
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 животној средини 
Наставник или наставници: Момир Прашчевић, Татјана Голубовић 
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 животној средини, 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 у животној средини 
 Штености механичких процеса – бука и вибрације 
 Штетности електромагнетних процеса – нејонизујуће и јонизујуће зрачење 
 Штетности термогених процеса – амбијентални комфор 
 Процеси хемијског загађења атмосферског ваздуха (депозиција на тло; фотохемијски, 

хомогени и хетерогени процеси; дистрибуција озона; реакције сумпордиоксида, органских 
једињења, ОH и HОО група, оксида азота, оксидоредукциони процеси; процеси који 
прегрејавају атмосферу). 

 Физичко хемијски процеси у хидросфери:хомогени и хетерогени хемијски процеси у 
природним водама.Промет материја у води.Ефекти сунчевог зрачења. Детекција 
конституената у води.Хидролошки циклуси. 

 Процеси хемијског загађења земљишта (процеси чврсте, течне и гасовите фазе земљишта и 
интеракције фаза; хемијске реакције земљишних колоида; хемијске реакције загађења 
земљишта). 

 Хемијски процеси између сфера животне средине. 
Препоручена литература:  
1. Weiner R., Mathews R. (2003). Environmental Engineering, Elsevier 
2. Докторске дисертације и интернет материјали из дате области 
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:     МЕТОДЕ УПРАВЉАЊА  
                              ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Наставник или наставници: Ненад Живковић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Савладавање теоретских знања о методама, методологијама и 
механизмима заштите животне средине. Примена алата на добровољној основи и мање 
формалних за управљање заштитом животне средине.  
Исход предмета: Оспособљеност за истраживање метода и принципа управљања 
животном средином за креирање и спровођење  концепата управљања заштитом животне 
средине, механизама заштите животне средине и алата за побољшање заштите животне 
средине. 
Садржај предмета: Животна средина данас и концепти заштите – одрживи развој, 
индикатори одрживог развоја. Еколошка криза и одговор међународне заједнице: Аспекти 
и утицаји; Вредновање значајних аспеката на животну средину; Анализе стања и 
утицаја.Трендови у упрвљању заштитом животне средине. Алати за управљање животном 
средином на добровољној основи (стандарди). Методе контроле и управљања сегментима 
заштите животне средине: облици контроле, управљање отпадом, управљање 
хемикалијама, управљање отпадним водама, управљање квалитетом ваздуха,  управљање 
енергетским утицајима. Maње формални алати за управљање заштитом животне средине: 
Вредновање учинка заштите животне средине; Чиста производња; Енергетска ефикасност 
и управљање енергетском ефикасношћу; Еколошка ревизија; Анализа животног циклуса; 
Политика интегрисаног производа; Показатељи еколошких перформанси; Извештавање о 
животној средини; Процена ризика и управљање ризиком. Мониторинг у циљу управљања 
заштитом животне средине: праћење и мерење утицаја на животну средину, показатељи 
учинка заштите животне средине,  квалитет животне средине.Ванредне ситуације и 
одговор на ванредне ситуације у функцији управљања заштитом животне средине. 
 
Препоручена литература:  
1. I.  Đekić, Upravljanje zaštitom životne sredine u proizvodnji hrane, Poljoprivredni fakultet 

Univerziteta Beograd, 2009, 
2. N. Živković,  Procena uticaja na životnu sredinu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, 2007. 
3. Hodolič. J, Badida M., Majernik M., Šebo D.: Mašinstvo u inženjerstvu zaštite životne sredine, 

Sistemi menadžmenta u zaštiti životne sredine, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2005.  
Број часова  активне 
наставе  6  

предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе. менторски рад, консултације, истраживачки рад 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) –  
 усмени испит - 60 
 презентација истраживачког рада - 40 

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

http://www.tehnologijahrane.com/fakulteti/poljoprivredni-fakultet-univerziteta-u-beogradu
http://www.tehnologijahrane.com/fakulteti/poljoprivredni-fakultet-univerziteta-u-beogradu


Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ  
                                КВАЛИТЕТОМ ВАЗДУХА 
Наставник или наставници: Амелија Ђорђевић 
                                                     
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Изучавање савремених метода за процену квалитета ваздуха, стратегија 
мониторинга загађујућих супстанци у амбијенталном ваздуху и принципа управљања 
квалитетом ваздуха на бази мониторинга. 
Исход предмета: Оспособљеност за мултидисциплинарни и интегрални приступ у 
праћењу еколошког статуса атмосфере, за  планирање и спровођење програма мониторинга 
квалитета ваздуха,  као и за доношење  управљачких одлука на основу резултата 
мониторинга. 
Садржај предмета: Мониторинг и управљање: Појам и индикатори квалитета ваздуха. 
Праћење и мерење индикатора квалитета ваздуха. Методи за процену квалитета ваздуха.. 
Планирање система мониторинга: Улога мониторинга, Циљеви мониторинга, Функције 
обезбеђивања квалитета и контроле квалитета ваздуха, Планирање мреже мониторинга.  
Стратегије мониторинга појединих загађујућих супстанци: угљен моноксид, озон, азот 
диоксид, суспендоване честице (PM10, PM2,5, PM1, бензол, полициклични ароматични 
угљоводоници, олово, атмосферски кадмијум. Системи мониторинга: Елементи и функције 
система, Типови система мониторинга (централизовани и дистрибуирани), Нивои 
мониторинга (организациони, локални, национални, међународни), Критичка анализа 
постојећих система мониторинга, Софтвери за мониторинг квалитета ваздуха. Моделирање 
квалитета и одлучивање: Квалитет ваздуха и извори загађивања - од оцене ка управљању. 
Моделирање квалитета атмосферског ваздуха. Модели расејавања загађења у атмосферу. 
Рецепторски модели. Статистички модели. Модели персоналне експозиције. Одлучивање 
засновано на мониторингу индикатора квалитета ваздуха. Софтвери за подршку 
одлучивању.  
Препоручена литература:  
1. Nenad Živković, Amelija Đorđević, Zaštita vazduha, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš,  
2001. 
2. Nenad Živković, Monitoring zaštite životne sredine, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš,  2012. 
3 Strauss W.: Air Pollution Control, University of Melburne, Australia, 1997. 
Број часова  активне 
наставе: 6 

Предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе: менторски рад, консултације, истраживачки рад  
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) –  
 усмени испит - 60 
 презентација истраживачког рада - 40 

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:     МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ  
                                         ЕМИСИЈОМ АЕРОЗАГАЂЕЊА 
Наставник или наставници: Ненад Живковић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Изучавање савремених метода за процену емисије аерозагађења из 
стационарних и мобилних извора загађивања, стратегија смањења емисије загађујућих 
супстанци методама пречишћавања и увођења чистијих технологија и принципа 
управљања емисијом аерозагађења на бази мониторинга 

Исход предмета: Оспособљеност за мултидисциплинарни и интегрални приступ  у 
истраживању, креирању и успостављању мониторинг система извора загађивања, у 
планирању и спровођењу програма смањења емисије пречишћавањем гасова и 
коришћењем малозагађујућих технологија.  
Садржај предмета:  

 Мониторинг емисије аерозагађења; Класификација мониторинга.  
 Нормирање извора утицаја (загађења).  
 Планирање и функционисање система мониторинга извора емисије.  
 Одређивање тоталне емисије. 
  Мониторинг исцурелих и дифузних емисија (DFE-Diffuse and Fugitive 
Emission),   
  Мониторинг ванредних емисија. 
 Систем прикупљања података; Изведени параметри; Извештавање о 
резултатима мерења. 
 Услови и правила спровођења контроле; Врсте и обим контроле; 
Критеријуми који одређују испуњење услова. 
 Регистар извора емисије. 
 Управљање емисијом аерозагађења: издвајање нечистоћа, трансформација 
нечистоћа, смањење емисије избором сировина, избот технологија које не 
захтевају коришћење ваздуха и воде, примена регенеративних технологија, 
примена нано технологија. 

 
Препоручена литература:  
1. Nenad Živković, Amelija Đorđević, Zaštita vazduha, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš,  
2001. 
2. Nenad Živković, Monitoring zaštite životne sredine, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš,  2012. 
3 Strauss W.: Air Pollution Control, University of Melburne, Australia, 1997. 
Број часова  активне 
наставе: 6 

Предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе: менторски рад, консултације, истраживачки рад 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) - усмени испит 
 усмени испит - 60 
 презентација истраживачког рада - 40 

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: Aерозагађење и здравствени ризик 
Наставник или наставници: Амелија Ђорђевић, Љиљана Благојевић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Упознавање са савременим научним методама процене каузалитета 
међусобно развојне,  просторне и временске повезаности загађења ваздуха и здравственог 
ризика код експониране популације као и примена научних метода процене и 
класификацвије здравственог ризика. Упознавање са биохемијским механизмима деловања 
загађујућих супстанци ваздуха са циљем процене последица дејства аерозагађења на 
здравље и квалитет живота експониране популације. 
Исход предмета: Оспособљеност за доношење научних, мултидисциплинарнх и 
интегралних закључака о материјално-садржајној, временској и генетичко–развојној и 
узрочној повезаности аерозагађења и здравственог ризика као и могућност утврђивања 
адекватних мера заштите здравља експониране популације загађујућим супстанцама из 
ваздуха.   
Садржај предмета:  

 Процена здравственог ризика кроз фазе процене доза-реакција, идентификација опасности, 
процене експозиције и фазе карактеризације ризика.  

 Процена потенцијалне дозе, примљене дозе и интерне дозе загађујућих супстанци ваздуха 
унете инхалацијом.  

 Процена токсичности супстанци, процена нивоа референтне дозе и процена експозиције.  
 Савремене епидемиолошке методе проучавања каузалитета поремећаја здравља и 

аерозагађења. 
 Планирање и функционисање биомониторинга у функцији процене здравственог ризика. 
 Идентификација зона здравственог ризика и примена мера заштите.  

