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Увод 
Факултет заштите на раду у Нишу, у школској 2016/2017. години, реализује следеће 
студијске програме мастер академских студија акредитоване у научним областима:  

1. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 
 Инжењерство заштите на раду; 
 Инжењерство заштите од пожара; 
 Инжењерство заштите животне средине; 
 Управљање ванредним ситуацијама; 
 Управљање комуналним системом. 

2. Менаџмент и бизнис 
 Управљање заштитом животне средине. 

Студије трају једну годину (два семестара) и имају укупно 60 ЕСПБ бодова.  
Студијски програм се изводи према Плану извођења наставе који доноси Наставно-
научно веће Факултета. 
Планом извођења наставе се утврђују: 

1. наставници и сарадници који ће изводити наставу према студијском програму; 
2. место извођења наставе; 
3. почетак и завршетак школске године, као и временски план и распоред извођења 

наставе и испита; 
4. облици извођења наставе (предавања, семинари, вежбе, лабораторијске вежбе, 

теренски рад, пројекти, консултације, провера знања и друго); 
5. начин полагања испита, испитни рокови и критеријуми за проверу знања и 

оцењивање студената; 
6. списак обавезне и помоћне литературе; 
7. могућност извођења наставе на страном језику; 
8. могућност извођења наставе на даљину; 
9. остале важне чињенице за квалитетно извођење наставе. 

План извођења наставе се објављује на интернет страници Факултета пре почетка 
школске године. 
Изузетно, из оправданих разлога, промена плана извођења наставе се може извршити 
и током школске године. Промена плана извођења наставе се објављује на интернет 
страници Факултета. 
1. Наставници и сарадници који ће изводити наставу према студијском програму 
одређују се Одлуком о ангажовању наставника и сарадника за извођење наставе и 
испита на првој години мастер академских студија на Факултету заштите на раду у Нишу 
у школској 2016/2017. години. Одлуку о ангажовању доноси Декан Факултета на предлог 
стручних органа (Комисије за студијске програме, Катедре). За извођење наставе 
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Факултет ангажује потребан број наставника и сарадника са одговарајућим научним и 
стручним квалификацијама.  
2. Место извођења наставе је у седишту Факултета заштите на раду у Нишу (у Нишу, 
Чарнојевића 10а). Распоредом извођења наставе на првој години мастер академских 
студија за школску 2016/2017. годину одређују се учионице за извођење предавања и 
вежби за сваки предмет. 
3. Почетак и завршетак школске године, као и временски план и распоред 
извођења наставе и испита дати су у временском плану извођења наставе и испита на 
првој години мастер академских студија за школску 2016/2017. годину и у распореду 
извођења наставе на првој години мастер академских студија за школску 2016/2017. 
годину.  
4. Облици извођења наставе су: предавања, вежбе (рачунске, аудитивне, 
лабораторијске и остали облици извођења вежби), семинари, дебате, консултације, 
провере знања (колоквијуми, семинарски радови, графички радови, домаћи задаци). 
Облици извођења наставе за сваки предмет дати су у спецификацији предмета. 
5. Начин полагања испита, испитни рокови и критеријуми за проверу знања и 
оцењивање студената 
Испити се полажу, у складу са студијским програмом, само у писаној форми, само усмено 
или у писаној форми и усмено. Начин полагања испита из појединог предмета дат је у 
спецификацији предмета. 
Испитни рокови су: јунски, септембарски, октобарски, децембарски, јануарско-
фебруарски и априлски, а организују се у складу са годишњим календаром испита на 
Факултету. 
Рад студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и 
изражава се у поенима. 
Провера знања и оцењивање студената врши се на основу вредновања предиспитних 
обавеза и полагањем испита. 
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити 100 
поена. За активности и провере знања у току семестра (предиспитне обавезе) студент 
може остварити, у складу са студијским програмом, 60 поена, а полагањем испита 40 
поена. 
На испит може изаћи студент који је задовољио све предиспитне обавезе утврђене 
планом извођења наставе и остварио најмање 30 поена. 
Вредновање предиспитних обавеза врши се према следећим критеријумима: 

 активност у току предавања и вежби - до 10 поена; 
 израда пројеката - од 20 до 30 поена; 
 израда семинарских радова - од 10 до 20 поена; 
 израда графичких радова - од 5 до 10 поена; 
 израда домаћих задатака (у форми рачунских задатака, презентација тема, есеја и 
сл.) - до 5 поена; 

 полагање колоквијума - од 15 до 30 поена; 
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 обављање лабораторијских вежби и израда извештаја - до 10 поена; 
 учествовање у раду семинара - до 10 поена. 

Успех студента на испиту изражава се оценама од 5 (није положио) до 10 (изузетан). 
Коначна оцена на испиту формира се на основу укупног броја поена које је студент 
остварио полагањем испита и испуњавањем предиспитних обавеза, а утврђује се према 
следећој скали: 

- оцена 10 (изузетан) за остварених 91-100 поена; 
- оцена 9 (одличан) за остварених 81-90 поена; 
- оцена 8 (врло добар) за остварених 71-80 поена; 
- оцена 7 (добар) за остварених 61-70 поена; 
- оцена 6 (довољан) за остварених 51-60 поена; 
- оцена 5 (није положио) за остварених 0-50 поена. 

6. Списак обавезне и помоћне литературе за сваки поједини предмет дат је у 
спецификацији предмета.  
Литература за полагање испита усаглашена је са садржајем наставних предмета и 
усклађена са обимом предмета исказаног у ЕСПБ бодовима. Уџбеничка литература је 
интерна (издања Факултета намењена првенствено студентима Факултета заштите на 
раду у Нишу) и екстерна (издања других високошколских установа, институција и 
издавачких предузећа).  
7. Могућност извођења наставе на страном језику. 
Студијски програм је акредитован за извођење наставе само на српском језику. 
8. Могућност извођења наставе на даљину.  
Студијски програм није акредитован за извођење наставе на даљину. 
9. Остале важне чињенице за квалитетно извођење наставе  
Број група за наставу утврђен је према стандардима за акредитацију, и то за: 

 предавања - 1 (једна) група; 
 рачунске, аудитивне и остале облике извођења вежби – 1 (једна) група; 

 
Саставни део плана извођења наставе чине: 

1. одлука о ангажовању наставника и сарадника; 
2. спецификација предмета и стручне праксе; 
3. динамички план реализације предмета; 
4. научне и стручне квалификације наставника и сарадника. 
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Временски план и распоред извођења наставе и испита 
Школска година, по правилу, почиње 1. октобра, а завршава се 30. септембра наредне 
године. 
Школска година има, по правилу, 42 радне недеље, од чега 30 наставних недеља и 12 
недеља за консултације, припрему испита и испите. 
Наставне недеље су подељене на јесењи и пролећни семестар, тако да сваки од њих, по  
правилу, садржи по 15 наставних недеља, док је 12 недеља за консултације, припрему 
испита и испите, по правилу, подељено на шест испитних рокова. 
Настава из појединачних предмета се организује у току једног семестра. 

Јесењи семестар 

Настава 

Јесењи семестар Почетак Крај 
За студенте I године  
Мастер академских студија 

07.11.2016. 27.01.2017. 

Нерадни дани/периоди 

Дан/период Почетак Крај 

Дан примирја у I светском рату 11.11.2016. 11.11.2016. 

Новогодишњи празници 01.01.2017. 03.01.2017. 
Период између Новогодишњих и 
Божићних празника 

04.01.2017. 06.01.2017. 

Божићни празници 07.01.2016. 07.01.2016. 

Надокнада наставе за нерадне дане 

Дан/период Нерадни дани Надокнада 
04.01.2017. 19.11.2016. 
05.01.2017. 26.11.2016. 

Период између Новогодишњих и 
Божићних празника 

06.01.2017. 03.12.2016. 

Значајни радни дани 

Дан/период Датум Обележавање 
Почетак наставе 04.11.2016. Додела индекса 

Дан заштите од пожара 07.11.2016. 
Гостовање у 

медијима/организација 
трибина и предавања 

Дан духовности - Св. Сава 27.01.2017. Пригодно обележавање 
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Испити 

Испитни рок Почетак Крај 
Децембарски  28.11.2016. 23.12.2016. 
Јануарско-фебруарски 30.01.2017. 17.02.2017. 

Пријављивање испита 

Испитни рок Почетак Крај 
Децембарски 14.11.2016. 18.11.2016. 
Јануарско-фебруарски 16.01.2017. 20.01.2017. 

