтвери. Нумеричке методе: метод коначних елемената. Звучна поља: 
једнодимензионално и тродимензионално звучно поље, простирање таласа у покретним медијумима. 
Напредне мерне технике: анализе у временком домену, анализе у фреквенцисјком домену, аналогна и 
дигитална анализа сигнала. Методе за идентификацију извора буке и вибрација: конвенционалне методе у 
временском и фреквенцијском домену, кепструм анализа, анализа енвелопе, метод интензитета звука, 
акустичка холографија, мониторинг стања вибрација. Пасивне методе за контролу буке и вибрација: 
преграде, кабине, виброизолациони материјали, виброапсорпциони материјали, акустичка обрада просторија, 
звучно-апсорпциони материјали. Активне методе за контролу буке и вибрација: активна контрола 
простирања звука у каналима, активна контрола зрачења вибрирајућих структура, активна контрола 
преношења звука у затвореним просторијама, активна изолација вибрација. Активни системи са и без 
повратне спреге. Пројектовање пасивних и активних система за заштиту од буке и вибрација. 
Препоручена литература:  
1. Tokhi O., Veres S. (2002), Active Sound and Vibration Control, The Institute of Electrical Engineers 
2. Nortan M., Karczub D. (2003), Fundamentals of Noise and Vibration Analysis for Engineers, 

Cambridge University Press 
3. Fahy F., Walker J. (2004), Advanced Applications in Acoustics: Noise and Vibration, Spon Press 
Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања коришћењем мултимедијалне опреме уз интерактивни рад студената; 
консултативна настава; студијско-истраживачки рад на изради семинарских радова, научно-
стручних радова и пројекта. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Актино учествовае у наставним 
активностима 

5 усмени испит 30 

Учешће на семинару 
презентацијом научно-стручног 
рада 

10   

Израда и презентација 
семинарског рада 

20   

Израда и презентација пројекта 
заштите од буке и вибрација 

35   

 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Пројектовање интегралне заштите од пожара и експлозија 
Наставници: Душица Ј. Пешић,  Милан Ђ. Благојевић  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета  
Стицање знања неопходних за решавање проблема заштите од пожара и управљање 
системима заштите од пожара у циљу примене интегралног система заштите од пожара и 
експлозија. 
Исход предмета  
Оспособљеност за развој методологије, метода и процедура за управљање интегралним 
системом заштите од пожара и експлозија. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Системи за аутоматску детекцију и дојаву пожара (конвенционални, адресибилни и 
аналогно адресибилни). Јављачи пожара – врсте и критеријуми за избор и постављање у 
оквиру објекта. Централе за дојаву пожара. Стабилни системи за гашење пожара (врсте и 
намена). Хидрантска мрежа. Стабилни уређаји за гашење пожара водом (спринклер и 
дренчер уређаји), воденом паром, пеном, угљендиоксидом, прахом... Избор и прорачун 
елемената стабилних система за гашење пожара. 
Системи за детекцију експлозивних гасова и пара. Системи за заштиту од експлозија. 
Системи за одимњавање и одпрашивање.  
Интегрисани системи заштите од пожара и експлозија. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Студијски истраживачки рад: Израда пројектних задатака 
Препоручена литература  

1. R Klinoff: Introduction to fire protection, Delmar, 2011. 
2. A.H.Buchanan: Structural Design for Fire Safety, Wiley, 2001. 
3. М. Благојевић: Алармни системи, Факултет заштите на раду у Нишу, 2011. 
4. M. Bromann:: Design and layout of the sprinkler systems, Technomic Pub, 2001. 
5. Bukowski, R.W., Moore W.D., Fire Alarm Signaling Systems, 3rd edition, NFPA, 2003. 
6. Cote E.A., Bugbee P., Principles of Fire Protection, NFPA, 1988. 
7. Стандарди серије: ISO 7240, EN 54, BS 5839 и НПП 88 

Број часова  активне 
наставе: 6 

Предавања: 
3 

Студијски истраживачки рад: 
3 

Методе извођења наставе 
Предавања са презентацијом; Семинари; Консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит 40 поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
семинарски рад 15 усмени испит 20 
презентација пројекта 15   
колоквијум-и 20 ..........  
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Електротехнички системи заштите 
Наставник или наставници: Дејан Петковић, Милан Благојевић, Дејан Крстић  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: -  
Циљ предмета: Стицање знања неопходних за коришћење, пројектовање и истраживање 
електротехничких система заштите на раду и заштите од пожара у радној и животној 
средини. 
Исход предмета: Оспособљеност за анализу, контролу, надзор и пројектовање са 
инжењерима других профила, система, и развијање знања за генерисање метода и процедура 
за управљање интегралним системима заштите који обухватају електротехничке системе. 
 