 
Препоручена литература:  
1. Beychok MR. Fundamentals Of Stack Gas Dispersion, 4th Edition, author-published, 2005. 
2. Blagojević Lj. Životna sredina i zdravlje, Fakultet zaštite na radu u Nišu, 2012. 
3. Brasseur G P and Solomon S. Aeronomy of the Middle Atmosphere: Chemistry and Physics of the 

Stratosphere and Mesosphere, Springer, 2005. 
4. Ann Y. Watson, Richard R. Bates, Donald Kennedy: Air pollution the automobile and public health, 

National Academy press, Washington D.C. 1988. 
5. Kristoforović- Ilić M. (ur.) Komunalna higijena, Prometej, Novi Sad. 2002. 
6. Stanković-Nikić D.  Aerozagađenje i zdravlje, Beograd, 2003. 
7. Turner DB. Workbook of atmospheric dispersion estimates: an introduction to dispersion modeling, 

2nd Edition, CRC Press, 1994. 
8. Wayne RP. Chemistry of Atmospheres, Oxford, 2000. 
Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе  
Предавања, менторска и консултативна настава, студијско-истраживачки рад на изради 
семинарских радова, научно-стручних радова и пројекта. 

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: ЗАШТИТА ВАЗДУХА И ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВИ СИСТЕМИ 
Наставник или наставници: Ненад Живковић, Миомир Раос 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Изучавање основних принципа, термодинамичких условљености и 
ограничења процеса добијања, преношења и трансформације енергије, те енергетског и 
еколошког значаја ефикасног коришћења енергије. Изучавање могућности унапређења 
енергетских процеса, подизањем њихове енергетске ефикасности у функцији смањења 
утицаја на ваздушну средину глобалну климу. 
 
Исход предмета: Оспособљеност за истраживачке процесе и креативну примену у 
научноистраживачкоm радu ефикасног коришћења енергије, принципе повећања квалитета 
процеса и уштеде енергије кроз побољшање енергетске ефикасности у функцији мање 
емисије загађујућих материја у атмосферу.  
 
Садржај предмета: Енергетска ефикасност: Енергетска ефикасност и одрживи развој, 
Енергетски ефикасне технологије, Проблеми и могућности коришћења когенерације и 
тригенерације, Коришћење отпадне топлоте.  
Енергетски менаџмент: Програми енергетског менаџмента, Мерење, управљање и 
визуелизација процеса.  
Заштита ваздуха и одрживи развој: Студије утицаја на животну средину, IPPC препоруке, 
BAT и BREF (најбоље расположиве технологије), Примена међународних стандарда, 
Примена Кјото протокола, Директива EU о обновљивим изворима енергије, Ативности и 
иницијативе у заштити ваздуха и климатске промене. 
Смањење емисије аерозагађења у функцији коришћења енергетски одрживих система: 
Третман и коришћење отпадних материјала из енергетских процеса, Концепти и пројекти 
чистије производње, Коришћење отпадних материја као горива, Коришћење локалних 
горива, Коришћење обновљивих извора енергије, Замена горива и коришћење 
алтернативних горива,  Примена анализа животног века производа.  
 
Препоручена литература:  
1. Nenad Živković, Amelija Đorđević, Zaštita vazduha, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš,  
2001. 
2. Ruth Wiener, Robin Mathews, Environmental Engineering, Butterworth-Heinemann is an 
imprint of Elsevier Science, 2003.. 
Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе: менторски рад, консултације, истраживачки рад 
 
Оцена  знања (максимални број поена 100) - усмени испит 

 усмени испит - 60 
 презентација истраживачког рада - 40 

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: Економска валоризација пројеката животне средине 
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 очувања и унапређења животне 
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 животне средине. 
  Економски индикатори перформансе заштите животне средине 
  Извори података и информација за економске анализе стања заштите животне 
 средине. 
  Методологија и методе за израду политике планова студија изводљивости и 

других 
 пројеката у области заштите животне средине. 
  Методе за економску валоризацију пројеката у животној средини средини. 
  Анализа утицаја начина реализације пројеката на стање безбедности и здравља. 
  Софтвери за анализу и управљање пројектима. 

 
Препоручена литература: 

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

2. Salim, E. (2007) Paradigm Sustainable Development, OECD Sustainable 
Development Studies, 2007. 

3. Цветановић, С. Младеновић, И. (2012) Капитал у теорији раста и развоја, 
Економски факултет, Ниш.  
 

Број часова  активне наставе: 6  Предавања: 3 
 

Студијски истраживачки рад: 3 
 

Методе извођења наставе  
Један део предавања на предмету Економска валоризација пројеката животне 
средине реализоваће се на класичан начин, односно активним учешћем наставника у 
објашњењу основних тематских целина, док ће други део предавања имати допунску 
улогу у функцији ефикаснијег објашњења предметне материје, применом разних 
презентација којима ће се подстаћи и 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 
 
Назив предмета: Еколошка етика 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Милтојевић, Д. Весна  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: / 
Циљ предмета 
Усредсређеност на вредност живота и његов квалитет упућује на неопходност еколошког 
проширивања традиционалних етичких категорија. Стицање теоретских знања о основним 
полазиштима еколошке етике која су корисна за формирање еколошког дискурса о односу човека и 
природе. Циљ програмског садржаја је подизање ниво еколошке свести, чиме  се доприноси 
одговорном деловању и избегавању еколошког ризика при обављању професионалне инжењерске 
делатности. 
Исход предмета  
Стицање способности расуђивања при професионалном деловању прихватањем принципа 
инжењерске еколошке етике, који ће будућим докторима при свакодневним професионалним 
делатностима и суочавањима са научним, техничким, социјалним и еколошким изазовима 
омогућити да доносе правилне одлуке и  делују одговорно, не само у односу на садашњост и људски 
род, већ и у односу на будуће људске генерације и све што га окружује. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Античка, средњевековна и нововековна схватања вредности природе и односа друштва према 
природи. Етика и еколошка етика. Природа као вредност за себе и за друге. Еколошко-етички 
принципи: антропоцентризам, екоцентризам, индивидуализам. Анимоетика. Биоетика. Геаетика. 
Дубока екологија. Екофеминизам.  Екологија и религија. Савремене перспективе еколошке етике.  
Еколошка етика и друштвени развој. Еколошка етика и одрживи развој. Еколошко-етички принципи 
и развој науке и технике. Еколошке последице бављења науком и техником.  Професионална етика 
инжењера. Еко-хуманизација професионалне инжењерске етике. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудитивне вежбе из наведених области. Израда семинарског рада. 
Литература:  

1. De Žarden, Džozef R. 2006. Ekološka etika: Uvod u ekološku filozofiju. Beograd: Službeni glasnik. 
2. Милтојевић, Весна 2005. Еколошка култура. Ниш: Факултет заштите на раду. 
3. Ekologija i etika (prir. V. Pavlović). 1996. Beograd: EKO centar. 
4. Cifric, Ivan. 1998. Bioetika. Etička iskušenja znanosti i društva. Zagreb: HSD i Zavod za 

sociologiju FFZG. 
5. Curry, Patric. 2006. Ecological ethics: an introduction. Cambridge: Polity Press. (доступно на 

www.books. google.com) 
6. Callicott, Baird J. 1997. Earth's insights: a survey of ecological ethics from the Mediterranean 

basin to the Australian Outback. London: University of California Press. (доступно на 
www.books. google.com) 

7. Civilno društvo i ekologija (prir. Lj. Despotović, N. Đuretić). 2006. Novi Sad:  Stylos. 
8. Markus, T. 2006. Dubinska ekologija i suvremena ekološka kriza: jedan bioekološki pogled. 

Zagreb: Razvoj i okoliš. 
9. Борейко, Владимир Е. 2004. Экологическая этика в вузе. Киев: Киевский эколого-

культурный центр. 
Број часова  активне наставе: 6 
 

Предавања: 3 Студијски 
истраживачки рад: 3 

 

Методе извођења наставе 
Усмено излагање (предавања) уз PowerPoint 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: Енергетски процеси у животној средини 
Наставници: Драган Митић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ:10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања о енергетским процесима у животној средини. 
Оспособљавање кандидата за ексергетску анализу енергетских процеса и њиховог 
утицаја на животну средину. Оптимизација параметара енергетских процеса у 
енергетским система у фазама планирања, пројектовања, експлоатације, као и 
процена утицаја на елементе животне средине. Утицај на политику смањења 
емисије загађујућих супстанци. 
Исход предмета: Способност коришћења стечених знања уз познавање, 
разумевање и инплементацију основних законитости енергетских процеса на 
елементе животне средине. Разумевање и промовисање енергетских процеса као 
значајног елемента утицаја на животну средину, уз анализу економских и 
еколошких параметара. Промоција енергетске ефикасности и обновљивих извора 
енергије, као и практична примена знања из ове области. 
Садржај предмета:  

 Утрошак енергије и утицај на животну средину, 
 Ефикасност и први закон термодинамике, 
 Ефикасност и други закон термодинамике, 
 Ексергијска анализа термичких процеса, 
  Необновљиви извори енергије и утицај на животну средину, 
  Обновљиви извори енергије (соларна енергија, биомаса и геотермална 

енергија), 
 Сагоревање и утицај на животну средину, 
 Еколошка модернизација и обновљиви извори енергије,  
 Складиштење енергије,  
 Клима и климатске промене, 
 Утицај производње енергије на животну средину, Политика смањивања 

емисије загађујућих супстанци. 
Препоручена литература:  
1. Ahern, J.E.: The Exergy Method of Energy of System Analysis, Wiley, New York, 

1980. 
2. Bejan, A., Tratsaronis, G., Moron, M.: Thermal design and Optimisation, J. Wiley & 

Sons, N Y, 1996. 
3. Holman, J.P.,: Heat and mass transfer, Pergamon Press, Oxford, 2001. 
4. Bird, R.B., Steward, W.E., Lightfoot, E.N.: Transport Phenomena, J. Wiley & Sons, 

N Y, 1960. 
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 циљу 



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: Електромагнетна зрачења у животној средини 
Наставник или наставници: Дејан Петковић, Славољуб Алексић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов:  
Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања која су потребна за 
истраживање проблематике електромагнетних зрачења у животној средини. 
Исход предмета: Знања која омогућавају валидацију ефеката зрачења на елементе 
животне средине, проналажење оптималних начина заштите од дејства електромагнетних 
поља и зрачења од извора зрачења у овласти нејонизујућих  (УВ, електричних зрачења у 
опсегу НФ и ВФ) и јонизујућих зрачења (редгенска и нуклеарна) .  

 Макроскопско електромагнетно поље.  
 Општи појам антене и зрачење електромагнетне енергије.  
 Извори електромагнетних зрачења ниских учестаности. 
 Извори електромагнетних зрачења високих  учестаности (радио и ТВ учестаности, 

сателитске и мобилне комуникације, радарске учестаности, електротермија, 
основи ласерске технике). 