Пролећни семестар 

Настава 

Пролећни семестар Почетак Крај 

За студенте I године  
Мастер академских студија 

20.02.2017. 02.06.2017. 

Значајни радни дани 

Дан/период Датум Обележавање 
Дан Факултета 03.03.2017. Свечана академија 
Светски дан заштите на 
раду/безбедности и здравља на 
раду 

28.04.2017. 
Гостовање у 

медијима/организација 
трибина и предавања 

Светски дан заштите животне 
средине 

05.06.2017. 
Гостовање у 

медијима/организација 
трибина и предавања 

Дан Универзитета 15.06.2017. Свечана академија 

Ненаставни дани/периоди 

Дан/период Почетак Крај 
Дан факултета 03.03.2017. 03.03.2017. 

Нерадни дани/периоди 

Дан/период Почетак Крај 
Дан државности 15.02.2017. 16.02.2017. 
Ускршњи празници  14.04.2017. 17.04.2017. 
Првомајски празници 01.05.2017. 02.05.2017. 
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Испити 

Испитни рок Почетак Крај 
Априлски 03.04.2017. 28.04.2017. 

Предмети јесењег семестра 05.06.2017. 16.06.2017. 
Јун 1 

Предмети пролећног семестра 12.06.2017. 23.06.2017. Јунски 
Јун 2 

Додатни термин за предмете 
пролећног семестра 

26.06.2017. 07.07.2017. 

Септембарски 28.08.2017. 22.09.2017. 
Октобар 1 За све предмете  02.10.2017. 13.10.2017. 

Октобарски 
Октобар 2 

Додатни термин за све 
предмете 

16.10.2017. 27.10.2017. 

Напомена: Од 05.06.2017. до 09.06.2017. године - други колоквијум за предмете пролећног семестра, 
објављивање резултата предиспитних обавеза. 

Пријављивање испита 

Испитни рок Почетак Крај 
Априлски 20.03.2017. 24.03.2017. 

Предмети јесењег семестра 29.05.2017. 02.06.2017. 
Јун 1 

Предмети пролећног семестра 29.05.2017. 02.06.2017. Јунски 
Јун 2 

Додатни термин за предмете 
пролећног семестра 

19.06.2017. 23.06.2017. 

Септембарски 10.07.2017. 14.07.2017. 
Октобар 1 За све предмете  25.09.2017. 29.09.2017. 

Октобарски 
Октобар 2 

Додатни термин за све 
предмете 

09.10.2017. 13.10.2017. 
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Распоред наставе у јесењем семестру 
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Распоред наставе у пролећном семестру 

 



 

 12 

Предмети прве године мастер академских студија 
Предмети прве године мастер академских студија студијског програма 
Управљање заштитом животне средине  

Активна настава Р. 
бр. 

Шифра 
предмета Назив предмета Семест

ар 
Тип 

предмета 
Статус 

предмета П В ДOН СИР 

Остали 
часови ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1.  M-6-01 Управљање заштитом 
животне средине 1 СА О 2 2    5 

2.  M-6-04 Социјална екологија 1 ТМ О 2 2    5 

3.  M-6-02 Економика заштите 
животне средине 1 НС О 2 2    5 

4.  M-6-03 Политика заштите 
животне средине 1 TM О 2 2    5 

M-6-07 Управљање пројектима 1 ТМ 2 2 

M-6-08 Еколошка психологија 1 НС 2 2 5.  

М-6-14 Енглески језик 1 АО 

И 

2 2 

   4 

М-6-09 Информисање и односи 
с јавношћу 1 АО 2 2 

6.  

М-6-11 Основи индустријске 
екологије 1 СА 

И 

2 2 

   4 

7.  М-6-05 Право заштите животне 
средине  2 СА  О 2 2    5 

8.  М-6-06 Управљање и развој 
људских ресурса 2 СА О 2 2    5 

М-6-12 Заштита здравља 2 СА 2 2 

М-6-13 Еколошка андрагогија 2 НС 2 2 
9.  

М-6-16 
Пословна етика у 
заштити животне 
средине 

2 СА 

И 

2 2 

   4 

М-6-15 Адаптација на дејство 
климатских промена 2 СА 2 2    

М-6-17 Мониторинг животне 
средине 2 СА 2 2    10.  

М-6-10 
Природни ресурси и 
заштита животне 
средине  

2 НС 

И 

2 2    

4 

11.  М-6-18 Стручна пракса 2 СА О     3 4 

12.  М-6-19 Мастер рад 2 СА О     5 10 

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР, остали часови) и 
ЕСПБ на години 20 20   8 60 

Укупно часова активне наставе на години 40   
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све 
године студија 40   
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Одлука о ангажовању наставника и сарадника 
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УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Управљање заштитом животне средине 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Живковић Б. Снежана 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање основних знања о заштити животне средине, о значају и улози заштите животне средине и о 
појму, сврси и циљевима система управљања животном средином. 
Исход предмета  
Савладавањем програмског садржаја студент стиче неопходна знања о концепту управљања заштитом 
животне средине и способност очувања и унапређивања животне средине уз примену и спровођење 
светских стандарда квалитета и заштите животне средине. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам менаџмента. Основне функције менаџмента (планирање, организовање, управљање људским 
ресурсима, вођење и контрола). Подела процеса управљања. Улога и задаци менаџера. Особине, знања и 
способности менаџера. 
Појам, сврха и циљеви управљања заштитом животне средине. Основни типови управљања заштитом 
животне средине. Начела заштите животне средине. Принципи управљања заштитом животне средине.  
Системи управљања заштитом животне средине на националном нивоу. Субјекти управљања заштитом 
животне средине. Надлежност локалне самоуправе у области заштите животне средине. Место и улога 
организација цивилног друштва у систему заштите животне средине. Стратешка процена утицаја и 
процена утицаја на животну средину. Примена информационе комуникационе технологије у системима 
управљања заштитом животне средине. 
Управљање заштитом животне средине као пословни процес. Системи управљања заштитом животне 
средине према међународним нормама. Модел система управљања према серији стандарда из групе ISO 
14000. Управљање ризицима у складу са нормом ISO 31000:2009. Систем управљања заштитом животне 
средине применом модела bussines intelligence.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Разрада актуелних тема из области управљања заштитом животне средине. 
Литература  
 Живковић С. (2015). Управљање заштитом животне средине (скрипта). Ниш: Факултет заштите на раду у 
Нишу. 

 Črnjar M., Črnjar K., Perić J., Zelenika R., Denona-Bogović N. (2009). Menadžment održivog razvoja: ekonomija, 
ekologija, zaštita okoliša. Opatija: Fakultet za menadžement u turizmu i ugostiteljstvu. 

Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

 
Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Усмено излагање (предавања), израда семинарских радова на вежбама, дискусије, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
пројектни задатак  усмени испит 40 
колоквијум-и 2 х 15   
семинарски радови 20   
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Динамички план реализације предмета Управљање заштитом животне 
средине 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Управљање заштитом животне средине 
Година студија: I 
Семестар: јесењи (I) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводни час 
I 

вежбе Уводни час (подела семинарских радова) 

предавања 
Појам менаџмента.  
Основне функције менаџмента (планирање, организовање, управљање 
људским ресурсима, вођење и контрола) 

II 

вежбе Припрема семинарских радова 

предавања 
Подела процеса управљања.  
Улога и задаци менаџера.  
Особине, знања и способности менаџера 

III 

вежбе Припрема семинарских радова 

предавања 
Појам, сврха и циљеви управљања заштитом животне средине.  
Основни типови управљања заштитом животне средине IV 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Начела заштите животне средине.  
Принципи управљања заштитом животне средине V 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Системи управљања заштитом животне средине на националном нивоу. 

VI 
вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Субјекти управљања заштитом животне средине. 
VII 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Надлежност локалне самоуправе у области заштите животне средине.  
Место и улога организација цивилног друштва у систему заштите животне 
средине. 

VIII 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Стратешка процена утицаја и процена утицаја на животну средину. 

IX 
вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Примена информационе комуникационе технологије у системима управљања 
заштитом животне средине. X 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Управљање заштитом животне средине као пословни процес. 

XI 
вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Системи управљања заштитом животне средине према међународним 
нормама. XII 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Модел система управљања према серији стандарда из групе ISO 14000. 

XIII 
вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Управљање ризицима у складу са нормом ISO 31000:2009. 
XIV 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Систем управљања заштитом животне средине применом модела bussines 
intelligence. XV 

вежбе Уводни час 

Напомена: У току семестра студенти полажу два колоквијума. Први колоквијум током новембра месеца, а 
други колоквијум током јануара. 