1. Електротехнички системи заштите од атмосферских пражњења. 
2. Електротехнички системи заштите од опасног дејства електричне енергије.  
3. Електромагнетска компатибилност.  
4. Електротехнички системи уземљења, изједначавања потенцијала.  
5. Статички електрицитет и системи елиминације.  
6. Електротехнички системи у заштити од пожара, у заштити од провале и у 

заштити у ванредним ситуацијама.  
7. Интеграција и колаборација електротехничких система у заштити на раду и у 

заштити животне средине.  
8. Електротехнички системи и загађење радне и животне средине.  
9. Електротехнички системи и утицај на људско здравље.   
 

Препоручена литература:  
1. Standard Handbook of Electrical Engineering, Donald Fink, Wayne Beaty, Mc Graw –Hill, 2007. 
2. Elektromagnetika, Jovan Surutka, Građevinska knjiga, Beograd, 1999.  
3. Elektromagnetika, D.M.Veličković, Elektronski fakultet u Nišu, Niš,1999. 
4. Numerical Methods in Electromagnetism, M.V.Chari, S.Salon, Academic Press, London, 2000. 
5. National_Electrical_Code_Handbook, NFPA, 2005. 
6.  Electromagnetic waves and Antenas, Sophocles Orfanidis, Rutgers, 2008 
7. Elektrostatičko polje, Dejan Petković, Fakultet zaštite na radu, Niš, 2005. 
8. М. Благојевић: Алармни системи, Факултет заштите на раду у Нишу, 2011. 

Број часова  активне 
наставе: 6  

предавања:  
3 

Студијски истраживачки рад:  
3 

Методе извођења наставе 
Предавања са презентацијом; Семинари; Консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 60 Завршни испит 40 поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
семинарски рад 20 усмени испит 20 
презентација пројекта 15   
колоквијум 15   
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Управљање комфором радне средине 
Наставници: Љиљана Живковић, Ненад Живковић, Миомир Раос 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ:10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања о праметрима комфора радне средине. Разумевање 
елемената комфора радне средине и других фактора у односу на специфичности 
радног места и радне операције, а у циљу побољшања услова рада и очувања 
здравља радника. Оспособљавање за управљање параметрима комфора радне 
средине. 
Исход предмета: Оспособљеност за примену стечених знања у пракси у циљу 
побољшања услова рада, очувања здравља и повећања продуктивности. Примена 
савремених софтверских алата у процесима управљања параметрима комфора 
радне средине и спровођење мера безбедности и здравља на раду. 
Садржај предмета:  

 Елементи комфора радне средине, термички комфор, осветљење, бука и 
вибрације, 

 Радно место и окружење – параметри комфора - термички комфор 
 Објективни и субјективни осећај удобности, метаболички процеси човека, 

енергетски биланс човека – биланс топлотне енргије, 
 Добици и губици топлоте у интеракцији са технолошким процесима и 

операцијама на радном месту, 
 Латентна топлота, конвекција и зрачење у интеракцији делова  човековог 

тела и радне околине, радно окружење и индикатори термичког комфора 
човека, 

 Утицај других фактора на термички комфор – пол, старосно доба, навике 
човека итд., 

 Метрологија термичког комфора са специфичностима радног места, 
 Мере и средства обезбеђивања оптималних услова комфора на радном 

месту, 
 Могућност управљања параметрима комфора у интеракцији радник – радно 

место, 
 Примена софтвера у описивању термичког комфора. 

Препоручена литература:  
1. Fanger P. Ole., thermal Comfort, Analysis and Applications in environmental 

Engineering, TU Copenhagen, 1970. 
2. Fanger P. Ole., Indoor Climate Course, TU Copenhagen, 2003. 
3. Awbi B. Hazim, Ventilation in Buildins, Clays. Ltd., UK, 1991. 
Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе  
Настава се изводи интерактивно, уз презентацију карактеристичних примера из 
праксе и израду практичних задатака уз примену савремених информационих 



технологија и програмских система у цилју овладавања знањима из изучаване 
области; консултације; студијски истраживачки рад који обухвата праћење 
примарних научних извора, организацију и извођење експеримената и нумеричких 
симулација; писање радова из уже научне области којој припада тема докторске 
дисертације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
семинарски рад – 40 поена, писмени део испита – 30 поена, усмени део – 30 поена 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Управљање професионалним ризиком 
Наставник или наставници: Иван Крстић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања и вештина за анализу стања система безбедности и 
здравља на раду и избора оптималних решења у функцији управљања 
професионалним ризиком. 
Исход предмета: Поседовање знања која омогућавају развој и примену 
оптималних решења у процесима управљања професионалним ризиком. 
Садржај предмета:  

 Методе и методологија оцењивња професионалног ризика. 
 Квантитативне и квалитативне методе оцењивања 
 Квалитативни и квантитативни показатељи квалитета радне средине у функцији 
        управљања професионалним ризиком. 
 Идентификација професионалног ризика на основу параметара система радне 
        средине, који карактеришу нежељене догађаје: повреде, професионалне 
        болести, болести у вези с радом и други показатељи промене квалитета радне 
        средине. 
 Стандардизација и професионални ризик. 
 Култура заштите у функцији управљања професионалним ризиком 