 Извори инфрацрвеног и ултравиолетног зрачења, штетно дејство и начини заштите. 
 Биолошки ефекти утицаја електромагнетних поља на живе системе. 
 Прорачун електромагнетног поља. 
 Моделирање процеса простирања електромагнетних поља. 
 Продирање електромагнетних таласа у грађевинске објекте и биолошке организме. 
 Моделирање процеса продирање електромгнетних таласа у грађевинске објекте и 

биолошке организме. 
 Биолошко штетно дејство на биолошке системе, животиње и људе. 
 Стандардизовање величина ЕМ поља. 
 Стандарди из области електромагнетних зрачења. 
 Континуални мониторинг електромагнетних зрачења. 
 Домаћи прописи из области заштите од опасног дејства нејонизујућих 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. Elektrostatičko polje, Dejan Petković, Fakultet zaštite na radu, Niš, 2005. 
3. Biological Efect of Electromagnetical fields, Peter Staroulakis, Springler, Berlin, 2003.  
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. Antene i prostiranje radio talasa, Momčilo Dragović, Akademska Misao, Beograd, 2008. 
8. Standard Handbook of Electrical Engineering, Donald Fink, Wayne Beaty, Mc Graw –Hill, 2007. 
9. 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: Алтернативни извори енергије 
Наставници: Љиљана Живковић, Драган Митић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања о енергетским системима заснованиx на 
алтернативним изворима енергије. Енергетски биланс. Прорачун губитака и 
степена корисности система са алтернативним изворима енергије. Израда студија 
изводљивости, пројектовање, избор и уградња система са алтернативним изворима 
енергије. 
Исход предмета: Способност коришћења стечених знања. Познавање,  разумевање 
и инплементација енергетских, економских и еколошких анализа оправданости 
уградње система алтернативних извора енергије. Израда документације за добијање 
статуса повлашћеног произвођача електричне енергије за постројења која користе 
обновљиве изворе енергије. 
Садржај предмета:  
Сунчево зрачење на земљину површину. Трансформација сунчевог  зрачења у 
топлоту. Претварање сунчевог зрачења у електричну енергију. Елементи за 
коришћење сунчеве енергије.  
Својства материјала - апсорбција, емисија, рефлексија. Селективне површине. 
Равни соларни колектори. Концентрични сунчеви колектори. Фотонапонске 
ћелије. Акумулирање топлоте. Соларно-технички системи. Коришћење сунчеве 
енергије у техничке сврхе: грејање санитарне воде, грејање и хлађење просторија,  
добијање водоника,  десалинизација и дестилација.  
Пасивно грејање. Геотермална енергија. Начини коришћења. 
Биомаса; врсте, извори, начини коришћења.  
Топлотне пумпе. Анализа и одређивање погонских трошкова моделирањем.  
Енергија околине, елементи за њено коришћење.  
Препоручена литература:  
1. Schmid, J.: Photovoltaik – Strom aus der Sonne, Hüthig, Heidelberg, 1999. 
2. Williams, P.T.: Waste Treatment and Disposal, J. Wiley & Sons Inc., New York, 

1998. 
3. Pregizer, D.: Grundlagen und Bau eines Passivhauses, Promotor Verlag, Karlsruhe, 

2002. 
4. Energy for tomorrow’s world, WEC (World Energy Council), London, 2000. 
5. Feist, W.: Das Niedrig-energiehaus, Verlag C.F. Müller, Karlsruhe, 2002. 
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: ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ТЕОРИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
Наставник или наставници: МИЛУТИНОВИЋ Ј. Слободан  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за самостални научни и научно-стручни рад кроз упознавање са 
савременим сазнањима у области одрживог развоја и продубљено овладавање постојећим 
теоријским и истраживачким дометима, како би се омогућило објективно, систематско и 
критичко проучавање појава и проблема у економској, социјалној и сфери заштите 
животне средине, као и њихових узајамних веза и интеракција. 
Исход предмета  
Стицање предметно-специфичних компетенција за темељно познавање и разумевање 
концепта одрживог развоја, као и решавање проблема уз употребу научних метода и 
поступака. Повезивање основних знања из различитих области везаних за економски и 
друштвени развој и заштиту животне средине, њихову примену у пракси, али и праћење 
савремених достигнућа у поменутој области, а посебно: 

‐ за самостална истраживања и остваривање научних и примењених резултата у 
области одрживог развоја, применом савремених истраживачких метода уз 
критично оцењивање резултата истраживања других; 

‐ за трансфер знања у праксу у саветодавним (консалтинг) агенцијама, 
истраживачким јединицама, институтима или на факултетима; 

‐ за самостално решавање практичних проблема у креирању, планирању, спровођењу 
и надгледању практичних политика одрживог развоја, уз примену теоријских знања 
и истраживачких вештина. 

Садржај предмета 
1. Ресурси, животна средина и економски развој 

Повезаност економског раста и животне средине. Да ли ће економски раст угрозити 
границе издржљивости планете? Како да економски развој постане еколошки 
одржив? 

2. Друштвено благостање и одрживи развој 
Концепт производње, друштвеног богатства, раста и развоја. Чиниоци друштвеног 
благостања. Концепт капитала. Друштвени цапитал. Капитални токови, капиталне 
залихе и креирање друштвеног богатства. Различите врсте раста. Раст и развој. 

3. Еколошка одрживост 
Одрживост: дефинисање и иопште детерминанте. Етика одрживости. Димензије 
одрживости. Концепт еколошке одрживости. Принципи и стандарди одрживости.  

4. Одрживи развој и социјална правда 
Међузависност одрживости и смањења сиромаштва. Климатске промене и социјална 
правда.  

5. Зелена економија 
Политички контекст. Економија и идентитети: одрживе вредности вс. монетарне 
вредности. Зелена економија и одрђиви развој. Политике осигурања зелене 
економије. Глобализација и трговина. Начини остваривања зелене економије – 
„штетне субвенције“, „зелено опорезивање“. 

6. Урбана одрживост 
Градови и глобализација. Градови и одрживост. Градови као одрживе заједнице. 
Управљање у градовима. 



7. Индикатори одрживог развоја  
Препоручена литература  

 Milutinović, S. (2012). Politike održivog razvoja. Niš: Fakultet zaštite na radu 
 Ekins, P. (2000).  Economic Growth and Environmental Sustainability. London: 

Routledge 
 Harris, J. M. (2006). Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary 

Approach.  2nd edition.  Houghton Mifflin Company 
 Gasper, D. (2004). Human Well-being: Concepts and Conceptualizations. UNU-WIDER 

Discussion Paper No. 2004/06 
 Costanza at al (2007). „Quality of life: An approach integrating opportunities, human 

needs, and subjective well-being”. Ecological economics. No 61, 267 - 276 
 Brown, L.R. (2001). Eco-Economy: Building an Economy for the Earth. W. W. Norton & 

Co 
 UNEP (2011). „The Transition to a Green Economy: Benefits, Challenges and Risks 

from a Sustainable Development Perspective”. Report by a Panel of Experts* to Second 
Preparatory Committee Meeting for United Nations Conference on Sustainable 
Development 

 Cato, M.S. (2009).Green Economics. An Introduction to Theory, Policy and Practice. 
London: Earthscan 

 Evans, B., Joas, M., Sunbach, S. & Theobald, K (2004) Governing Sustainable Cities, 
London: Earthscan 

 Andrusz, G. (2004) “From Wall to Mall”. In Nedović – Budić, Z. & Tsenkova, S. (eds) 
Winds of societal change: remarking post-communist cities. Urbana-Champaign: 
University of Illinois 

 OECD (2008). Measuring Sustainable Development. Report of the Joint 
UNECE/OECD/Eurostat Working Group on Statistics for Sustainable Development. New 
York and Geneva: United Nations 

 Dasgupta, P. (2007). „Measuring Sustainable Development: Theory and Application”. 
Asian Development Review. Vol 24, No. 1, 1 - 10 

Број часова  активне 
наставе: 6 

Предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 
Презентације наставника; Семинари; Анализа случаја; Израда пројекта; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Учешће на семинару маx. 40 поена 
Израда и одбрана пројекта маx. 60 поена 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 

Назив предмета: Животна средина и здравље 

Наставник или наставници: Љиљана Благојевић, Јовица Јовановић  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања о значају утицаја фактора из животне средине на здравље и 
квалитет живота људи и процена њиховог значаја у укупном оптерећењу болестима и екцесивним 
морталитетом становништва. 
Исход предмета: Оспособљеност за процену фактора ризика из животне средине (хемијских, 
биолошких и физичких агенаса који загађују воду, ваздух, земљиште и храну) на здравље 
становништва; утврђивање оних фактора који представљају највећи ризик; њихове путеве уласка, 
транспорт  и депозицију до циљних органа и система, као  и механизме дејстава у организму. 
Предвиђање и спровођење мера превенције које ће спречити или смањити настанак болести, 
побољшати квалитет живота и смањити екцесивни  морталитет. 
Садржај предмета: 

 Фактори ризика животне средине (хемијски, биолошки и  физички агенси који загађују воду, 
ваздух, земљиште или храну). 

 Утврђивање механизама дејства фактора животне средине на здравље. 
 Процена експозиције и процена здравственог исхода у односу на величину   изложености. 
 Здравствени исходи (обољевање, хоспитализација и морталитет) код изложености 

појединим агенсима. 
 Употреба биомониторинга код процене здравственог ризика. 
 Дескриптивне епидемиолошке методе у прочавању поремећаја здравља насталих дејством 

штетности из животне средине, дескриптивна епидемиолошка испитивања (кохортне 
студије, анамнестичке студије, еколошке студије). 

 Процена оптерећења болестима и екцесивног морталитета. 
 Мере превенције. 

Препоручена литература:  
1. Bertalanffy L von, Hempel CG,  Bass RE,  Jonas H. (1951) General System Theory: A new 

approach to unity of science, Human Biology, 23:302-361 
2. Belojevic G, Slepcevic V, Jakovljevic B (2001) Mental performance in noise: The role of 

introversion. J Environ Psychol  21 (2) : 209 – 213.Благојевић Љ. Животна средина и здравље, 
Ниш, 2012. 