 

Предметни асистент:  Предметни наставник: 
др Снежана Живковић  др Снежана Живковић, ванр. проф. 
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Снежана Живковић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Снежана Б. Живковић  
Звање Ванредни професор 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, 
2007.  

Ужа научна област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и 
животне средине 

Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2012. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Докторат 2004. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита на раду 
Магистратура 2001. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита на раду 
Диплома 1998. Филозофски факултет у Београду Психологија рада 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета   Назив студијског програма, врста студија  
1. Организација рада и заштите на раду Заштита на раду - ОАС 
2. Психофизиологија рада Заштита на раду - ОАС 
3. Управљање заштитом на раду Инжењерство заштите на раду - МАС 
4. Организација заштите од пожара Инжењерство заштите од пожара - МАС 
5. 

Управљање заштитом животне средине 
Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање заштитом животне средине  – МАС 

6. Психологија група Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
7. Еколошка психологија Управљање заштитом животне средине  – МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Живковић, С. (2008): Мотивација за заштиту на раду, Факултет заштите на раду у Нишу, ISBN 978-86-

80261-85-0; COBISS.SR-ID 145776140; CIP 331.101.3, 331.45/.46, 176 стр. (M42) 
2. Живковић, С. (2011):Улога и значај лица за безбедност и здравље на раду у привредним друштвима у 

Републици Србији, Факултет заштите на раду у Нишу, ISBN 978-86-6093-037-0; COBISS.SR-ID 185446668; CIP 
331.45/.46(497.11), 270 стр. (М42) 

3. Живковић, С. (2011): Организација заштите од пожара, Факултет заштите на раду  у Нишу, ISBN 978-86-
6093-029-5, 182234124; CIP 614.84(075.8), 232 стр., прво издање уџбеника 

4. Živković, S. (2014): Safety management in Serbia and Croatia (Work-related problems of occupational safety specialist 
in companies in Serbia and Croatia), LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-659-10448-0, 84 стр. (М12) 

5. Живковић, С., Палачић, Д. (2015): Управљање безбедношћу у пословним организацијама у Србији и 
Хрватској - компаративна анализа, Факултет заштите на раду у Нишу. ISBN 978-86-6093-069-1; COBISS.SR-ID 
216493580; CIP 005.334:658.1(497.11) 005.334:658.1(497.5), 296 стр. (М42) 

6. Живковић, С. (2012): Психологија група, Факултет заштите на раду у Нишу. ISBN 978-86-6093-041-7; 
COBISS.SR-ID 193500172; CIP 316.62:159.9(075.8), 255 стр., прво издање уџбеника 

7. Živković, S. (2015): The role of occupational safety and health specialist in safety promotion and implementation – case 
study, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 22(2), 2015, pp. 177-180. ISSN 1745-7300, 
http://dx.doi.org/10.1080/17457300.2013.877938 (M23) 

8. Živković, S., Takić, Lj., Živković, N. (2013): The improvement of environmental performances by applying ISO 14001 
standard: A case study, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 18(4), 2013, pp. 541-552. ISSN 1451-
9372 UDC 502.1:502/504:006.3/.8, DOI 10.2298/CICEQ120513088Z (М23) 

9. Živković, S., Todorović, M., Pejčić, D. (2016): Improvements in environmental protection through optimization of 
production processes - a case study, Fresenius Environmental Bulletin 25(8), 2016, pp. 2725-2735. ISSN 1018-4619 
(M23) 

10. Živković, S., Nikolić, V., Markič, M. (2015): Influence of professional drivers’ personality traits on road traffic safety: 
case study, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 22(2), 2015, pp. 100-110. ISSN 1745-7300, 
http://dx.doi.org/10.1080/17457300.2013.843571 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 32 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 11 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним:  Гостујући професор на Уљановском државном универзитету у 
Уљановску, Русија, октобра 2012. године.  
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СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА - Спецификација предмета 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије - други ниво студија 
Назив предмета: Социјална екологија 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  Милтојевић Д. Весна 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета 
Упознавање студената са филозофско-антрополошким и социолошким тумачењима односа друштво-
природа у циљу прихватања холистичког погледа на свет и принципа еколошке етике ради правилног 
сагледавања утицаја друштвеног развоја на животну средину како би у професионалној пракси дали пуни 
допринос решавању еколошких проблема и остваривању хуманијих услова живота и рада као и концепта 
одрживог развоја.   
Исход предмета  
Оспособљеност студената за разумевање друштвене условљености еколошких проблема и еколошке 
кризе, теоријских и институционалних облика који доприносе усклађивању развојних потреба и 
капацитета животне средине, укључивање у остваривање концепта одрживог развоја на локалном, 
регионалном и глобалном нивоу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Предмет и метод социјалне екологије; човекова средина (појам и елементи човекове животне средине, 
однос елемената човекове животне средине); квалитет живота (појам, квалитет животне средине – 
елемент квалитета живота); еколошка криза и могућности њеног решавања (појам и узроци), различита 
схватања о односу природе и друштва (социоеколошке теорије); заштита човекове животне средине 
(социолошко становиште); еколошка свест, етика и култура (појам и елементи еколошке свести, значај 
еколошке свести за усклађивање односа између друштва и природе, филозофско – социјалне основе 
развоја еколошке етике, утицај религије, традиције и других чинилаца на обликовање еколошке етике, 
појмовно одређивање еколошке културе); еколошки покрети (појам нових друштвених покрета, 
еколошки покрети и њихов значај за решавање еколошких проблема) и остваривање одрживог развоја. 
Практична настава:  
Вежбе: Обрада актуелних тема о односу човек-друштво-природа кроз одбрану семинарских радова и 
анализу текстова. 
Литература  
1. Марковић, Д. Ж. (2015). Социјална екологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 
2. Ristić, J. (2012). Ka jednoj ekološkoj kulturi: održivost, postdominacija i duhovnost. Beograd: Službeni glasnik. 
3. Saks D. Dž. (2014). Doba održivog razvoja. Beograd: CIRSD i Službeni glasnik. 
4. Милтојевић, В.Д. (2005). Еколошка култура. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу. 
5. Nadić, D. (2012). Ogledi iz političke ekologije. Beograd: Čigoja štampa i Fakultet političkih nauka Univerziteta u 

Beogradu. 
6. Милтојевић, В. (2013). Инжењери и одрживи развој. У Д.Б.Ђорђевић, Б. Ђуровић, Професија инжењер: 

нека питања. Ниш: Универзитет у Нишу - Машински факултет. 
7. Wright, D., Camden-Pratt, C. & Hill, S. (2011). Social Ecology: Applying Ecological Understanding to our Lives and 

our Planet. Stroud UK: Hawthorn Press. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

 
Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Предавања (усмено излагање ),  вежбе (индивидуални и групни рад),  семинарски радови, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
колоквијум-и  усмени испит 70 
семинарски рад 20   
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Динамички план реализације предмета Социјална екологија 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Социјална екологија 
Година студија: I 
Семестар: јесењи (I) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Предмет социјалне екологије 
I 

вежбе Подела тема за израду семинарских радова 
предавања Метод социјалне екологије 

II 
вежбе Дискусија: Етика, наука и екологија  

предавања Човекова животна средина (појам и елементи) 
III 

вежбе Дискусија:Техничко-технолошки развој и животна средина 
предавања Однос елемената човекове животне средине 

IV 
вежбе Дискусија:Да ли има довољно хране? 

предавања Квалитет живота и квалитет животне средине 
V 

вежбе Дискусија: Политика: чувар или непријатељ животне средине 
предавања Еколошка криза (појам и узроци) 

VI 
вежбе Дискусија: Екотероризам: мит или стварност 

предавања Различита схватања о односу природе и друштва 
VII 

вежбе Дискусија: Да ли је идеја о одрживом развоју одржива? 
предавања Заштита човекове животне средине (социолошко становиште) 

VIII 
вежбе Дискусија: Границе раста 

предавања Еколошка свест 
IX 

вежбе Одбрана семинарских радова: Филм и заштита животне средине  
предавања Еколошка етика 

X 
вежбе Одбрана семинарских радова: Музика и заштита животне средине 

предавања Еколошка култура 
XI 

вежбе Одбрана семинарских радова: Антропоцентризам и екоцентризам 
предавања Еколошка политика (појам, принципи, циљеви и субјекти) 

XII 
вежбе Одбрана семинарских радова: Религија и заштита животне средине 

предавања Еколошки покрети  
XIII 

вежбе Одбрана семинарских радова: Еколошки покрети и заштита животне средине 

предавања 
Значај Миленијумске декларације за очување мира на глобалном нивоу и 
остваривање одрживог развоја XIV 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Потписи 

XV 
вежбе Одбрана семинарских радова: Информисање и заштита животне средине 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

мр Ивана Илић-Крстић  др Весна Милтојевић, ред. проф. 
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Весна Милтојевић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Весна Д. Милтојевић 
Звање Редовни професор 
Назив институције у којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, 
1986. 