Препоручена литература:  
1. Анђелковић Б., Ризик технолошких система и професионални ризик, Југословенски 
савез друштава инжењера и техничара заштите, Ниш, 2002. 
2. Јоцић Н., Водич за управљање документима и евиденцијама, Заштита систем, Београд, 
2011. 
3. Борјановић С., Метод за процену ризика на радном месту и у радној околини, Институт 
за медицину рада Србије “Др Драгомир карајовић”, Београд, 2008. 
4. SRPS OHSAS 18000, Системи управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду 
Број часова  активне 
наставе: 6 

Предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 
Менторски тип наставе, консултације, израда семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
На основу садржаја семинарских радова, усмене одбране два семинарска рада, и 
показаног знања на консултацијама. 
Два семинарска рада (2 x 50 = 100 поена) 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 
итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Фаза 1. OHSAS политика  
Фаза 2. Планирање:  идентификација опасности и/или штетности, процена ризика и 
управљање ризиком; приступ одговарајућим законским и дригим захтевима у 
области безбедности и здравља на раду; утврђивање и одржавање циљева у области 
безбедности и здравља на раду на свим релевантним функцијама и на свим 
нивоима унутар технолошког система; програм(е) управљања системом 
безбедности и здравља на раду. 
Фаза 3. Припрема и спровођење обухвата: структура и одговорност оних који 
управљају, изводе и верификују активности од утицаја на ризике у области 
безбедности и здравља на раду; обука, свест и компетентност; консултације и 
комуникације; одржавање документације на погодном медију, као што је папир или 
електронски медиј; управљање документима и подацима; контролу над процесима 
и/или операцијама; приправност за реаговање у ванредним ситуацијама и одговор 
на њих. 
Фаза 4. Проверавање и корективна акција обухвата: праћење и мерење 
перформанси безбедности и здравља на раду; одржавање процедуре за дефинисање 
одговорности и овлашћења за поступање и истраживање акцидента, инцидента и 
неусаглашености - предузимање корективних и превентивних мера; процедуре за 
идентификацију, одржавање и расположивост записа и управљање записима у 
области безбедности и здравља на раду; програм провера као и процедуре за 
периодично извођење провера система безбедности и здравља на раду. 
Фаза 5. Преиспитивање од стране менаџмента како би се обезбедила његова стална 
прикладност, адекватност и ефективност.  



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Токсикологија 
Наставник или наставници: Амелија Ђорђевић, Љиљана Благојевић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања о токсичности хемијских агенаса из радне средине, њиховом 
кретању од извора до уласка у човеков организам, кретању кроз организам и ефектима на циљне 
органе и системе. Избор методе за процену здравственог ризика, не само за настанак тровања и 
повреда, већ и за екцесивни морталитет појединих професионалних група. 
Исход предмета: Оспособљеност за разумевање појава, принципа и законитости у токсикологији; 
утврђивање  доминантног пута уласка професионалних хемијских агенаса, њихову апсорпцију, 
транспорт и депозицију до циљних  органа и система, као и механизме њиховог дејства; примену 
метода за процену здравственог ризика од токсичних супстанци; односно утврђивање нивоа 
безбедности на радном месту. и организовање мера превенције за спречавање или смањење 
настанка  професионалних тровања. 

Садржај предмета: 
 Токсичне супстанце.  
 Особине токсичних супстанци.  
 Класификација токсичних супстанци.  
 Посебне групе токсичних супстанци.  
 Изложеност токсичним супстанцама.  
 Токсични ефекат.  
 Токсични параметри.  
 Истраживање токсичности супстанце.  
 Токсикокинетика. Токсикодинамика.  
 Мере заштите при раду са токсичним супстанцама.  
 Неорганске токсичне супстанце.   
 Органске токсичне супстанце.  
 Увод у хемијску анализу радне атмосфере.  
 

Препоручена литература:  
1. A Guide to Health Risk Assessment, California Environmental Protection Agency, Sacramento, CA, 

2001. 
2. Видаковић А. Професионална токсикологија, Удружење токсиколога Југославије, Београд, 

2000. 
3. Dreisbach, R., Robertson W., Trovanja, preventiva, dijagnoza i lečenje, Savremena administracija, 

Beograd, 1989. 
4. Jakobs, M.B., The analytical toxicology od industrial poisons, Wiley Interscience, New York, 

1977. 
5. Куљак, С., Индустријска токсикологија и заштита околине, Београд, 2004. 
6. Милошевић, М., Виторовић, С., Основи токсикологије, Научна књига, Београд, 1992. 
7. Crowl, D.A., Louvar JF., Chemical Process Safety, Fundamentals with Applications, Second Edition, 

Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall PTR, 2002. 
Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 
Менторски тип наставе, консултације, израда семинарских радова. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
На основу садржаја семинарских радова, усмене одбране два семинарска рада, и показаног 
знања на консултацијама. 
Два семинарска рада (2 x 50 = 100 поена) 

 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Управљање опасним материјама 
Наставници: Душица Пешић, Емина Михајловић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање научних знања и принципа потребних за оцену, анализу и управљање 
ризицима изазваним опасним материјама у свим фазама погонског циклуса технолошких система у 
којима су присутне опасне материје од пројектовања, изградње, употребе до разградње. 
Исход предмета: Познавање и разумевање проблематике управљања опасним материјама са 
аспекта сигурности, односно значаја свеобухватног одговора на питање „Колико сигурно је 
довољно сигурно“. 
Садржај предмета:  
Актуелност и значај управљања опасним материјама. Опасне материје  у производним, логистичким 
и транспортним процесима.  
Класификација опасних материја и хармонизација прописа. Карактеристике опасних материја и 
захтеви које рад са овом врстом материја генерише: паковање, начин складиштења, превоз.  
Одређивање ризика при раду са опасним материјама у производним, логистичким и  транспортним 
процесима: идентификација, анализа, оцена ризика, мониторинг ризика. 
Управљање ризиком при раду са опасним материјама. 
Управљање ризиком од опасних материјама у производним постројењима - одређивање 
критеријума, процедура и алгоритама,  у циљу минимизације рзика. 
Рутирање возила у транспорту опасних материја - одређивање критеријума, процедура и 
алгоритама,  у циљу минимизације рзика у транспорту.  
Дефинисање локација за складиштење опасних материја - поставке проблема, алгоритми за њихово 
решавање.  
Превентивна заштита од нежељеног дејства опасних материја: системи детекције, дојаве, заштите.  
Безбедносне процедуре и обука као облик превентивног деловања у случају појаве нежељеног 
догађаја изазваног дејством опасних материја. 
Препоручена литература:  

1. M Sittig: Handbook of toxic and hazardous chemicals, Publisher: Noyes Data Corp.,Park Ridge, 
NJ (United States); 1981. 

2. E Meyer: Chemistry of hazardous materials, Publisher: Pearson, 2009. 
3. G Weiss: Hazardous chemicals data book, Publisher: Noyes Publications,Park Ridge, NJ (United 

States); 1986. 
4. LaGrega, M.D. ; Buckingham, P.L. ; Evans, J.C.: Hazardous waste management, Publisher: 

Hightstown, NJ (United States); McGraw-Hill, Inc., 1994. 
5. Sullivan J, Krieger G. Hazardous Materials Toxicology, Publisher: Baltimore, Md: Williams & 

Wilkins; 1992. 
6. S.M. DeLisi: Hazardous Materials Incidents: Surviving the Initial Response, PennWell Books, 

2006. 
7. C.J. Baker: Fire Fighter's Handbook of Hazardous Materials, Jones & Bartlett Learning, 2006. 

Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 
Менторски тип наставе, консултације, израда семинарских радова. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
На основу садржаја семинарских радова, усмене одбране два семинарска рада, и 
показаног знања на консултацијама. 
Два семинарска рада (2 x 50 = 100 поена) 

http://www.best-seller-books.com/chemistry-of-hazardous-materials.pdf
http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=6051711
http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=6702674


Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 
итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Радна средина и здравље 
Наставник или наставници: Љиљана Благојевић, Jовица Јовановић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања о утицају професионалних штетности и радних 
оптерећења на здравље и квалитет живота запослених и избор методе процене ризика за 
настанак болести, повреда и губитак радне способности и екцесивног морталитета 
појединих професионалних група. 
Исход предмета: Оспособљеност за процену професионалног здравственог ризика и 
упознавање са механизмима дејстава професионалних штетности и радних оптерећења на 
органе и системе у човековом организму; организовање истраживања која ће утицати на 
побољшање квалитета живота, смањење оптерећења болестима и екцесивног морталитета; 
предвиђање и организовање осталих мера превенције које ће спречити или смањити 
настанак професионалних болести и професионалног трауматизма. 
Садржај предмета:  
 Процена ризика потенцијалних опасности и штетности у радној средини по здравље 

запослених. 
 Утврђивање посебних захтева и оптерећења на раду и здравствени ризици. 
 Амбијентални мониторинг физичких штетности (бука, вибрације, топлотно  

оптерећење, јонизујуће зрачење, електромагнетна поља, зрачења) и утицај на здравље 
изложених. 