3. Đukanović M. Životna sredina i održivi razvoj, Elit, Beograd, 1996. 
4. Mitrovic R. Higijena,Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet,2009. 
5. Radovanović Z. Epidemiologija. Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2008. 
6. Crawford-Brown D. Theoretical and Mathematical Foundations of Human Health Risk Analysis; 

Biophysical Theory of Environmental Health Science. Kluwer Publishing, 1997. 
7. WHO Human expossure assessment, ECH 214, Geneva, 2000. 

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) 
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: Економска валоризација пројеката животне средине 
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 очувања и унапређења животне 
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 животне средине. 
  Економски индикатори перформансе заштите животне средине 
  Извори података и информација за економске анализе стања заштите животне 
 средине. 
  Методологија и методе за израду политике планова студија изводљивости и 

других 
 пројеката у области заштите животне средине. 
  Методе за економску валоризацију пројеката у животној средини средини. 
  Анализа утицаја начина реализације пројеката на стање безбедности и здравља. 
  Софтвери за анализу и управљање пројектима. 

 
Препоручена литература: 

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

2. Salim, E. (2007) Paradigm Sustainable Development, OECD Sustainable 
Development Studies, 2007. 

3. Цветановић, С. Младеновић, И. (2012) Капитал у теорији раста и развоја, 
Економски факултет, Ниш.  
 

Број часова  активне наставе: 6  Предавања: 3 
 

Студијски истраживачки рад: 3 
 

Методе извођења наставе  
Један део предавања на предмету Економска валоризација пројеката животне 
средине реализоваће се на класичан начин, односно активним учешћем наставника у 
објашњењу основних тематских целина, док ће други део предавања имати допунску 
улогу у функцији ефикаснијег објашњења предметне материје, применом разних 
презентација којима ће се подстаћи и 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 
 
Назив предмета: Управљање ризицима у енергетици 
Наставник или наставници: Љиљана Живковић, Миомир Раос, Драган Митић
Статус предмета:Изборни  
Број ЕСПБ:10 
Услов: - 
Циљ предмета: Циљ предмета је овладавање савременим методама управљања 
ризицима у енергетици. Оспособљавање кандидата за идентификацију, анализу, 
процену и управљање ризицима у енергетици. као и практичну инплементацију 
истих у циљу смањења људских и материјалних губитака. 
Исход предмета: Исход предмета преставља оспособљавање кандидата за 
самосталан и тимски рад у свим фазама пројеката управљања ризицима у 
енергетици. Оспособљеност за примену стечених знања у пракси и примена 
повратних информација у процесу управљања ризиком. Адекватан начин 
извештавања. 

Садржај предмета:  
 Теоријске основе анализе ризика у енергетици, 
 Приступи анализи ризика,  
 Постојећи стандарди анализе ризика у енергетици,  
 Управљање пројектом анализе ризика (идентификација ризика, поступци 

процене ризика, методе управљања ризиком, начин извештавања о ризику); 
 Квантитативна анализа ризика – (дефинисање и разликовање појмова 

вероватноће и непредвидивости, детерминистичка и стохастичка процена 
ризика у енергетици);  

 Анализа одлука и анализа ризика; 
 Вероватноћа и дистрибуција вероватноће; 
 Централна гранична теорема, 
 Бајесова теорема; 
 Одређивање дистрибуције вероватноће за улазне величине у процени 

ризика;  
 Искуства и ограничења. 

Препоручена литература:  
1. Capehart, B.L., Turner, W.C., Kennedy, W.J., :Guide to energy menagement, 4th, The 

Fairmint Press, 2003. 
2. Harris, P., Preparing the Company Energy plan (A menagement planning Guide), 

Energy Publicatiuons, 1986. 
3. Haywood, R.H.: Analysis of Engineering Cycles, Pergamon Press, Oxford, 1987. 
4. Reis, A., Smith, I.: Energy economics and Management in Industry, Vol. 1, Vol. 2, 

Pergamon Press, 1984. 
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 циљу 



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: Електротехнички системи заштите 
Наставник или наставници: Дејан Петковић, Милан Благојевић 
Статус предмета:  
Број ЕСПБ:  
Услов: - семинарски рад 
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; 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 15   
колоквијум 15   
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Управљање техногеним ризиком 
Наставник или наставници: Иван Крстић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања неопходних за анализу технолошких процеса с 
обзиром на минимизацију отпадних материја и ослобођене енергије, односно 
спречавање деградације и угрожавања животне средине. 
Исход предмета: Знања и вештине за примену метода, методологије и поступака  
прикупљања и обраде података и презентације резултата утицаја технолошких 
процеса на животну средину. 
Садржај предмета:  

 Основи управљања ризиком у технолошким системима. 
 Идентификација опасности. 
 Процена изложености, карактеризација и класификација ризика. 
 Процена ефеката ризика технолошких система. 
 Билансирање технолошких система као елемент процене ризика (масена, 

енергетска и ексергетска анализа). 
 Избор технолошких процеса и операција за развој система у складу са 

принципима оптимизације материјално енергетских токова и загађења животне 
средине. 

 Развој принципа безотпадних технологија. 
 Перцепција ризичних ситуација загађења животне средине из технолошких 

система и креирање модела. 
 Модели за дефинисање изложености ризичним ситуацијама. 

Препоручена литература:  
1. Анђелковић, Б., Крстић, И., Технолошки процеси и животна средина, Факултет 

заштите на раду, Ниш, 2002. 
2. В.В. Мењшиков, А.А. Швирајев, Опасние хемические објекти и техногениј риск,

Издателство Московского университета, Москва, 2003.  
3. А.А. Швирајев, В.В. Мењшиков, Оценка риска воздејствија загразенија атмосфери в 

исследуемом регионе, Издателство Московского университета, Москва, 2004.  
4. W. Glen, I. Suter, Ecological Risk Assessment, Taylor & Francis Group, 2007. 
5. Davis M., Introduction to environmental engineering, McGraw-Hill Series in Water 

Resources and Environmental, Michigan Sate Universuty, 1998. 
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: Људска поузданост 
Наставник или наставници:  Гроздановић Д. Мирољуб, Властимир Николић,  
                                                     Стојиљковић И. Евица  
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: УПРАВЉАЊЕ ЕКОЛОШКИМ РИЗИЦИМА 
Наставник или наставници: Амелија Ђорђевић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Изучавање еколошког ризика и савремених система еколошке 
безбедности у контексту одрживости квалитета живота, интегритета животне средине, 
спречавања и реаговања на еколошки генерисане процесе уз превенцију и спречавање 
негативних последица по животну средину.  
Исход предмета: Оспособљеност за истраживачке процесе на идентификацији, процени, 
праћењу, и управљању у области широког спектра безбедносних изазова и претњи, пре 
свега опасности и ризика по животну средину у функцији коришћења природних ресурса, 
загађивања и деградације.  
Садржај предмета: Савремено поимање глобалних безбедоносних и еколошких ризика 
и претњи. Специфични еколошки ризици са којима је суочена планета Земља (суша, 
губитак биоразноликости, пренасељеност, удеси). Стратегије и доктрине о еколошкој 
безбедности ЕУ. Процена еколошког ризика, Планирање процене еколошког ризика, Фаза 
формулације проблема, Фаза анализе, Карактеризација еколошког ризика, Утицај 
еколошке информације на одлуке ризик менаџера, Фазе управљања еколошким ризиком, 
Управљање ризиком на основу сценарија минимизације ризика. Управљање еколошким 
ризиком од контунуираних емисија загађујућих материја, Управљање еколошким ризиком 
од удесних истицања загађујућих материја, Управљање еколошким ризиком од пожара и 
експлозија. 
Процена ризика по здравље људи: Процена експозиције; Компоненте процене експозиције, 
Процена токсичности; Процена токсичности за неканцерогене ефекте, Процена 
токсичности за канцерогене ефекте, Карактеризација ризика; Карактеризација ризика за 
неканцерогене ефекте, Карактеризација ризика за канцерогене ефекте 
Препоручена литература:  

1. N. Živković,  A. Đorđević: Ekološki rizik, Fakultet zaštite na radu u Nišu, 2012. 
2. N. Živković:  Rizik od udesa, Fakultet zaštite na radu u Nišu, 2012. 
3. National Center for Environmental Assessment Office of Research and Development, 
Exposure Factors Handbook, US  EPA, 2007.   
4. Ecological Risk Assessment, UNEP/IPCS Training Module No. 3, 2003 

Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе: менторски рад, консултације, истраживачки рад 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) - усмени испит 
 усмени испит - 60 
 презентација истраживачког рада - 40 

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: УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА, КРИЗАМА И ВАНРЕДНИМ 
СИТУАЦИЈАМА 
Наставник или наставници: Миомир Станковић, Ненад Живковић  
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Изучавање  криза и ванредних ситуација и савремених система еколошке 
безбедности у контексту одрживости квалитета живота, интегритета животне средине, 
спречавања и реаговања на кризе и ванредне ситуације уз превенцију  негативних 
последица по животну средину.  
Исход предмета: Оспособљеност за истраживачке процесе на идентификацији, процени, 
праћењу, и управљању у области широког спектра безбедносних изазова и претњи, пре 
свега ризиком, кризама и ванредним ситуацијама у функцији заштите животне средине. 
Садржај предмета:  
Концепт криза и ванредних ситуација; Планирање превенције могућих криза и 
акцидената; Управљање ризицима - превентивни кризни менаџмент; Методе за процену 
ризика; Општи принципи оцене ризика. Мере превенције. Преглед модела управљања 
ризиком применљивих у свету;  Стратегије управљања ризицима и мониторинг; 
управљања кризама: Прикупљање података и евалуација извора података; Одлучивање у 
условима неизвесности; Методе анализе и прогнозе кризних и ванредних ситуација; 
Планирање и имплементација пројекта; Управљање кризама и информационе 
технологије. Активности и задаци у кризним и ванредним ситуацијама; Хуманитарна 
помоћ у кризним и ванредним ситуацијама; Симулација кризе као алат кризног 
менаџмента; Фазе развоја кризе; Оперативне собе/Контролни центри; Безбедносне 
операције управљања кризама; Припрема кризног и преговарачког тима; Принудне и 
непринудне методе решавања кризних ситуација;  Инструменти кризног менаџмента; 
Међународни аспекти управљања кризама. Ванредне ситуације: Класификација 
ванредних ситуација, Стадијуми развоја и фактори негативног утицаја  ванредних 
ситуација на безбедност и животну средину. Друштвени и правно нормативни контекст 
ванредних ситуација. Управљање ванредним ситуацијама, појам, процес и систем 
управљања. Концепција система за руковођење. Приказ система за руковођење, Субјекти 
у систему управљања  уванредним ситуацијама. 
Препоручена литература:  
1. В. Николић, Н. Живковић,  Безбедност у радној и животној средини, ванредне ситуације 
и образованје, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, 2010., стр.330. 
2. Ненад Живковић,  Ризик од удеса, Факултет заштите на раду у Нишу, 2012. 
3.  Paul A. Erickson , Emergency Response Planning for Corporate and Municipal Managers, 
Elservier Inc. 2006. 
Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе: менторски рад, консултације, истраживачки рад 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100)  
 усмени испит - 60 
 презентација истраживачког рада - 40 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 