Ужа научна област 
Друштвено–хуманистичке науке у заштити радне и животне 

средине 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2013. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Докторат 2003. Филозофски факултет у Нишу Социолошке науке 

Магистратура 1995. 
Факултет политичких наука у 
Београду 

Политичке науке 

Диплома 1984. Филозофски факултет у Нишу Социолошке науке 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија 

1.  Социологија 
Заштита животне средине – ОАС  
Заштита на раду – ОАС  

2.  Социјална екологија 
Инжењерство заштите животне средине – МАС  
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

3.  Социологија заштите на раду Инжењерство заштите на раду – МАС  

4.  Информисање и односи с јавношћу 
Управљање ванредним ситуацијама – МАС  
Управљање комуналним системима – МАС  
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

5.  
Пословна етика у заштити животне 
средине 

Управљање заштитом животне срдине - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Miltojević, V. (2015). Globalization Processes and Environmental Ethics. Dragan Milčić (Ed.) Proceeding The 3rd 

International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, pp. 517-521. Niš, September 17 – 18, 2015. 
Niš: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering. ISBN 978-86-6055-072-1 

2.  

Милтојевић, В. (2014). Ставови студената о чланству у Европској унији и остваривању одрживог развоја. 
У: Д. Стјепановић Захаријевски, Г. Ђорић и Г. Стојић (Прир.), Културне оријентације студената и култура 
мира на Балкану, стр. 39-55. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет и Центар за социолошка 
истраживања. ISBN 978-86-7379-359-7 

3.  
Милтојевић, В. (2014). Екосоцијализам и стратегије развоја. Годишњак за социологију, 9(10-11), 113-121. 
ISSN 1451-9739 

4.  
Miltojević, V., Ilić Krstić, I., & Živković, S. (2013). Ecological Culture of Agricultural Producers – Case Study in 
Serbia and Bulgaria. Tarım Bilimleri Dergisi- Journal of Agricultural Sciences, 18(4), 315-328. ISSN 1300-7580 

5.  
Петровић, Ј. С., Стјепановић Захаријевски, Д. С., и Милтојевић, В.  (2013). Сиромаштво у теоријском 
дискурсу и стратешким документима Републике Србије. Српска политичка мисао, XX(2), 151-172. ISSN 
1452-3108 

6.  

Ilić Krstić, I., Miltojević, V. (2013). Ekološka bezbednost i održivi razvoj u pograničnim opštinama Istočne i 
Jugoistočne Srbije – studija slučaja. U M. Petrović (prir.), Izazovi održivog razvoja, str. 196-213. Beograd: 
Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. 
ISBN 978-86-913927-7-2 

7.  
Miltojević, V. (2012). The Environmental Culture of the Agricultural Producers and Realization of 
Environmental Safety. У А. Мантарова (прир.), Измерения на екологичната култура, рр. 178-203. София: 
„Аля“. ISBN 978-954-8465-81-6 

8.  

Ilić-Krstić, I. and Miltojević, V. (2011). Social Determination of Motivation for Safe Work. In: D. Petković, I. Krstić 
(Eds.), Proceeding The 16th International Conference of the Series Man and Working Environment – Safety of Tehnical 
Systems in Living and Working Environment, pp. 451-455. Niš: Faculty of Occuoational Safety of Niš. ISBN 97-86-
6093-035-6 

9.  Милтојевић, В. (2011). Култура као димензија одрживог развоја. Теме, 35(2), 639–653. ISSN 0353-791 

10.  
Đorđević, J. I Miltojević, V. (1998). Informisanje u funkciji poboljšanja odnosa u sistemu „društvo-priroda“. Acta 
biologica Iugoslavica, Serija D, Ekologija 33 (Supplementum), 491-495. ISSN 0531-9110 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата више од 15 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 2 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни  
Усавршавања: ДИДАКТИЧКО УСАВРШАВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ САРАДНИКА 
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Ивана Илић-Крстић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Ивана Љ. Илић-Крстић 
Звање Асистент 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу,Факултет заштите на раду у Нишу, 2008. 

Ужа научна област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне 
средине 

Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2015. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Докторат    
Магистратура 2010. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Диплома 2005. Филозофски факултет Социологија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  

1. Социологија 
Заштита животне средине – ОАС  
Заштита на раду – ОАС  

2. Социјална екологија 
Инжењерство заштите животне средине – МАС  
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

3. Социологија заштите на раду Инжењерство заштите на раду – МАС  

4. Информисање и односи с јавношћу 
Управљање ванредним ситуацијама – МАС  
Управљање комуналним системима – МАС  
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

5. 
Пословна етика у заштити животне 
средине 

Управљање заштитом животне срдине - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Ilić Petković, A., Ilić Krstić. I. 2014 . „Economic sustainability in legal regulations of Republic of Serbia". Ecologica, 
br.75, str. 486–489. ISSN 0354-3285 

2.  

Ilić Krstić. I.. Miltojević, V. 2013. „Ekološka bezbednost i održivi razvoj u pograničnim opštinama istočne i 
jugoistočne Srbije - studija slučaja".U Izazovi održivog razvoja, prir. M. Petrović, str. 196–212. Beograd: 
Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet u Beogradu. ISBN 
978-86-913927-7-2 

3.  
Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A. 2012. "Socijalno-pravni aspekti održivog razvoja u Republici Srbiji". Ecologica, br.66, 
str. 252–257. ISSN 0354-3285 

4.  
Miltojević, V., Iliić-Krstić, I. 2011. Cultural Dimension of Sustainable Development as a Presumtion of Local 
Communities Development. Quality Of Life, no.2, pp. 33–37. ISSN 1986-6038  

5.  
Miltojević, V., Ilić Krstić. I. 2011. „Mogućnosti zadovoljavanja potreba kao determinanta socijalne pravde u Srbiji, 
Makedoniji i Bugarskoj." U Balkan uprocesu evrointegracije (Modernizacija i razvoj), priredeo Milorad Božić, str. 
153–175. Niš: Filozofski fakultet u Nišu. ISBN 978-86-7379-236-1 

6.  
Miltojević, V., Iliić-Krstić, I. 2011. „Cultural Dimension of Sustainable Development as a Presumtion of Local 
Communities Development”. Quality Of Life 2, No 1-2, pp. 33-37. On line ISSN 1986-6038 

7.  

Ilić-Krstić, I., Miltojević., V. 2011. „Social Determinants of Motivation for Safe Work.” In Proceeding the 16th International 
Conference of the Series Man and Working Environment – Safety of Tehnical Systems in Living and Working Environment [STS-
11, edited by Dejan Petković and Ivan Krstić, pp. 451–455 Niš: Faculty of occupationa and safety in Niš. ISSN 978-86-
6093-035-6 

8.  

Miltojević., V., Ilić-Krstić., I. 2011. „Transitional Processes and Working Environment Safety.” In Proceeding The 16th 
International Conference of the Series Man and Working Environment – Safety of Tehnical Systems in Living and Working 
Environment [STS-11, edited by Dejan Petković and Ivan Krstić, pp. 429–432. Niš: Faculty of occupationa and safety in 
Niš. ISSN 978-86-6093-035-6 

9.  