 Амбијентални мониторинг биолошких штетности и ризик по здравље. 
 Амбијентални мониторинг хемијских штетности и комбиновано токсично дејство 

(адитивно, синергистичко и антагонистичко) на здравље. 
 Интеракција професионалних штетности и опасности и процена здравствених исхода. 
 Одређивање биоиндикатора (индикатори изложености, индикатори ефекта    и 

индикатори осетљивости) код хроничне професионалне изложености и процена  
здравственог ризика. 

 Начини процене интеракције фактора ризика из животне и радне средине на  
здравствену и радну способност. 

 Дескриптивне епидемиолошке методе у проучавању поремећаја здравља насталих 
дејством штетности из радне и животне средине, дескриптивна епидемиолошка 
испитивања (кохортне студије, анамнестичке студије, еколошке студије). 

 Процена оптерећења болестима и екцесивног морталитета. 
Препоручена литература:  

1. Видаковић А. уредник Медицина рада I и II, Удружење за медицину рада, Београд 
1997. 

2. Шарић М., Жушкин Е., уредник Медицина рада и околиша, Медицинска Наклада, 
Загреб, 2002. 

3. NIOSH-National Institute for Occupational Health and Safety: 
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html 

4. WHO/Europa-World Health Organization Regional Office for Europe: 
http://www.who.dk 

5. European Agency for Safety and Health at Work:http://europe.osha.eu.int 
Број часова  активне наставе: 6 Предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 

3 
Методе извођења наставе 
Менторски тип наставе, консултације, израда семинарских радова. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html
http://www.who.dk/


Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Израда и презентација 
семинарског рада 

20 усмени испит 40 

Израда и презентација 
пројекта 

40   

 



Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Информациони и колаборативни системи 
Наставник или наставници: Миомир Б.Станковић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима информационих 
и колаборативних система, информационим технологијама за подршку процесима управљања и одлучивања, 
базним методама, техникама и алатима за изградњу менаџмент информационих и колаборативних система у 
заштити радне и животне средине. 
 
Исход предмета: Знање и разумевање улоге, основа, концепата и структуре информационих и колаборатив-
них система; Практична знања и вештине о методама, техникама и софтверским алатима за дизајн менаџмент 
информационих и колаборативних система; Практична знања и вештине у коришћењу савремених апликатив-
них софтверских решења вештачке интелигенције, експертних система, ДСС–система за подршку одлучивању у 
радној и животној средини. Знања о информационим системима као основа мрежа за мониторинг у животној и 
радној средини. Примена колаборативних система у заштити радне и животне средине; Коришћење информа-
ционих и колаборативних система у управљању променама у заштити радне и животне средине. 
 
Садржај предмета:  

 Информације и подаци за анализу и процену ризика у радној средини. Аквизиција, 
чување и процесирање информација из животног и радног окружења. Модели за 
обраду и анализу података. Организациони аспекти информационих система. 
Структура и процеси у локалним и дистрибуираним информационим системима. 
Информационе и комуникационе технологије као технолошка основа информационих 
система. Архитектура мрежа, мрежни хардвер и софтвер. Информациони системи као 
основа мрежа за мониторинг у радној средини.  

 Технике заштите у рачунарским мрежама и дистрибуираним системима. Заштита 
података о људским ресурсима.  

 Системски приступ колаборацији. Интероперабилност у системима. Структура и 
елементи колаборативних система. Процеси и токови у колаборативним системима. 
Стандарди и стандардизација колаборативних система. Технолошки аспекти 
колаборације. Моделирање колаборативних система. Управљање колаборативним 
процесим аи интеграција процеса. Мултимедијални системи колаборације. 
Колаборативни системи за рад у хетерогеним системима. Организациони и процесни 
аспекти колаборације. Организациона структуа са аспекта колаборације. 
Колаборативни ланци и мултиколаборацијска организација. Људски фактор као 
ограничавајући фактор колаборације. Примена колаборативних система у заштити 
радне средине.  

Препоручена литература:  
1. Babuška, R., Groen, Frans C.A. (2010): Interactive Collaborative Information Systems, Studies in 

computational intelligence, vol. 281, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-642-11687-2 
2. Докторске дисертације и интернет материјали из дате области. 

Број часова активне наставе: 6  предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 
Методе извођења наставе Предавања - Анализа случаја, Презентација радова и дискусија; Вежбе – само-
стални и групни рад на рачунарима у решавању задатака и функција база података и апликативних софтвера, 
Студијски истраживачки рад. 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 15 
практична настава 15 усмени испит 15 
колоквијум-и 30   
семинар-и 15    



Начин провере знања могу бити различити: (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд.) 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Економска валоризација пројеката у радној средини 
Наставник или наставници: Слободан Цветановић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Едукација студената докторских студија да овладају 
економским категоријама везаним за остваривање циљева везаним за 
унапређење радне средине 
Исход предмета: Стицање потребних знања и вештина из ове области 
Садржај предмета:  
• Место економске науке у изучавању еколошког проблема. 
• Економска криза и могућност њеног решења. 
• Економски, социолошки и културолошки аспект. 
• Економски и културолошки аспекти заштите радне. 
• Економски индикатори перформансе заштите на раду. 
• Извори података и информација за економске анализе стања заштите на раду. 
• Методологија и методе за израду политике планова студија изводљивости и других 
пројеката у области заштите радне средине. 
• Методе за економску валоризацију пројеката у радној средини. 
• Анализа утицаја начина реализације пројеката на стање безбедности и здравља на 
раду. 
• Стање и правци развоја безбедности и здравља на раду у Србији и европској 
заједници. 
• Софтвери за анализу и управљање пројектима. 
 