Назив предмета: Процена ризика од пожара и експлозија у животној средини 
Наставниk: 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 у животној средини. 
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 на отвореном простору 
(Индекс ризика пожара. Индекс паљења. Индекс ризика опасности (метеоролошки 
параметри, вегетацијски параметри, параметри рељефа (терена), социолошки параметри)). 
Моделирање пожара на отвореном простору (физички, емпиријски, модели математичких 
аналогија и симулацијски модели).Процена ризика од експлозија пожарноексплозивних 
материја (зоне опасности). Процена ризика у просторима угроженим експлозивном 
атмосфером.Управљање ризиком од пожара и експлозија у животној средини. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Менторски рад, Студијски истраживачки рад: Израда пројектних задатака 
Препоручена литература  
1. JE Vinnem: Offshore risk assessment: modeling and applications of QRA studies,  Springler 

Werlag, London, 2007. 
2. E. Chuvieco: Wildland Fire Danger: Estimation and Mapping: the Role of Remote Sensing 

Data, University of Alcalá, 2003. 
3. A. Bytnerowicz, M. Arbaugh, A. Riebau: Wildland Fires and Air Pollution, Elsevier, 2008. 
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: Животна средина и здравље 

Наставник или наставници: Љиљана Благојевић, Јовица Јовановић  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања о значају утицаја фактора из животне средине на здравље и 
квалитет живота људи и процена њиховог значаја у укупном оптерећењу болестима и екцесивним 
морталитетом становништва. 
Исход предмета: Оспособљеност за процену фактора ризика из животне средине (хемијских, 
биолошких и физичких агенаса који загађују воду, ваздух, земљиште и храну) на здравље 
становништва; утврђивање оних фактора који представљају највећи ризик; њихове путеве уласка, 
транспорт  и депозицију до циљних органа и система, као  и механизме дејстава у организму. 
Предвиђање и спровођење мера превенције које ће спречити или смањити настанак болести, 
побољшати квалитет живота и смањити екцесивни  морталитет. 
Садржај предмета: 

 Фактори ризика животне средине (хемијски, биолошки и  физички агенси који загађују воду, 
ваздух, земљиште или храну). 

 Утврђивање механизама дејства фактора животне средине на здравље. 
 Процена експозиције и процена здравственог исхода у односу на величину   изложености. 
 Здравствени исходи (обољевање, хоспитализација и морталитет) код изложености 

појединим агенсима. 
 Употреба биомониторинга код процене здравственог ризика. 
 Дескриптивне епидемиолошке методе у прочавању поремећаја здравља насталих дејством 

штетности из животне средине, дескриптивна епидемиолошка испитивања (кохортне 
студије, анамнестичке студије, еколошке студије). 

 Процена оптерећења болестима и екцесивног морталитета. 
 Мере превенције. 

Препоручена литература:  
1. Bertalanffy L von, Hempel CG,  Bass RE,  Jonas H. (1951) General System Theory: A new 

approach to unity of science, Human Biology, 23:302-361 
2. Belojevic G, Slepcevic V, Jakovljevic B (2001) Mental performance in noise: The role of 

introversion. J Environ Psychol  21 (2) : 209 – 213.Благојевић Љ. Животна средина и здравље, 
Ниш, 2012. 

3. Đukanović M. Životna sredina i održivi razvoj, Elit, Beograd, 1996. 
4. Mitrovic R. Higijena,Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet,2009. 
5. Radovanović Z. Epidemiologija. Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2008. 
6. Crawford-Brown D. Theoretical and Mathematical Foundations of Human Health Risk Analysis; 

Biophysical Theory of Environmental Health Science. Kluwer Publishing, 1997. 
7. WHO Human expossure assessment, ECH 214, Geneva, 2000. 

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) 
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: Загађивање и ремедијација земљишта 
Наставник или наставници: Татјана Д. Голубовић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти докторских студија стицањем научних знања, 
способности и академских вештина овладају савременим методама идентификације типа  
полутаната, интензитета загађења, контаминиране локације , као и поступком избора оптималних 
метода ремедијације земљишта. 
 
Исход предмета: Оспособљеност студената да на научни начин, самосталним и тимским радом 
свеобухватно сагледају проблеме загађивања и ремедијација земљишта: од утврђивања извора, 
преко идентификације типа  загађујућих супстанци, њихове трансформације, до спречавања 
загађивања и ремедијације земљишта. 
 

Садржај предмета:  
 Земљиште као комплекс еколошких фактора.  
 Процеси у земљишту и загађивање земљишта.  
 Процена ризика загађења земљишта хемијским супстанцама.  
 Начини узорковања и испитивања загађених земљишта.  
 Узорковање биљака са загађених земљишта.  
 Процеси адаптације биљака на различита земљишта.  
 Зависност приноса ароматичних и алкалоидних биљака од квалитета земљишта.  
 Врсте и методе ремедијације земљишта.  
 Ремедијација земљишта загађеног неорганским и органским супстанцама.  
 Ремедијација-основ одрживог развоја.  
 Законска регулатива и прописи. 

 
Препоручена литература:  

 
1.  I. A. Mirsal (2007). Soil Pollution: Origin, Monitoring &Remediation. Springer Verlag. 
2. F.H. Chen, Morris (1999). Soil Engineering: Testing, Design, and Remediation. CRC Pr I Llc. 
3. Секулић, П.,  Кастори, Р., Хаџић, Б. (2003). Заштита земљишта од деградације. Нови Сад: 

Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад. 
4. Кастори, Р., Кадар, Ј., Секулић, П., Богдановић, Д., Милошевић, Н., Пуцаревић, М. (2006). 

Узорковање земљишта и биљака незагађених и загађених станишта. Нови Сад: Научни 
институт за ратарство и повртарство, Нови Сад. 

5. Коломејцева-Јовановић Л. (2010). Хемија и заштита животне средине, Савез инжењера и 
техничара Србије, 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 
 Активно учествовање у 
наставним активностима 

10 Усмени испит 40 

Колоквијум 20   
Израда и презентација 
семинарских радова 

30   

 



 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ТЕОРИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
Наставник или наставници: МИЛУТИНОВИЋ Ј. Слободан  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за самостални научни и научно-стручни рад кроз упознавање са 
савременим сазнањима у области одрживог развоја и продубљено овладавање постојећим 
теоријским и истраживачким дометима, како би се омогућило објективно, систематско и 
критичко проучавање појава и проблема у економској, социјалној и сфери заштите 
животне средине, као и њихових узајамних веза и интеракција. 
Исход предмета  
Стицање предметно-специфичних компетенција за темељно познавање и разумевање 
концепта одрживог развоја, као и решавање проблема уз употребу научних метода и 
поступака. Повезивање основних знања из различитих области везаних за економски и 
друштвени развој и заштиту животне средине, њихову примену у пракси, али и праћење 
савремених достигнућа у поменутој области, а посебно: 

‐ за самостална истраживања и остваривање научних и примењених резултата у 
области одрживог развоја, применом савремених истраживачких метода уз 
критично оцењивање резултата истраживања других; 

‐ за трансфер знања у праксу у саветодавним (консалтинг) агенцијама, 
истраживачким јединицама, институтима или на факултетима; 

‐ за самостално решавање практичних проблема у креирању, планирању, спровођењу 
и надгледању практичних политика одрживог развоја, уз примену теоријских знања 
и истраживачких вештина. 

Садржај предмета 
1. Ресурси, животна средина и економски развој 

Повезаност економског раста и животне средине. Да ли ће економски раст угрозити 
границе издржљивости планете? Како да економски развој постане еколошки 
одржив? 

2. Друштвено благостање и одрживи развој 
Концепт производње, друштвеног богатства, раста и развоја. Чиниоци друштвеног 
благостања. Концепт капитала. Друштвени цапитал. Капитални токови, капиталне 
залихе и креирање друштвеног богатства. Различите врсте раста. Раст и развој. 

3. Еколошка одрживост 
Одрживост: дефинисање и иопште детерминанте. Етика одрживости. Димензије 
одрживости. Концепт еколошке одрживости. Принципи и стандарди одрживости.  

4. Одрживи развој и социјална правда 
Међузависност одрживости и смањења сиромаштва. Климатске промене и социјална 
правда.  

5. Зелена економија 
Политички контекст. Економија и идентитети: одрживе вредности вс. монетарне 
вредности. Зелена економија и одрђиви развој. Политике осигурања зелене 
економије. Глобализација и трговина. Начини остваривања зелене економије – 
„штетне субвенције“, „зелено опорезивање“. 

6. Урбана одрживост 
Градови и глобализација. Градови и одрживост. Градови као одрживе заједнице. 
Управљање у градовима. 