Ilić Krstić, I. 2012. „Ipact transiton processes in Serbia on wages of employees and their motivation for safety work.” In 
Proceeding The 7th Scientific and Professional Conference with International Participation – Menagemente and Safety, pp. 
419-425. Čakovec: Croatian Society Of Safety Engineers and University college of applied sciences in safety. ISSN 1848-
5251 

10.  
Ilić Krstić, I. 2012. “The Influence Of Ecological Conscience On The Concept Of   Sustainable Development”. 
Наука-бизнес-образование: проблемы и перспективы компетентностного взаимодействия, стр. 146-149.  
Улыяновск: „Улыяновский Государственный Университет». ISSN 978-5-88866-464-3 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 2 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни 
Усавршавања   
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ЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Економика заштите животне средине 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  Спасић М. Драган 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање знања о негативним економским последицама загађивања животне средине и оспособљавање 
за практично израчунавање економских последица и ефеката улагања у превентиву. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената за практична испитивања и анализе негативних економских и еколошких 
последица загађивања животне средине, као и за непосредну примену економских инструмената. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Фактори који утичу на животну средину: природни, социјално-медицински, економско-географски. 
Становништво: Густина насељености, природни прираштај, структура, миграције. Природни ресурси и 
добра. Економске последице загађивања животне средине. Појам. Класификација. Последице по времену 
и месту настанка. Последице загађивања воде, ваздуха и земљишта. Методе израчунавања. Економске 
мере и инструменти. Коришћење отпадних материја. Класификација економских инструмената. 
Инвестиције у заштиту животне средине. Ефекти улагања. Извори средстава за заштиту животне средине. 
Фондови. Порези. Амортизација. Самодопринос.. 
Практична настава: 
Анализа економских последица на примерима из праксе. Обрада економских показатеља и њихова 
валоризација. Рад са статистичким публикацијама. Презентација и одбрана семинарских радова.  
Литература 
• Спасић Д. и Аврамовић Д. (2013). Економика заштите животне средине. Ниш:  Факултет заштите на 

раду.  
• Field, B. C. (1997). Environmental economics: an introduction, 2nd edition. New York: McGraw-Hill.  
• Вукичевић, Ђ. М. (2009). Економија животне средине. Нови Сад: Правни факултет.  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Теоријска и практична настава уз индивидуално ангажовање студената. 
Израда и одбрана семинарског рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит - 
практична настава 5 усмени испит 40 
колоквијум-и 2 x 20 ..........  
семинар-и 10   
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Динамички план реализације предмета Економика заштите животне 
средине 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Економика заштите животне средине 
Година студија: I 
Семестар: јесењи (I) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Увод у предмет. Проблеми и потешкоће у сагледавању економске компоненте 
заштите радне и животне средине. I 

вежбе Увод у вежбе. Упознавање са темама семинарског рада. 
предавања Делатности. Производња. Пословање. Средства. Фондови. Трошкови.   II вежбе Упознавање са класификацијом делатности. 
предавања Економски принципи. Резултати. 

III вежбе Мерење продуктивности, економичности, рентабилности и физичког обима 
производње. 

предавања Финансијски план. Интерни ефекти. Екстерни ефекти. Дисекономија. IV вежбе Анализа интерних и екстерних ефеката који проузрокују привредни субјекти. 

предавања Заштита и трошкови: Директни и индиректни трошкови заштите. Праћење и 
извештавање. Прикупљање података. V 

вежбе Примери добре праксе прикупљања података. 
предавања Системи за управљање трошковима. Анализа трошкова заштите. VI вежбе Примери добре праксе управљања трошковима заштите. 

предавања Последице неповољних услова рада. Појам и класификација. Непосредне 
последице. VII 

вежбе Динамика непосредних последица по делатностима и гранама. 
предавања Економске последице. Губици. Издаци. 

VIII вежбе Израчунавање губитака због неповољних услова рада. Методе евидентирања 
издатака. 

предавања Последице пожара и експлозија. Појам и класификација. Динамика пожара. 
Еколошке последице. Непосредне последице. IX 

вежбе Динамика пожара по делатностима и гранама. Динамика непосредних 
последица. Израчунавање непосредне материјалне штете, губитака и издатака. 

предавања Економске последице. Непосредна материјална штета. Губици. Издаци. X вежбе Teст провере знања 

предавања Последице загађивања животне средине. Појам и класификација. Еколошке 
последице. XI 

вежбе Анализа највећих еколошких катастрофа. 

предавања Економске последице деградације животне средине. Економске последице 
нерационалне експлоатације и коришћења природних ресурса. XII 

вежбе Методе израчунавања економских последица загађења животне среидне. 
предавања Инвестиције у заштиту радне и животне средине. Појам и класификација. 

XIII вежбе 
Примери инвестиција у непсоредну заштиту. Методе израчунавања 
ефективности инвестиција у заштиту радне и животне средине на нивоу друштва 
и на нивоу предузећа. 

предавања Економски ефекти улагања у заштиту и њихов утицај на квалитет пословања. 
Извори средстава за заштиту радне и животне средине. XIV 

вежбе Teст провере знања 

предавања Рекапитулација наставног градива. Верификација предиспитних обавеза. 
Претходно оцењивање. 

XV 
вежбе 

Примери извора средстава за заштиту радне и животне средине: Фондови. 
Субвенције. Порези. Рекапитулација наставног градива. Припрема за полагање 
испита. 

Напомена: У току семестра студенти полажу два колоквијума. Први колоквијум у 9. недељи јесењег 
семестра. Други колоквијум у 15. недељи јесењег семестра. 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

др Драган Спасић 
Жарко Врањанац 

 др Драган Спасић, ред. проф. 
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Драган Спасић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Драган M. Спасић 
Звање Редовни професор 
Назив институције у којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу,Факултет заштите на раду у 
Нишу, 1980. 

Ужа научна област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и 
животне средине 

Академска каријера 
 Година Институција Научна област 
Избор у звање 1999. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Докторат 1988. Факултет заштите на раду у Нишу Науке из области заштите на раду 
Магистратура 1984. Факултет заштите на раду у Нишу Науке из области заштите на раду 
Диплома 1979. Факултет заштите на раду у Нишу дипл. инжењер заштите на раду 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студја 

1. Економика заштите 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

2. Индикатори квалитета радне и животне средине 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

3. Економика заштите на раду Инжењерство заштите на раду - МАС 
4. Економика заштите од пожара Инжењерство заштите од пожара - МАС 
5. 

Економика заштите животне средине 
Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

6. Економичност комуналних система Управљање комуналним системом - МАС 
7. Природни ресурси и заштита животне средине Управљање заштитом животне срдине - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Спасић, Д. (2003): Економика заштите на раду, Графика „Галеб“, Ниш, стр. 433 

2. 
Спасић, Д., Аврамовић Д. (2007): Повреда на раду у Републици Србијиу периоду од 1954. до 2006. 
године, Факултет заштите на раду у Нишу, стр. 245 

3. 
Спасић, Д. (1999): Економски инструменти политике заштите животне средине, Научна монографија, 
Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, стр. 125-149 

4. Спасић, Д. (1991): Економика заштите од пожара и експлозија, Факултет заштите на раду, стр. 119 

5. 
Спасић, Д. и Томановић Д. (2007): Пожари и експлозије у Републици Србији у периоду од 1976. до 2006. 
године, Факултет заштите на раду у Нишу, стр. 178 

6. 
Spasić, D. i Vučković Lj. (1997): Ekonomsko-ekološki zahtevi za racionalno korišćenje energije, XXII 
Međunarodno savetovanje o zaštiti radne i životne sredine, Niš, str. 215-224. 

7. 
Спасић, Д. (1988): Економски стимуланси за унапређење квалитета животне средине, Научни скуп 
„Квалитет животне средине и економки развој, Факултет заштите на раду, Ниш, стр. 80-89. 

8. 
N. Veljkovic, D. Spasic, A. Mihajlov, Z. Gligorijevic (2002): Economic aspect of sustainable water development 
indicators for the South Morava basin, Hydrorama 2002 - Integrated Water Management: The Key to 
Sustainable Water Resources, Athens Water Supply & Sewerage Company, Greece, стр.73-77 

9. 
Spasić, D. (1991): Investicie do bezpečnosti a ochrany zdravia pri praci, Dvojmesačnik pre teoriu a prax 
bezpečnosti prace “Bezpečna praca”, Bratislava, br. 6/91., str. 243-245. 

10. 
Spasić, D. i Vučković Lj. (1997): Ekonomska i ekološka opravdanost gasifikacije, Zbornik radova „Gasifikacija 
Jugoistočne Srbije“, Niš, str. 131-147. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним 
Истраживач на научном потпројекту “Интеракција економског развоја и животне средине у систему тржишне 
економије” који је део пројекта “Стуктурне промене у функцији генерисања развоја” (пројекат 06ТО4-07) 
финансиран од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије у оквиру пројеката у области 
основних истраживања у периоду  од 1996-2000. године.  На овом пројекту др Драган Спасић  ангажован је са 
четири истраживачка месеца. Истраживач на научном пројекту „Развој и испитивање хибридног равног 
пријемника сунчеве енергије за топлотно и електрично претварање“ (пројекта 271002) финансиран од стране 
Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије. Редовни професор Међународног 
независног еколошко-политолошког Универзитета у Москви. Менторство у докторским дисертацијама (1). 
Менторство у магистраским тезама (9).  Менторство у специјалистичким радовима (1). 
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Жарко Врањанац, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Жарко Г Врањанац 

Звање Мастер инжењер заштите животне средине (Управљање 
комуналним системом) 

Назив институције у којој наставник 
ради са пуним радним временом и од 
када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, 
2016. 