Препоручена литература 

1. Harris, J. (2009) Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa: savremeni pristup, 
Datastaus, Novi Sad.  

2. Daly, H. Elements of Environmental Macroeconomics, u Constanza, R. (ed) 
Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability, Columbia 
University Press, New York, 1991. 

3. Shmelev, S. (2012) Ecological Economics, Springer, New York. 
4. Драгутиновић, Д. Филиповић, М. Цветановић, С. (2005)Теорија привредног 

раста и развоја, ЦИД, Економски факултет, Београд. 
Број часова  активне 
наставе: 6 

Предавања: 3 
 

Студијски истраживачки рад: 3 
 

Методе извођења наставе 
Предавања на предмету Економска валоризација пројеката у радној средини 
биће извођена на два начина: један део предавања реализоваће се на класичан начин, 
односно уз активно учешће наставника у објашњењу основних тематских целина, 
како би се обезбедило успешно овладавање предметном материјом; док ће други део 
предавања бити акцесорног карактера, односно имаће допунску улогу у функцији 
ефикаснијег објашњења материје, коришћењем разних презентација којима ће се не 
само осавремењавати постојећи подаци, већ и стимулисати активно учешће студента 



у реализацији конкретних анализа и њиховом унапређењу. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Похађање предавања  20% 
Презентација пројекта Усмено 10% 

Семинарски рад Писмено 10% 
Испит Усмено 60% 

УКУПНО  100% 
 
 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите на раду   
Врста и ниво студија: докторске академске студије  
Назив предмета: Инжењерска етика 
Наставник: Милтојевић Д. Весна 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: / 
Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање знања која доприносе развоју етичких норми и прихватању начела етике 
инжењера код студената докторских студија. Заправо, оспособљавање да   професионално и са 
пуном одговорношћу остварују своје задатке – водећи рачуна о последицама које њихова 
делатност изазива. То се односи на краткорочне и локалне последице као и на оне које се јављају у 
дужем периоду и могу захватати регионалну и глобалну средину.  
Исход предмета  
Способност будућих доктора да одговорно расуђују приликом обављања професионалне праксе, да 
знања стечена током курса користе при свакодневним суочавањима са научном, техничком, 
социјалном и еколошком средином у којој делују, и за коју су одговорни. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Антички, хришћански и средњевековни однос према раду и професионалној етици. Протестантска 
етика и дух капитализма. Три традиције нормативне етике од значаја за пословну етику инжењера. 
Етика инжењера у Србији XIX века. Схватања о професионалној етици у  XX веку (идеологија 
нових професија). Етика инжењера: организованост и развијеност, професионална етика и дух 
глобализације. Етичке димензије техничког сазнања; професионална етика као основ интеграције 
друштва знања. Етика инжењера у контексту савременог пословања. Етика инжењера и еколошка 
безбедност - етика инжењера и локални, регионални и глобални еколошки проблеми. Кодекси 
инжењера (амерички и српски етички кодекс инжењера). Последице бављења техником и науком. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудитивне вежбе из наведених области. Израда семинарског рада. 
Литература  
А)Основна: 
Мартин, Мајк В. и Роланд Шинцингер. 2011. Етика у инжењерству. Београд: Службени гласник. 
Ђорђевић, Драгољуб Б. и Богдан Ђуровић (прир). 2011. Професионална етика инжењера. Ниш: 

Машински факултет. 
Đorđević, Dragoljub B. i Bogdan Đurović (prir.). 1995. Etika inženjera. Niš: Mašinski fakultet, Gradina, 

JUNIR. 
Jonas, Hans. 1999. Princip odgovornost. Pokušaj jedne etike za tehnološku civilizaciju. Sarajevo:  Veselin 

Masleša.  
Charles E. Harris, Michael S. Pritchard, Michael Jerome Rabins. 2009. Engineering ethics: concepts and 

cases. Belmont: Wadsworth. (доступно на www.books. google.com)  
Gail D. Baura. 2006. Engineering ethics: an industrial perspective. USA: Elsevier Academic Press. 