7. Индикатори одрживог развоја  
Препоручена литература  

 Milutinović, S. (2012). Politike održivog razvoja. Niš: Fakultet zaštite na radu 
 Ekins, P. (2000).  Economic Growth and Environmental Sustainability. London: 

Routledge 
 Harris, J. M. (2006). Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary 

Approach.  2nd edition.  Houghton Mifflin Company 
 Gasper, D. (2004). Human Well-being: Concepts and Conceptualizations. UNU-WIDER 

Discussion Paper No. 2004/06 
 Costanza at al (2007). „Quality of life: An approach integrating opportunities, human 

needs, and subjective well-being”. Ecological economics. No 61, 267 - 276 
 Brown, L.R. (2001). Eco-Economy: Building an Economy for the Earth. W. W. Norton & 

Co 
 UNEP (2011). „The Transition to a Green Economy: Benefits, Challenges and Risks 

from a Sustainable Development Perspective”. Report by a Panel of Experts* to Second 
Preparatory Committee Meeting for United Nations Conference on Sustainable 
Development 

 Cato, M.S. (2009).Green Economics. An Introduction to Theory, Policy and Practice. 
London: Earthscan 

 Evans, B., Joas, M., Sunbach, S. & Theobald, K (2004) Governing Sustainable Cities, 
London: Earthscan 

 Andrusz, G. (2004) “From Wall to Mall”. In Nedović – Budić, Z. & Tsenkova, S. (eds) 
Winds of societal change: remarking post-communist cities. Urbana-Champaign: 
University of Illinois 

 OECD (2008). Measuring Sustainable Development. Report of the Joint 
UNECE/OECD/Eurostat Working Group on Statistics for Sustainable Development. New 
York and Geneva: United Nations 

 Dasgupta, P. (2007). „Measuring Sustainable Development: Theory and Application”. 
Asian Development Review. Vol 24, No. 1, 1 - 10 

Број часова  активне 
наставе: 6 

Предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 
Презентације наставника; Семинари; Анализа случаја; Израда пројекта; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Учешће на семинару маx. 40 поена 
Израда и одбрана пројекта маx. 60 поена 
 



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 и животној 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 животној и 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 
структура са аспекта колаборације. Колаборативни ланци и мултиколаборацијска организација. Људски фактор 
као ограничавајући фактор колаборације. Примена колаборативних система у заштити радне и животне 
средине.  

 
Препоручена литература:  
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 
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: Управљање отпадом 
Наставник или наставници: Радосављевић М. Јасмина 
                                                     Глишовић Срђан  
Статус предмета: Избори 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Оспособљавање студената докторских студија за системско и 
интердисциплинарно сагледавање, препознавање могућности и предуслова за ефикасан 
третман остатака производних активности; оспособљавање за унапређење и развој метода 
за решавање проблема из домена превенције настанка, третмана и употребе секундарних 
материјала.Познавање и разумевање проблематике управљања отпадом која има за 
крајњи циљ заштиту животне средине. 
 
Исход предмета: Савладавањем програмског садржаја студенти докторских студија 
овладавају знањима и вештинама за истраживање и идентификацију недостатака 
савремених метода третмана индустријског и комуналног отпада, као и за процену 
могућности унапређења индустријских процеса и производа у циљу ефикасне употребе 
ресурса и оптималне рециркулације секундарних сировина.Стицање савремених 
научних знања и савладавање метода које омогућавају ефикасно управљање 
отпадним материјама.  
 
Садржај предмета: Комунални чврсти отпад: извори настајања, карактеризација, 
третман и одлагање чврстог отпада. Индустријски отпад: извори настајања, 
третман и одлагање индустријског отпада. Опасан отпад: третман и одлагање. 
Медицински отпад: извори настајања, класификација, руковање, методе третмана 
складиштење, транспорт и одлагање. Радиоактивни отпад: извори настајања, 
третман и одлагање. Третман отпада: механички третман (редукција величине, 
компактирање, сепарација, итд.), термички третман (спаљивање, синтеровање, 
пиролиза, гасификација, итд.), физичко-хемијке методе (солидифакација опасног 
отпада, сепарација течно/чврсто) и биолошке методе обраде (аеробно 
компостирање, анаеробна дигестија, итд.).  Депоније отпада: локације депонија, 
системи за прикупљање филтрата, системи за сакупљање депонијских гасова, 
затварање депонија. Прописи у области руковања отпадом.  
 
Препоручена литература: 

1. Integrated Solid Waste Management - Engineering Principles and Management 
Issues, Tchobanoglous/Theisen/Vigil, McGraw Hill, 1993.  

2. Keith F., Tchobanoglous G.(2002), Handbook of Solid Waste Management, Mc 
Graw Hill. 

3. Watts R. J.(1997), Hazardous waste, Sources, Pathways, Receptors, John Wiley & 
Sons, New York. 

4. W.C. Blackman, Basic Hazardous Waste Management, CRC Press, 2001. 



5. Bourg D. et al. (2003.), Perspectives on Industrial Ecology, Greenleaf Publishing 
Limited, Sheffield. 

6. Ходолич Ј., et al. (2011), Рециклажа и рециклажне технологије, Факултет 
техничких наука, Нови Сад. 

7. Jürgensen A., Khan N., Vanderburg W.(2001.), Sustainable production, Scarecrow Press, 
University of Michiga. 

 
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: Биоклиматско планирање 
Наставник или наставници: Радосављевић М. Јасмина 
                                                      
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Познавање и разумевање проблематике енергетски рационалног 
пројектовања - биоклиматског планирања које има за крајњи циљ уштеду енергије 
и заштиту животне средине. 
 
Исход предмета: Стицање савремених научних знања и савладавање принципа 
потребних за изналажење енергетски ефикасних решења у фазама конципирања, 
планирања и пројектовања зграда и урбаних структура. 
 
Садржај предмета: Избор и планирање локације (анализа географских и 
климатских услова локације; анализа услова природног окружења за коришћење 
енергије; утврђивање могућности постојеће инфраструктуре; анализа услова 
изграђеног окружења, итд.), биоклиматски елементи и планирање, конфигурација 
локације, оријентација енергетски ефикасних зграда и урбанистичко планирање, 
оријентација енергетски ефикасних зграда и архитектонско пројектовање, утицај 
ветра на енергетску ефикасност зграда, међусобни односи зграда, зграде са 
пасивним соларним системима, уштеда енергије и енергетска ефикасност зграда, 
фактори који доприносе промени глобалне климе и загађења ваздуха.  
 
Препоручена литература: 

1. Радосављевић, Ј., Павловић, Т., Ламбић, М., Соларна енергетика и 
одрживи развој, Грађевинска књига, Београд, 2010. 

2. Радосављевић, Ј., Урбана екологија, Факултет заштите на раду у Нишу, 
2008. 

3. Watson, D., Labs, K., Climatic design: energy-efficient building principles and 
practices, McGraw-Hill, 1983. 

4. Tariq Muneer, H. Kambezidis, Solar radiation and daylight models for energy 
efficient design of buildings, Architectural Press, 1997. 

5. Wayne Forster, Dean Hawkes, Energy Efficient Buildings: 
Architecture,Engineering and Environment, Barnes & Noble, 2002. 

6. ANSI/ASHRAE 90.2-2007: Energy Efficient Design of Low-Rise Residential 
Buildings 

7. ASHRAE: Advanced Energy Design Guide For Small Office Buildings 

8. 7.William M. Marsh, Landscape Planning: Environmental Applications, 4th 
Edition, John Wiley & Sons, 2008.  

http://www.barnesandnoble.com/c/wayne-forster
http://www.barnesandnoble.com/c/dean-hawkes


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: Одабрана поглавља урбане екологије 
Наставник или наставници: Радосављевић М. Јасмина 
                                                      
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ:           10 
Услов:                      - 
Циљ предмета: Анализа стања и процеса животне средине градских подручја, са 
циљем прогнозирања могућих промена у њој као и примена концепата одрживих 
решења заштите животне средине.  
Исход предмета: Стицање савремених научних знања у вези са проблематиком 
животне средине урбаних подручја, креирање могућих измена и предлагање мера 
заштите животне средине са аспекта еколошке оптимизације. 
Садржај предмета: 

 Анализа стања природних услова значајних за развој града.  
 Град, градске функције и функционално зонирање у градовима.  
 Становање и одрживи развој у урбаним просторима.  
 Индустрија и њен утицај на животну средину урбаних подручја.  
 Енергетика и енергетски процеси у деградацији животне средине 

урбаних подручја.  
 Развој саобраћаја и његов утицај на стање животне средине урбаних 

подручја.  
 Примена алтернативних извора енергије у функцији заштите животне 

средине урбаних подручја.  
 Биоклиматско планирање и соларна архитектура, еколошки значај 

примене активних и пасивних соларних система.  
 Примена савремених метода у третману комуналног отпада урбаних 

подручја. 

Препоручена литература:  

1. Радосављевић, Ј., Павловић, Т., Ламбић, М., Соларна енергетика и 
одрживи развој, Грађевинска књига, Београд, 2010. 

2. Радосављевић, Ј., Урбана екологија, Факултет заштите на раду у Нишу, 
2008. 

3. Wayne Forster, Dean Hawkes, Energy Efficient Buildings: Architecture, 
Engineering and Environment, Barnes & Noble, 2002. 

4. William M. Marsh, Landscape Planning: Environmental Applications, 4th 
Edition, John Wiley & Sons, 2008. 

5. John O. Simonds, Landscape Architecture, 4th Edition, McGraw-Hill, 2009. 

 
 
 

http://www.barnesandnoble.com/c/wayne-forster
http://www.barnesandnoble.com/c/dean-hawkes


 
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: ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 
Наставник или наставници: Ненад Живковић 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Усвајање знања о савременим трендовима интегрисане превенције и 
контроле квалитета животне средине, процене еколошког статуса еколошких система, 
праћење промена, анализa и предвиђање трендова стања животне средине, посебно 
угрожености природних вредности и ресурса. 
Исход предмета: Оспособљеност за мултидисциплинарни и интегрални приступ у 
истраживању и праћењу стања квалитета животне средине, еколошког статуса и 
интегритета екосистема, за  планирање и креирање програма заштите и унапређења 
квалитета  животне средине,  очувања и унапређења природних вредности и ресурса,  као и 
доношење  управљачких одлука.  
Садржај предмета:  

 Интегрисaна превенција и контрола загађења животне средине.  
 Циљеви и карактеристике директива.  
 Интегрисано спречавање и контрола загађења у земљама ЕУ.  
 Интегрисано спречавање и контрола загађења у Србији.  
 Процес интегрисане контроле.   
 Рационално управљање ресурсима у складу са принципом загађивач плаћа. 
 Деловање на изворе загађења смањењем емисија. 
 Дефинисање граничних вредности емисија најбоље доступним техникама. 
 Развој процеса размене информација. 
 Најбоља практична техника – (Best Practice Technique).  
 Техничка и еколошка ефикасност. 
 Енергетска ефикасност. 
 Интегрални катастар загађивача- регистар загађивача. 
 Чистија  производња.  
 Стратегија увођења чистије производње.  