Ужа научна област  
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2016. Факултет заштите на раду у Нишу Ангажован као стипендиста МПНТР 
Докторат /   
Специјализација /   
Магистратура /   

Диплома 2015. Факултет заштите на раду у Нишу 
Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија  

1. Економика заштите  
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

2. Еконимика заштите живнотне средине 
Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање заштитом животне средине - МАС 

3. 
Природни ресурси и заштита животне 
средине 

Управљање заштитом животне средине - МАС 

4. 
Адаптација на дејство климатских 
промена 

Управљање заштитом животне средине - МАС 

5. Одрживо становање Управљање комуналним системом - МАС 

6. Локални одрживи развој 
Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање комуналним системом - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
Vranjanac Ž. (2016). The management of hygiene and cleaning products packaging waste, XII Internacional May 
Conference on Strategic Management – IMKSM 2016, Bor. pp. 790-798. 

2. 
Pejčić D., Vranjanac Ž. (2016) Environmental impact analysis of hygiene and cleaning products packaging waste, 
Safety engineering, Vol.6. pp. 21-27. 

3. 
Vranjanac Ž. (2015). Quality management of public lighting, XI Internacional May Conference on Strategic 
Management – IMKSM 2015, Bor. pp. 348-357. 5.  

4. 
Vranjanac Ž., Pejčić D., Stojanović J., Ikodinović A. (2015). Index of disablement as an indicator state of the work, 
12. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Unapređenje sistema zaštite na radu, Tara. pp.218-225. 

5. 
Vranjanac Ž., Pejčić D. (2014). Index of injuries at work as an indicator state of the work, 11. Nacionalna 
konferencija sa međunarodnim učešćem, Unapređenje sistema zaštite na radu, Prolom Banja. pp.  172-179. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата - 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  1 Међународни  

Усавршавања  
“У-НИ пракса 2015”, Универзитет у Нишу, Град Ниш - Управа за привреду, одрживи 
развој и заштиту животне, 03.08.2015. – 31.08.2015. 

Други подаци које сматрате релевантним:  
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ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Политика заштите животне средине 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Милутиновић, Ј. Слободан, Илић-Петковић Александра 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета: Оспособљавање студената да: анализирају постојеће практичне политике и политику 
заштите животне средине; развијају и примењују политику и стратегију одрживог развоја и заштите 
животне средине. 
Исход предмета: Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је да: 
анлизира практичне политике и националну и локалне политике заштите животне средине; формулише 
практичне политике у сферама одрживог развоја (економски развој, друштвени развој, заштита животне 
средине), врши њихову приоритизацију и процењује ефекте ових политика на животну средину. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
 Политика и етика: етичке теорије; етичке перспективе заштите животне средине (антропоцентризам, 

биоцентризам,  екоцентризам,  дубинска екологија); однос етике и политике заштите животне 
средине. 

 Савремене политичке теорије: настанак и развој; либерализам, социјалдемократија, социјализам, 
конзервативизам, ... однос политичких теорија према заштити животне средине). 

 Формирање и историјски развој политике заштите животне средине. 
 Теорија општег добра; јавна добра и заједнички интереси; специфичност јавних добара; позитивне и 

негативне екстерналије; позицијска добра и екстерналије у потрошњи. 
 Екологизам и еколошке партије: зелена идеологија; еколошке партије; еколошки покрети. 
 Међународна политика заштите животне средине: принципи, механизми и средства;  мултилатерални 

споразуми. 
 Инструменти политике заштите животне средине на националном нивоу: плански инструменти; 

законски инструменти;  економски инструменти; инструменти за процену утицаја; инструменти за 
мониторинг и евалуацију. 

 Заштита животне средине и конфликти. 
 Политика заштите животне средине у земљама у транзицији. 
 Промене политике заштите животне средине после конференције РИО+20. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Анализа и процена практичних политика. Процена ефеката практичних политика на животну средину. 
Анализе случајева: Недостатак воде на Блиском Истоку; Утицај рудника угља у региону Усти на политику 
заштите животне средине; Екстракција минералних сировина или конзервција на Новом Зеланду. Дебата: 
Примена мултилатералних споразума у заштити животне средине – предности и недостаци. Семинар: 
Анализа предприступне позиције Републике Србије за Поглавље 27 – Животна средина и климатске 
промене.  
Литература  
 Милутиновић С. (2012). Политике одрживог развоја. Ниш: Факултет заштите на раду. 
 Steiner A., Martonakova H. & Guziova Z. (ur.) (2003). Vodič za dobro upravljanje u oblasti životne sredine. 

Beograd: UNDP. 
 Doyle T. & McEachern D. (2008). Environment and Politics. Third Edition. London: Routledge. 

http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134603091_sample_482516.pdf 
 Cohen S. (2006). Understanding Environmental Policy. New York: Columbia University Press. 
 Connely J., & Smith G. (2003). Politics and the Environment. Second Edition. London: Routledge. 
 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Презентације наставника; Семинари; Дебата; Анализа случаја; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит - 
практична настава 20 усмени испит 60 
колоквијум-и - ..........  
семинар-и -   
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Динамички план реализације предмета Политика заштите животне 
средине 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Политика заштите животне средине 
Година студија: I 
Семестар: јесењи (I) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Упознавање са предметом и планом рада. 
I 

вежбе Представљање литературе. Упознавање са начином рада на предмету. Договор о 
даљем раду 

предавања 

Политика и етика. Етичке теорије (теорија божанског порекла, теорија врлина, 
утилитаризам, деонтолошка етика). Етичке перспективе заштите животне 
средине (антропоцентризам, биоцентризам,  екоцентризам, дубинска екологија).  
Однос етике и политике заштите животне средине (реформистички приступ 
етици животне средине, радикални приступ етици животне средине, еколошки 
прагматизам, питање легитимитета, питање суверенитета) 

II 

вежбе Методологија израде семинарских радова 

предавања 
Савремене политичке теорије (Настанак и развој политичких теорија. 
Либерализам, социјалдемократија, социјализам, конзервативизам, ... Однос 
политичких теорија према заштити животне средине). III 

вежбе Анализа случаја: Недостатак воде на Блиском Истоку. 

предавања 
Формирање и историјски развој политике заштите животне средине. Политика 
заштите животне средине пре 1992. године.  Политика заштите животне средине 
после 1992. године. IV 

вежбе Анализа случаја: Утицај рудника угља у региону Усти на политику заштите 
животне средине. 

предавања 
Теорија општег добра. Јавна добра и заједнички интереси. Врсте добара. 
Специфичност јавних добара. Екстерналије. Позитивне и негативне екстерналије. 
Позицијска добра и екстерналије у потрошњи. V 

вежбе Анализа случаја: Екстракција минералних сировина или конзервција на Новом 
Зеланду. 

предавања Екологизам и еколошке партије. Зелена идеологија. Еколошке партије. Еколошки 
покрети. VI 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Међународна политика заштите животне средине. Принципи међународне 
политике заштите животне средине.  Механизми и средства: мултилатерални 
споразуми. VII 

вежбе Дебата: Примена мултилатералних споразума у заштити животне средине – 
предности и недостаци. 

предавања Инструменти политике заштите животне средине на националном нивоу. 
Плански инструменти. Законски инструменти.  Економски инструменти. VIII 

вежбе Семинар: Анализа предприступне позиције Републике Србије за Поглавље 27 – 
Животна средина и климатске промене (анализа пост-скрининг документа) 

предавања Инструменти политике заштите животне средине на националном нивоу. 
Инструменти за процену утицаја. Инструменти за мониторинг и евалуацију. IX 

вежбе Семинар (део 2): Анализа предприступне позиције Републике Србије за Поглавље 
27 – Животна средина и климатске промене (анализа пост-скрининг документа) 

предавања Заштита животне средине и конфликти X вежбе Семинар: Одбрана семинарских радова 
предавања Политика заштите животне средине у земљама у транзицији.  XI вежбе Семинар: Одбрана семинарских радова 
предавања Промене политике заштите животне средине после конференције РИО+20 XII вежбе Семинар: Одбрана семинарских радова 
предавања Зелена економија - институционални оквир XIII вежбе Семинар: Одбрана семинарских радова 
предавања Семинар: Одбрана семинарских радова XIV вежбе Семинар: Одбрана семинарских радова 
предавања Резервни термин: Дискусија и питања и одговори. XV вежбе Резервни термин: Дискусија и питања и одговори. 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

др Александра Илић Петковић  
др Слободан милутиновић, ред. проф. 
др Александра Илић Петковић, доцент 
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Слободан Милутиновић, Curriculum Vitae 
Име и презиме Слободан Милутиновић 
Звање Редовни професор 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду 
1991. 