(доступно на www.books. google.com)  
Б) Допунска: 
1. Bek, Urlih. 2001. Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić. 
2. Pejčić, M. 1998. Tehnika i kultura. Niš: Prosveta. 
Број часова  активне наставе: 6 Предавања: 3 Студијско истраживачки 

рад: 3 
Методе извођења наставе 
Усмена предавања, Power Point презентације, израда семинарских радова, одбрана семинарских 
радова, дискусије, консултације..  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
Семинарски рад 50 усмени испт.......... 40 

 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета:  Управљање знањем и одлучивање у области радне средине 
Наставник или наставници: Весна Д. Милтојевић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета 
Упознавање студената са савременим теоријским и методолошким приступима у 
управљању знањем и  стратегијама одлучивања у заштити 
 
Исход предмета  
Развијене компетенције и методолошка оспособљеност за управљање знањем и 
одлучивање у заштити 
Садржај предмета 

 Знање као фактор стицања, креирања и одрживости безбедности и конкурентне 
предности.  

 Епистемологија (историјат знања, податак, информација знање, типологија знања 
експлицитно/имлицитно).  

 Управљање знањем (инелектуални капитал, циклус знања, економија знања).  
 Суштина и процес управљања знањем (историјат, концепција, значај, животни 

циклус, приступи и модели знање, повезаност са организацијом која учи).  
 Оквир за креирање успешног програма менаџмента знањем.  
 Технологије за управљање знањем.  
 Структура и процеси за управљање знањем.  
 Животни циклус управљања знањем.  
 Имплементација стратегије управљања знањем.  
 Развој људских ресурса и управљање знањем.  
 Базе знања и онтологије у области заштите на раду.  
 Управљање знањем у заштити на раду. Заједнице праксе у заштити на раду 

базиране на знању.  
 Контрола и управљање знањем (појам, процес и врсте контроле, контрола знања у 

ланцу знања, контрола знања у пракси). Организације базиране на знању.  
 Управљање знањем и одлучивање. Структура и процеси одлучивања. Модели 

одлучивања. Одлучивање у условима неодређености и ризика. Вишекритеријумско 
(вишеатрибутивно и вишециљно) одлучивање. Технологије за подршку 
одлучивања. Софтверски алати и системи за подршку одлучивања. Одлучивање у 
области заштите на раду. Системи за подршку одлучивању у заштити на раду. 

 



Литература 
1. Sajfert, Z., Đorđević, D.,Bešić, C. Manadžment i moć razmene znanja, Zadužbina Andrejević, 

Beograd, 2007 
2. Nonaka, I., Takeuchi, H. The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New 

York 1995 
3. Devenport, T., Prusak, L. Working Knowledge Harvard Business school press, Boston, 

Massachusetts 1998 
4. Lesser E. L. Knowlwdge and Social Capital – Foundations and Applications Butterworth 

Heinemann, An Imprint of Elsevier, Boston Oxford 2000 
5. Wiig, K. People-Focused Knowledge Management Elsiver, Boston 2004 
6. Lesser, E., Prusak, L. Creating Value with Knowledge, Oxford University Press, Oxford New 

York 2004 
7. Dalkir, K. Knowledge Management in Theory and Practice Mc Gill University, Elsever, Boston 

2005 
8. Ichijo, K., Nonaka, I. Knowledge Creation and Management New Challengers for Managers, 

Oxford University Press, NewYork 2007 
9. Firestone, J.M. McElroy, M.W., Key issues in the new knowledge management; KMCI Press: 

Butterworth-Heinemann, USA; 2003; ISBN: 0-7506-7655-8 
10. Collison, C., Parcell, P., Learning to Fly: Practical Knowledge Management from Leading and 

Learning Organizations; Capstone Publishing, UK; 2005; ISBN: 1-84112-509-1 
11. Sanchez, R.,  Knowledge Management and Organizational Competence; Oxford University Press, 

Oxford; 2003; ISBN: 0-19-924028-0 
12. StapletonJ., Executive's Guide to Knowledge Management: The Last Competitive Advantage; 

John Wiley and Sons, USA; 2003; ISBN: 0-471-22925 

Број часова  активне 
наставе: 6 

Предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе   студије случаја, радионице 
Предавања, семинарски и истраживачки рад, тимски и индивидуални рад, групне и 
индивидуалне консултације, менторско вођење 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Активност у току предавања 10 
Практична настава 20 
Семинари 25 
Усмени испит 45 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 
итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Студијски истраживачки рад 1 
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): - 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 20 
Услов: - 
Циљ предмета 
Продубљивање теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликатив-них 
знања у области инжењерства заштите на раду 
 
Исход предмета  
Оспособљавање студената да самостално повезују материју из предмета докторских 
студија, интегрално сагледавају и анализирају проблеме у области заштите на раду и 
објављују резултате својих истраживања.  
 
Садржај предмета 
Формира се појединачно у складу са потребама даљег рада. Студент проучава стручну 
литературу, по потреби врши лабораторијска, експериментална и симулациона 
истраживања из области студијског програма, обавља научноистраживачки рад у оквиру 
пројеката из обасти инжењерства заштите на раду, учествовује на стручним семинарима и 
конференцијама и публикује радове. 
 