 
Препоручена литература:  

1. N. Živković,  Procena uticaja na životnu sredinu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, 
2007. 

2. Larsson J., Telle K.: Consequences of the IPPC directive’s BAT requirements for 
abatement costs and emissions, Statistics Norway-Research department, 2005 

3. A guide to the Air pollution Control (Installation and Alteration) Regulations, 
http://www.epd.gov.hk/epd/air_guidelines 

Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе: менторски рад, консултације, истраживачки рад 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) - усмени испит  
 усмени испит - 60 
 презентација истраживачког рада - 40 



 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Дијагностика и мапирање акустичких процеса 
Наставник или наставници: Драган Цветковић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање научних способности, академских вештина и креативних способности за 
дијагностику акустичких процеса , моделирање извора буке и мапирање буке. 
Исход предмета: Вештине: познавање и разумевање акустичких процеса и њихових 
карактеристика, познавање, разумевање и примена метода за дијагностику акустичких процеса, 
моделирање извора буке и мапирање буке применом одговарајућих метода и софтвера, познавање, 
разумевање и примена основних принципа менаџмента буком, процена утицаја буке на животну 
средину. 
Садржај предмета: 
Акустички процеси: зрачење буке, простирање буке, преношење буке кроз преграде, апсорпција 
буке. Методе за дијагностику акустичких процеса: метод звучног притиска, метод интензитета 
звука, метод површинских вибрација, метод корелације/кохеренце, акустичка холографија. 
Мапирање буке – демострација и поређење различитих физичких модела за простирање буке. 
Стандарди за прогнозу емисије извора буке: друмски, железнички и авионски саобраћај и 
индустрија. Стандарди за прогнозу простирања буке. Израда карата буке. Карте изложености буци. 
Конфликтне карте. Акустичко мапирање и калибрација акустичких мапа. Примена софтверских 
алата са мапирање акустичких процеса. Акустичко зонирање простора. Менаџмент буком у 
животној средини. Процена утицаја буке на животну средину. 
Препоручена литература:  
1. Bias, D., Hansen, C. (1996). Engineering Noise Control: Theory and Practice, Spon Press. 
2. Kotzen, B., English, C. (1999) Environmental Noise Barriers: A Guide to Their Visual and Acoustic 

Design, E&FN SPON. 
3. Garcia A., (2001) Environmental Urban Noise, WITpress 
4. Fahy F. J. (1995) Sound Intensity, E&FN Spon 
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 учествовање 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: Пројектовање система за заштиту од буке 
Наставник или наставници: Драган Цветковић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање научних способности, академских вештина и креативних способности за 
решавање конкретних проблема у животној средини које стварају извори буке кроз 
идентификацију, карактеризацију извора и пасивну и активну контролу буке. 
Исход предмета: Вештине: познавање и разумевање порекла генерисања буке, познавање и 
разумевање карактеристика сложених извора буке, познавање, разумевање и примена метода за 
анализу, описивање и предикцију буке, мерење и анализа буке, пројектовање пасивних и активних 
система за заштиту од буке. 
Садржај предмета: 
Извори буке: основне карактеристике, интеракција чврстих структура и звучних таласа, генерисање 
звука, преношење звука у затвореном и отвореном простору. Модели извора буке: монопол, дипол, 
квадропол, цилиндрични извор буке. Моделирање простирања буке: 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: конвенционалне методе у временском и 
фреквенцијском домену, кепструм анализа, анализа енвелопе, метод интензитета звука, акустичка 
холографија. Пасивне методе за контролу буке: преграде, кабине, баријере, виброизолациони 
материјали, виброапсорпциони материјали, акустичка обрада просторија, звучно-апсорпциони 
материјали. Активне методе за контролу буке: активна контрола простирања звука у каналима, 
активна контрола зрачења вибрирајућих структура, активна контрола преношења звука у 
затвореним просторијама, активна изолација вибрација, баријере са активним системима. Активни 
системи за и без повратне спреге. Пројектовање пасивних и активних система за заштиту од буке. 
 
Препоручена литература:  
1. Kotzen, B., English, C. (1999) Environmental Noise Barriers: A Guide to Their Visual and Acoustic 

Design, E&FN SPON. 
2. Bias, D., Hansen, C. (1996). Engineering Noise Control: Theory and Practice, Spon Press. 
3. Tokhi O., Veres S. (2002) Active Sound and Vibration Control, The Institute of Electrical Engineers 
4. Smith B., Peters R., Owen S. (2011) Acoustics and Noise Control, Pearson Longman 
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 учествовање 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 

35   

 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Управљање квалитетом вода 
Наставник или наставници: Такић Љиљана, Стојановић Т. Марина 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ предмета је постизање научних способности, развијање креативних особина и 
савладавање најактуелнијих научно - стручних знања из проблематике мониторинга, 
критеријума квалитета вода и управљања квалитетом вода.  
 Исход предмета  
Оспособљавање студената за научно истраживачки рад у области мониторинга и 
одређивања квалитета вода у функцији интегралне заштите и одрживог управљања 
воденим ресурсима. Студенти су оспособљени да реализују нове технологија и поступке, 
критички и свеобухватно сагледавају проблеме и делују креативно. Такође,  поседују 
способност да резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним 
часописима, доприносе развоју научне мисли. 
Садржај предмета 
Карактеристике површинских и подземних вода. Физички, хемијски и микробиолошки 
показатељи квалитета вода. Физичкохемијски и биохемијски процеси у воденим 
срединама. Аналитичке и биолошке методе контроле квалитета воде. Екохидрологија - 
загађивање и заштита вода. Технолошки развој и квалитет воде. Вода – елемент одрживог 
развоја. Граничне вредности емисије за воде – ГБЕ. Управљање отпадним водама на нивоу 
погона/компаније. Мониторинг квалитета воде. Критеријум квалитета воде. Корелација 
критеријума квалитета површинских вода. Стварни и захтевни квалитет вода. Оквирна 
директива о водама Европског парламента и савета. Индикатори управљања квалитетом 
воде –Индексни квалитет воде. Одрживо управљање воденим ресурсима. 
Препоручена литература:  
1. Веселиновић, Д., Гржетић, И., Ђармати А.Ш., Марковић, Д.Стања и процеси у  животној 
средини, Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду,Београд 1995 
2. Почуча, Ј.Н.). Заштита животне средине Екохидрологија (загађење и заштита вода), 
Грађевинска књига, Београд,2008. 
3. Bhattacharѕѕa, C.B., Banerjee, R. Environmental Biotehnology, University press 
Oxford,Oxford,2007. 
4. Далмација, Б. Граничне вредности емисије за воде, ИСНБ978-86-7031-224-1, Природно-
математички факултет, Институт за хемију, Универзитет у Новом Саду, нови Сад,2011. 
5. Директиве Европске Уније о водама, Републичка дирекција за воде, Министарство за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду Републике Србије, 2005. 
6. Франк Кемер, Халков приручник за воду, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 
2005 
7. Слободан Гаћеша, Миле. Клашња,Технологија воде и отпадних вода, Југословенско 
удружење пивара, Београд, 1994. 
Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 3 
 

Студијски истраживачки рад: 3 
 

Методе извођења наставе 
Менторски тип наставе. Консултације.Истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Усмени испит..................................................50 
Одбрана истраживачког рада........................50 



 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Загађивање вода и здравствени ризик 
Наставник или наставници: Такић Љиљана, Стојановић Т. Марина, Благојевић М. Љиљана 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ:10 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ предмета је постизање научних способности, развијање креативних особина и савладавање 
најактуелнијих научно - стручних знања из области загађивања вода и здравственог ризика са 
аспекта заштите животне средине и обезбеђивања здравствено исправне воде за пиће. Такође, циљ 
је стивање знања о утицају квалитета воде на здравље живих система и процена здравственог 
ризика.  
Исход предмета  
Оспособљавање студената за истраживање проблема загађивања вода са циљем отклањања ризика 
по здравље људи и животну средину.  
Садржај предмета 
Опште карактеристике воде, кружни ток воде у природи. Значај и употреба воде. Екохидрологија - 
загађивање и заштита вода.Отпадне воде, порекло и динамика настајања, карактеризација, 
пречишћавање. Специфичне органске и неорганске материје у води. Граничне вредности 
концентрације загађивача у води. Индикатори ризика квалитета вода. Квалитет вода за пиће, 
стандарди и нормативи. хемијске супстанце у води за пиће и њихов утицај на здравље. Средства за 
дезинфекцију воде за пиће и њихов утицај на здравље. Здравствена исправност воде за пиће. 
Препоруке светске здравствене организације. Оквирна директива о водама Европског парламента и 
Савета. Загађивање вода и утицај на здравље. дејство појединих контаминаната из воде на органе и 
системе у човековом организму. Утицај међусобне завсности загађеног земљишта, воде и хране на 
здравствено стање становништва. Биомониторинг и процена здравственог ризика.Здравствени исход 
(обољевање, хоспитализација и морталитет у односу на величину изложености). Епидемиолошке 
методе у проучавању здравствених поремећаја насталих дејством полутаната. Начини решавања 
појединих еколошких проблема и њихов утицај на здравље. Превенција.  
Препоручена литература  
1. Ђармати, Ш., Веселиновић, Д., Гржетић И., Марковић Д. (2007). Животна средина и њена 
заштита. Факултет за примењену екологију Футура. Београд. 
2. Почуча, Ј.Н. (2008). Заштита животне средине Екохидрологија (загађење и заштита вода). 
Грађевинска књига. Београд 
3. Далмација, Б. Квалитет вода за пиће – проблеми и решења, ИСНБ 86-7031-004X Природно-
математички факултет, Институт за хемију, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад,2011. 
4. Гаћеша, С., Клашња, М. Технологије вода и отпадних вода, Југословенско удружење пивара, 
Београд,1994.  
5. Кнежевић, Т., Илле, Т. Вода за пиће – Здравствени аспект, Савезни завод за заштиту и 
унапређење здравља, Београд, 2000.  
6. World Health Organiyation: Guidelines for drinking-water quality, First ed, Vol 2, Health 
criteria and other supporting information, Geneva, 1984. 
7. Кристофоровић-Илић М., са сарадницима Комуналана хигијена, Прометеј, Нови Сад, 2002. 
 Број часова  активне 
наставе: 6 