Ужа научна област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и 
животне средине (Одрживи урбани развој)  

Академска каријера  
 Година Институција Научна област 
Избор у звање 2004. Факултет заштите на раду Менаџмент и бизнис 
Докторат 1993. Факултет заштите на раду Заштита на раду 
Магистратура 1990. Факултет заштите на раду Заштита на раду 
Диплома 1985. Грађевински факултет Високоградња 

Списак предмета које наставник може да држи 
Р. бр. Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  
1.  Одрживи развој Заштита животне средине - ОАС 

1.  Локални одрживи развој 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање комуналним системом - МАС 

2.  Политика заштите животне средине 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање комуналним системом – МАС 
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

3.  Одрживо становање Управљање комуналним системом - МАС 

4.  
Адаптација на дејство климатских 
промена 

Управљање заштитом животне срдине - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Милутиновић, С. (2012). Политике одрживог развоја. Ниш: Факултет заштите на раду 

2. 
Milutinovic, S. (2013). “Higher Education for Sustainable Development in Serbia”, in M. Adomsent & I. Otte 
(Eds.), Higher Education for Sustainable Development in Central and Eastern Europe. Bad Homburg: VAS Verlag, 
127 – 137 

3. 

Baste, I., M. Ivanova, B. Lee, S. Belliethathan, I. A. Gelil, J. Gupta, P. M. Haas, Z. Habtezion, A. Halpaap, J. C. 
Mohamed-Katerere, P. King, M. Kok, M. Lee, T. Patterson, V. Campal, B. Chambers, M. Goodall, S. Milutinovic, 
F. Preston (2012). „Global Responces“, in GEO5 – Global Environmental Outlook – Environment for the Future We 
Want, Geneve: United Nations Environmental Programme, 458 – 486 

4. 
Milutinovic, S. (2008). “Urbanization and Sustainable Development”, in N. Dronin, R. Richer & E. Timar (eds.), 
Environment and Development: Policies for Our Sustainable Future, Budapest: Central European University, 
Department of Environmental Sciences and Policy, 93 – 99 

5. 
Milutinovic, S. (2007). “Sustainable Development in Serbia”, in R. N. Pati & O. Schwarz – Herion (eds.),  
Sustainable Development: Issues and Perspectives, New Delhi: D. K. Printworld (P) Ltd, 484 – 505 

6. Милутиновић, С. (2011). Одрживо становање. Ниш: Факултет заштите на раду 

7. 
Milutinovic, S., S. Zivkovic (2014). “Planning local sustainable development in Western Balkans”. Management of 
Environmental Quality, Vol. 25, No 1. (in print) 

8. 
Milutinović, S., V. Nikolić (2013). “Rethinking higher education for sustainable development in Serbia: an 
assessment of Copernicus charter principles in current higher education practices”.  Journal of Cleaner 
Production,  

9. 
Milutinović, S. (2010). „Local sustainable development planning in Serbia: Achievements so far and future 
challenges”. Thermal Science, Vol. 14, No 3, 581 - 594 

10. 
Milutinovic, S., A. Jolovic, (2010). “Building Capacity for Sustainability: Strategic Planning Processes for Local 
Sustainable Development Practices in Western Balkan”. Lex Localis - Journal Of Local Self-Government, Vol 8, No. 
3, 293 – 311 

Збрини подаци научне, односно уметничке  и стручне активности наставника 
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 4 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи         _____ Међународни              __1__ 
Усавршавања: Fulbright Visiting Scholarship, University of Pennsylvania, USA, January 2010 / May 2010; Erasmus Mundus 
Visiting Scholarships: (1) University of Padova, Italy, November 2012 and November 2013; (2) Technical University of 
Darmstadt, Germany, November 2009 / December 2009 and May 2010 / Jun 2010; (3) Central European University, Budapest, 
Hungary, 2006/07; JFDP Visiting Scholarship, University of North Carolina at Chapel Hill, USA, за школску годину 2003-2004. 

 



 

 29

Александра Илић Петковић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Александра М. Илић Петковић 

Звање Доцент 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу,Факултет заштите на раду у Нишу, 
2009. 

Ужа научна област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и 
животне средине 

Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 

Избор у звање 2014. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Докторат 2014.  Факултет за право, јавну управу и 

безбедност, Мегатренд 
Универзитет у Београду 

Правне науке 

Диплома 2006.  Правни факултет у Нишу Правне науке 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија  

1. Правни основи заштите 
Заштита на раду - ОАС 
Заштита животне средине - ОАС 

2. Заштита на раду и осигурање Заштита на раду - ОАС 

3. 
Заштита животне средине и 
осигурање 

Заштита животне средине - ОАС 

4. Радно право Инжењерство заштите на раду - МАС 

5. Политика заштите животне средине 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање комуналним системом – МАС 
Управљање заштитом животне средине - МАС 

6. Право заштите животне средине Управљање заштитом животне средине - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  

1.  
Илић Петковић Александра, Миле Илић. „Радно-правни статус запослених у јединицама локалне 
самоуправе.“ Годишњак Педагошког факултета у Врању. 7(2016):237-243.   

2.  
Ilić Krstić Ivana, Aleksandra Ilić Petković. „Engineering ethics and sustainable development.“Safety Engineering. 
2(2015):109-114.   

3.  
Ilić Petković Aleksandra. „Sustainable development and green economy – similarities and differences.“ Ecologica. 
78(2015):561-564.   

4.  
Ilić Petković Aleksandra. „Legal status of civil servants: basic legislative solutions.“ Facta universitatis, Series: Law 
and Politics. 2(2015):139-147.   

5.  
Илић Петковић Александра, Миле Илић, Ненад Хафнер. „Институционална компоненета Националне 
стратегије одрживог развоја Србије са освртом на улогу локалне самоуправе.“ Пешчаник. 13(2015):165-178. 

6.  
Ilić Krstić Ivana, Aleksandra Ilić Petković. „Sustainable agriculture and social development.“Ecologica. 75(2014): 
458-461. 

7.  
Ilić Petković Aleksandra, Ivana Ilić Krstić. „Economic sustainability in legal regulations of Republic of 
Serbia.“Ecologica. 75(2014):486-489. 

8.  
Илић Миле, Александра Илић Петковић, Милан Јовановић. „Достигнућа стратешког приступа у реформи 
државне управе у Републици Србији у процесу прикључења Европској унији.“ Теме. 4(2013):1749-1762.   

9.  
Илић Александра. „Дисциплинска и материјална одговорност државних службеника у правном систему 
Републике Србије.“ Теме. 1(2012):377-391.   

10. Илић Александра. „Појам, правна природа и субјекти службеничког односа.“ Теме. 3(2011):939-958.   
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи: 2 Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: 
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УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Управљање пројектима 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Глишовић M. Срђан 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање знања о концепту и примени принципа управљања пројектима. Овладавање основним 
методама и техникама пројектног менаџмента. 
Исход предмета  
Савладавањем програмског садржаја студенти стичу способности организацијe пројектних активности, 
применe концепта управљања пројектима у области заштитe животне средине и сродним областима, и 
употребе савремених метода, техника и софтверских алата за управљање пројектима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Пројекат: појам, оквир, полазни услови. Развој концепта управљања пројектима – етапе, карактеристике 
и значај. Стратешки контекст управљања пројектима – планирање, селекција, идентификација ресурса, 
критични фактори, интеграција пројеката. Животни циклус пројекта. Планирање пројекта, логичка 
оквирна матрица. Методи и технике планирања: гантограми, мрежни дијаграми – одређивање критичног 
пута / критичног низа. Организација управљања пројектом. Израда буџета и анализа трошкова. 
Управљање квалитетом пројекта – управљање опсегом, временом, трошковима, вредновање 
напредовања пројекта. Управљање ризиком у оквиру пројекта. Имплементација пројекта. Мониторинг и 
контрола. Информациони алати за управљање пројектима. Управљање пројектима у инжењерству 
заштите животне средине. 
Практична настава:Вежбе 
Теоријске и рачунске вежбе које прате теоријску наставу, примена софтверских алата за управљање 
пројектима, презентација и одбрана пројектног задатка у области обухваћеној теоријским садржајем. 
Литература  
 Јовановић П. (2005). Управљање пројектом. Београд: ФОН.  
 Станимировић П. (2009). Мрежно планирање и MS PROJECT. Ниш: ПМФ, Универзитет у Нишу. 
 Јовановић П. (2006). Како постати добар пројектни менаџер. Београд: Виша школа за пројектни 
менаџмент, стр. 21-25; 31-33; 35-39; 63-69; 54-61. 