Препоручена литература  

1. Часописи и докторске дисертације из дате проблематике 
2. Препоручена литература од стране наставника 

 
Број часова  активне 
наставе 

предавања: 0 Студијски истраживачки рад: 16 

Методе извођења наставе 
У оквиру студијског истраживачког рада студент обавља консултације са предметним 
наставницима, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из 
истраживане области. У оквиру задате теме, поред теоријских истраживања студент, по 
потреби, врши одређена мерења, испитивања, анкете, статистичку обраду података итд. 
 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Резултати студијског истраживачког рада (објављени радови, теоријска, експериментална 
и лабораторијска истраживања, учешће на семинарима, рад на пројектима итд.) бодују се 
према члану 22. Правилника о докторским академским студијама на Факултету заштите на 
раду у Нишу. 



 

 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Студијски истраживачки рад 2 
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): - 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета 
Примена основних теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-аплика-тивних 
знања у решавању конкретних проблема у оквиру изабраног подручја докторских студија. 
 
Исход предмета  
Оспособљавање студената да самостално и креативно примењују претходно стечена знања 
из различитих области са циљем сагледавања структуре задатог проблема, системске 
анализе проблема, затим сагледавања могућих праваца његовог решавања и избора 
оптималног или, у датим условима, задовољавајућег решења.  
 
Садржај предмета 
Формира се појединачно у складу са изабраним подручјем и потребама даљег рада. 
Студент проучава стручну литературу, врши анализе у циљу изналажења решења 
конкретног проблема који је дефинисан постављеним задатком од наставника докторских 
студија, односно ментора. По потреби, студент врши лабораторијска, експериментална и 
симулациона истраживања, обавља научноистраживачки рад у оквиру пројеката из обасти 
инжењерства заштите на раду, учествовује на стручним семинарима и конференцијама и 
публикује радове. 
 
Препоручена литература  

1. Часописи и докторске дисертације из дате проблематике 
2. Препоручена литература од стране наставника 

 
Број часова  активне 
наставе 

предавања: 0 Студијски истраживачки рад: 8 

Методе извођења наставе 
У оквиру студијског истраживачког рада студент обавља консултације са предметним 
наставницима, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из 
истраживане области. У оквиру задате теме, поред теоријских истраживања студент, по 
потреби, врши одређена мерења, испитивања, анкете, статистичку обраду података итд. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Резултати студијског истраживачког рада (објављени радови, теоријска, експериментална 
и лабораторијска истраживања, учешће на семинарима, рад на пројектима итд.) бодују се 
према члану 22. Правилника о докторским академским студијама на Факултету заштите на 
раду у Нишу. 
 
 
 



 

 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Студијски истраживачки рад 3 
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): - 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 80 
Услов: - 
Циљ предмета 
Примена стечених теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-аплика-тивних 
знања на решавању конкретних проблема у оквиру изабране теме докторске дисертације. 
 
Исход предмета  
Развијене способности критичког мишљења и оспособљеност студената да самостално, 
креативно и иновативно примењују стечена знања из различитих области са циљем 
решавања идентификованих проблема у заштити на раду, кроз формулисање 
алтернативних могућности решења, њихову симулацију, анализу предности и недостатака 
и избор одговарајућег, оптималног или у датим условима задовољавајућег решења. 
 
Садржај предмета 
Формира се појединачно у складу са одобреном темом докторске дисертације. Студент 
проучава научну и стручну литературу, врши анализе са циљем изналажења решења 
конкретног проблема који је дефинисан постављеним задатком од стране ментора. Према 
захтевима теме студент врши лабораторијска, експериментална и симулациона 
истраживања, обавља научноистраживачки рад у оквиру пројекта на коме је ангажован, 
учествовује на стручним семинарима и конференцијама где саопштава резултате својих 
истраживања и публикује радове у референтним међународним часописима. 
 
Препоручена литература  

1. Часописи и докторске дисертације из дате проблематике 
2. Препоручена литература од стране наставника 

 
Број часова  активне 
наставе 

предавања: 0 Студијски истраживачки рад: 60 

Методе извођења наставе 
У оквиру студијског истраживачког рада студент обавља консултације са ментором, а по 
потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из истраживане области. У 
оквиру задате теме, поред теоријских истраживања студент, по потреби, врши одређена 
мерења, испитивања, анкете, статистичку обраду података, симулације итд. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Резултати студијског истраживачког рада (објављени радови, учешће на семинарима, рад 
на пројектима, завршна теоријска, експериментална и лабораторијска истраживања у 
оквиру теме докторске дисертације,  итд.) бодују се према члану 22. Правилника о 
докторским академским студијама на Факултету заштите на раду у Нишу. 
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