предавања: 
3 

Студијски истраживачки рад: 
3 

Методе извођења наставе 
Менторски тип наставе. Консултације. Истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Усмени испит..................................................50 
Одбрана истраживачког радаојекта..............50 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета: Еколошка етика 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Милтојевић, Д. Весна  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: / 
Циљ предмета 
Усредсређеност на вредност живота и његов квалитет упућује на неопходност еколошког 
проширивања традиционалних етичких категорија. Стицање теоретских знања о основним 
полазиштима еколошке етике која су корисна за формирање еколошког дискурса о односу човека и 
природе. Циљ програмског садржаја је подизање ниво еколошке свести, чиме  се доприноси 
одговорном деловању и избегавању еколошког ризика при обављању професионалне инжењерске 
делатности. 
Исход предмета  
Стицање способности расуђивања при професионалном деловању прихватањем принципа 
инжењерске еколошке етике, који ће будућим докторима при свакодневним професионалним 
делатностима и суочавањима са научним, техничким, социјалним и еколошким изазовима 
омогућити да доносе правилне одлуке и  делују одговорно, не само у односу на садашњост и људски 
род, већ и у односу на будуће људске генерације и све што га окружује. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Античка, средњевековна и нововековна схватања вредности природе и односа друштва према 
природи. Етика и еколошка етика. Природа као вредност за себе и за друге. Еколошко-етички 
принципи: антропоцентризам, екоцентризам, индивидуализам. Анимоетика. Биоетика. Геаетика. 
Дубока екологија. Екофеминизам.  Екологија и религија. Савремене перспективе еколошке етике.  
Еколошка етика и друштвени развој. Еколошка етика и одрживи развој. Еколошко-етички принципи 
и развој науке и технике. Еколошке последице бављења науком и техником.  Професионална етика 
инжењера. Еко-хуманизација професионалне инжењерске етике. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Аудитивне вежбе из наведених области. Израда семинарског рада. 
Литература:  

1. De Žarden, Džozef R. 2006. Ekološka etika: Uvod u ekološku filozofiju. Beograd: Službeni glasnik. 
2. Милтојевић, Весна 2005. Еколошка култура. Ниш: Факултет заштите на раду. 
3. Ekologija i etika (prir. V. Pavlović). 1996. Beograd: EKO centar. 
4. Cifric, Ivan. 1998. Bioetika. Etička iskušenja znanosti i društva. Zagreb: HSD i Zavod za 

sociologiju FFZG. 
5. Curry, Patric. 2006. Ecological ethics: an introduction. Cambridge: Polity Press. (доступно на 

www.books. google.com) 
6. Callicott, Baird J. 1997. Earth's insights: a survey of ecological ethics from the Mediterranean 

basin to the Australian Outback. London: University of California Press. (доступно на 
www.books. google.com) 

7. Civilno društvo i ekologija (prir. Lj. Despotović, N. Đuretić). 2006. Novi Sad:  Stylos. 
8. Markus, T. 2006. Dubinska ekologija i suvremena ekološka kriza: jedan bioekološki pogled. 

Zagreb: Razvoj i okoliš. 
9. Борейко, Владимир Е. 2004. Экологическая этика в вузе. Киев: Киевский эколого-

культурный центр. 
Број часова  активне наставе: 6 
 

Предавања: 3 Студијски 
истраживачки рад: 3 

 

Методе извођења наставе 
Усмено излагање (предавања) уз PowerPoint 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: ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ТЕОРИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
Наставник или наставници: МИЛУТИНОВИЋ Ј. Слободан  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за самостални научни и научно-стручни рад кроз упознавање са 
савременим сазнањима у области одрживог развоја и продубљено овладавање постојећим 
теоријским и истраживачким дометима, како би се омогућило објективно, систематско и 
критичко проучавање појава и проблема у економској, социјалној и сфери заштите 
животне средине, као и њихових узајамних веза и интеракција. 
Исход предмета  
Стицање предметно-специфичних компетенција за темељно познавање и разумевање 
концепта одрживог развоја, као и решавање проблема уз употребу научних метода и 
поступака. Повезивање основних знања из различитих области везаних за економски и 
друштвени развој и заштиту животне средине, њихову примену у пракси, али и праћење 
савремених достигнућа у поменутој области, а посебно: 

‐ за самостална истраживања и остваривање научних и примењених резултата у 
области одрживог развоја, применом савремених истраживачких метода уз 
критично оцењивање резултата истраживања других; 

‐ за трансфер знања у праксу у саветодавним (консалтинг) агенцијама, 
истраживачким јединицама, институтима или на факултетима; 

‐ за самостално решавање практичних проблема у креирању, планирању, спровођењу 
и надгледању практичних политика одрживог развоја, уз примену теоријских знања 
и истраживачких вештина. 

Садржај предмета 
1. Ресурси, животна средина и економски развој 

Повезаност економског раста и животне средине. Да ли ће економски раст угрозити 
границе издржљивости планете? Како да економски развој постане еколошки 
одржив? 

2. Друштвено благостање и одрживи развој 
Концепт производње, друштвеног богатства, раста и развоја. Чиниоци друштвеног 
благостања. Концепт капитала. Друштвени цапитал. Капитални токови, капиталне 
залихе и креирање друштвеног богатства. Различите врсте раста. Раст и развој. 

3. Еколошка одрживост 
Одрживост: дефинисање и иопште детерминанте. Етика одрживости. Димензије 
одрживости. Концепт еколошке одрживости. Принципи и стандарди одрживости.  

4. Одрживи развој и социјална правда 
Међузависност одрживости и смањења сиромаштва. Климатске промене и социјална 
правда.  

5. Зелена економија 
Политички контекст. Економија и идентитети: одрживе вредности вс. монетарне 
вредности. Зелена економија и одрђиви развој. Политике осигурања зелене 
економије. Глобализација и трговина. Начини остваривања зелене економије – 
„штетне субвенције“, „зелено опорезивање“. 

6. Урбана одрживост 
Градови и глобализација. Градови и одрживост. Градови као одрживе заједнице. 
Управљање у градовима. 



7. Индикатори одрживог развоја  
Препоручена литература  

 Milutinović, S. (2012). Politike održivog razvoja. Niš: Fakultet zaštite na radu 
 Ekins, P. (2000).  Economic Growth and Environmental Sustainability. London: 

Routledge 
 Harris, J. M. (2006). Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary 

Approach.  2nd edition.  Houghton Mifflin Company 
 Gasper, D. (2004). Human Well-being: Concepts and Conceptualizations. UNU-WIDER 

Discussion Paper No. 2004/06 
 Costanza at al (2007). „Quality of life: An approach integrating opportunities, human 

needs, and subjective well-being”. Ecological economics. No 61, 267 - 276 
 Brown, L.R. (2001). Eco-Economy: Building an Economy for the Earth. W. W. Norton & 

Co 
 UNEP (2011). „The Transition to a Green Economy: Benefits, Challenges and Risks 

from a Sustainable Development Perspective”. Report by a Panel of Experts* to Second 
Preparatory Committee Meeting for United Nations Conference on Sustainable 
Development 

 Cato, M.S. (2009).Green Economics. An Introduction to Theory, Policy and Practice. 
London: Earthscan 

 Evans, B., Joas, M., Sunbach, S. & Theobald, K (2004) Governing Sustainable Cities, 
London: Earthscan 

 Andrusz, G. (2004) “From Wall to Mall”. In Nedović – Budić, Z. & Tsenkova, S. (eds) 
Winds of societal change: remarking post-communist cities. Urbana-Champaign: 
University of Illinois 

 OECD (2008). Measuring Sustainable Development. Report of the Joint 
UNECE/OECD/Eurostat Working Group on Statistics for Sustainable Development. New 
York and Geneva: United Nations 

 Dasgupta, P. (2007). „Measuring Sustainable Development: Theory and Application”. 
Asian Development Review. Vol 24, No. 1, 1 - 10 

Број часова  активне 
наставе: 6 

Предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе 
Презентације наставника; Семинари; Анализа случаја; Израда пројекта; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Учешће на семинару маx. 40 поена 
Израда и одбрана пројекта маx. 60 поена 
 



Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
 
Назив предмета:  Управљање знањем и одлучивање у области животне 
средине 
Наставник или наставници: Николић М. Весна 
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 

 Sajfert, Z., Đorđević, D.,Bešić, C. Manadžment i moć razmene znanja, Zadužbina Andrejević, 
Beograd, 2007 

 Nonaka, I., Takeuchi, H. The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New 
York 1995 

 Devenport, T., Prusak, L. Working Knowledge Harvard Business school press, Boston, 
Massachusetts 1998 

 Lesser E. L. Knowlwdge and Social Capital – Foundations and Applications Butterworth 
Heinemann, An Imprint of Elsevier, Boston Oxford 2000 

 Wiig, K. People-Focused Knowledge Management Elsiver, Boston 2004 
 Lesser, E., Prusak, L. Creating Value with Knowledge, Oxford University Press, Oxford New 

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

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

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

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

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

Oxford; 2003; ISBN: 0-19-924028-0 
 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 
 



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

 Макроскопско електромагнетно поље.  
 Општи појам антене и зрачење електромагнетне енергије.  
 Извори електромагнетних зрачења ниских учестаности. 
 Извори електромагнетних зрачења високих  учестаности (радио и ТВ учестаности, 

сателитске и мобилне комуникације, радарске учестаности, електротермија, 
основи ласерске технике). 

 Извори инфрацрвеног и ултравиолетног зрачења, штетно дејство и начини заштите. 
 Биолошки ефекти утицаја електромагнетних поља на живе системе. 
 Прорачун електромагнетног поља. 
 Моделирање процеса простирања електромагнетних поља. 
 Продирање електромагнетних таласа у грађевинске објекте и биолошке организме. 
 Моделирање процеса продирање електромгнетних таласа у грађевинске објекте и 

биолошке организме. 
 Биолошко штетно дејство на биолошке системе, животиње и људе. 
 Стандардизовање величина ЕМ поља. 
 Стандарди из области електромагнетних зрачења. 
 Континуални мониторинг електромагнетних зрачења. 
 Домаћи прописи из области заштите од опасног дејства нејонизујућих 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. Elektrostatičko polje, Dejan Petković, Fakultet zaštite na radu, Niš, 2005. 
3. Biological Efect of Electromagnetical fields, Peter Staroulakis, Springler, Berlin, 2003.  
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. Antene i prostiranje radio talasa, Momčilo Dragović, Akademska Misao, Beograd, 2008. 
8. Standard Handbook of Electrical Engineering, Donald Fink, Wayne Beaty, Mc Graw –Hill, 2007. 
9. 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: 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 животне средине. 
 
Исход предмета  
Оспособљавање студената да самостално повезују материју из предмета докторских 
студија, интегрално сагледавају и анализирају проблеме у области заштите животне 
средине 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 животне средине, 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 изабране 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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