 Петронијевић П. (2006). Брзи водич кроз MS PROJECT 2003. Београд: ГАФ, Универзитет у Београду, стр 1-12. 
 Gehrecke S. (1996). Ekološki Menadžment I. Beograd: FON, Univerzitet u Beogradu, A26-A32. 
 PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Third Edition (PMBOK Guide). (2004). Newtown 

Square, PE: Project Management Institute. 
 Kerzner H. (2004). Project Management Case Studies.  NY: Willey. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

 
Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Усмено излагање (предавања), израда пројектног задатка, дискусије, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
пројектни задатак 20 усмени испит 40 
колоквијум-и 30   
семинарски радови    
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Динамички план реализације предмета Управљање пројектима 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Управљање пројектима 
Година студија: I 
Семестар: јесењи (I) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводни час: преглед тема и садржаја 
I 

вежбе Преглед области за вежбања и тема за семинарске радове 
предавања Пројектни менаџмент: основни појмови, развој концепта 

II 
вежбе Карактеристике и животни циклус пројекта, пројекат и процес 

предавања 
Циљеви и структура пројекта, Процедуре пројектног менаџмента; организација 
за управљање пројектима. III 

вежбе SMART критеријуми; WBS, OBS, PBS дијаграми 

предавања 
Планирање ресурса и времена, Тријада ограничења, Процесне групе у 
пројектном менаџменту IV 

вежбе Гантови дијаграми: активности у временском току 

предавања 
Методе и технике пројектног менаџмента (SWOT анализа, COST-BENEFIT анализа, 
ROI критеријум)  V 

вежбе SWOT анализа, Улоге и задаци пројектног менаџера 
предавања Планирање реализације пројекта; LFM матрица 

VI 
вежбе Примена Mатрице логичког оквира 

предавања Методи и технике мрежног планирања: CPM, PERT, PDM 
VII 

вежбе Типови активности, релације и међузависности. 

предавања 
Мрежно планирање: правила за формирање мрежних дијаграма, метод 
критичног пута (CPM)  VIII 

вежбе Примена CPM метода: формирање мрежних дијаграма 
предавања Фулкерсонова правила, нумерисање, рачунање времена 

IX 
вежбе Примена CPM метода: нумерисање мрежних дијаграма 

предавања Анализа времена и критичан пут 
X 

вежбе Примена CPM метода: одређивање критичног пута 
предавања Пројектни тимови и тимски рад, формирање тимова 

XI 
вежбе Радионица: тимске улоге – Белбинов тест 

предавања 
Примена софтверских пакета за управљање пројектима. Увод у MS Project: радно 
окружење, структура софтвера XII 

вежбе MS Project: израда плана пројекта, унос вредности и релација 
предавања Улоге и задаци пројектног менаџера 

XIII 
вежбе MS Project: дефинисање и подешавање ресурса 

предавања Комуникација, управљање конфликтима, управљање ризиком 
XIV 

вежбе MS Project: примери израде пројеката 
предавања Праћење и контрола реализације пројекта 

XV 
вежбе Радионица: руковођење пројектом 

Напомена: У току семестра студенти полажу два колоквијума. Први колоквијум у 9. недељи јесењег 
семестра. Други колоквијум у 15. недељи јесењег семестра. 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

Аца Божилов  др Срђан Глишовић, ванр. проф. 
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Срђан Глишовић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Срђан М. Глишовић 
Звање Ванредни професор 

Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу,  
1997. 

Ужа научна област Управљање квалитетом радне и животне средине 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  

Избор у звање 2012. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду 

Докторат 2006. Универзитет у Новом Саду Интердисциплинарне студије зжс 
Магистратура 1999. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита животне средине 

Диплома 1991. Машински факултет Прецизнно машинство 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета      Назив студијског програма, врста студија  

1.  Индустријска екологија Заштита животне средине - ОАС 

2.  Управљање пројектима 

Инжењерство заштите на раду - МАС 
Инжењерство заштите од пожара - МАС 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
Управљање комуналним системом – МАС 
Управљање заштитом животне средине - МАС 

3.  Анализа животног циклуса Инжењерство заштите животне средине - МАС 

4.  Основи индустријске 
екологије Управљање заштитом животне средине - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Srdjan Glisovic, Evica Stojiljkovic, Predrag Stojiljkovic (2015), The state of play in disseminating LCM 

practices in the Western Balkan region: the attitude of Serbian SMEs, The International Journal of Life 
Cycle Assessment,·Springer Verlag, ISSN: 0948-3349; 1614-7502, 1-14, DOI:10.1007/s11367-015-0894-7 

2. Srdjan Glisovic, Evica Stojiljkovic, Vesna Zikic, Predrag Stojiljkovic (2013), Challenges and Opportunities in 
Communicating LCM Issues Among Academia, Policy Makers and Industries in the Region of Western 
Balkans, Proceedings of the 6th International Conference on Life Cycle Management – LCM 2013, 25–28 
August 2013, Gothenburg, Sweden,  98–102 

3. Glišović, S (2013). The Art of Spreading Good News–The Lessons on EPDs for the Western Balkans 
Manufacturers and Consumers, Proceedings of International Conference “Reporting for Sustainability”, 
Bečići, Montenegro, May 7-10, 437-441. 

4. Glišović, S. (2012). Environmental Networking of SMEs into Eco-Industrial Clusters. Nauka+ Praksa, (15), 
Institute for Civil Engineering and Architecture, ISSN 1451-8341, 13-19. 

5. Pesic, D. J., Blagojevic, M. D., & Glisovic, S. M. (2011). The Model of Air Pollution Generated by Fire 
Chemical Accident in an Urban Street Canyon. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 
Elsevier, ISSN 1361-9209, 16(4), 321-326. 

6. Glisovic S., (2011), “Sustainable Production and Consumption” chapter within monograph “Road Sign 
Towards Sustainable Development”, under auspices of the Office for European Integrations of the Deputy 
Prime Minister, Ministry of Science and Technology of the Republic of Serbia, Belgrade, ISBN 978-
8684163-39-6, 218-239 

7. Stojiljkovic, E., Grozdanovic, M., & Glisovic, S. (2011). Methodological framework for assessment of overall 
hazard of an accident - a Serbian experience. Journal of Scientific & Industrial Research, ISSN 0022-4456, 
70(03), 204-209. 

8. Glišović S., Luković A., Petričević M., (2011): “Benefits, Risk and Challenges of Eco-Industrial Park 
Development in South East Europe”, Proceedings of International Conference on Safety of Technical 
Systems in Living and Working Environment (STS), October 27-28, 2011, Niš, Serbia, 423-427 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 14 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 7 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни    1 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: 
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Аца Божилов, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Аца В. Божилов 
Звање Асистент 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, 2013. 

Ужа научна област Управљање квалитетом радне и животне средине 

Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  

Избор у звање 2013.  
Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду  

Докторат /   

Магистратура /   

Диплома 2012. Факултет заштите на раду у Нишу 
Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду  

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  
1. Управљање отпадом  Заштита животне средине - ОАС  
2. Заштита ваздуха Заштита животне средине - ОАС 

3. Пречишћавање индустријских отпадних 
материја Заштита животне средине - ОАС 

4. Еколошки ризик Заштита животне средине - ОАС 
5. Процена утицаја на животну средину Заштита животне средине - ОАС 

6. Управљање пројектима 

Инжењерство заштите на раду - МАС 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Инжењерство заштите од пожара - МАС  
Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
Управљање комуналним системом – МАС 
Управљање заштитом животне средине - МАС 

7. Мониторинг животне средине 
Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање заштитом животне средине - МАС 

8. Управљање комуналним отпадом  Управљање комуналним системом -МАС  
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
Nenad Živković, Emina Mihajlović, Ljiljana Živković, Aca Božilov, „Risk management of disastrous events on 
flotation tailings in "RTB Bor" Serbia”, Annual of the University of mining and geology „St. Ivan Rlski“, Vol. 57, Part 
II, Mining and Mineral processing, 2014, pp. 70-75, ISSN 1312-1820 

2. 

Bojan Bijelic, Ivan Krstic, Aca Bozilov, Vesna Lazarevic, Dejan Apostolovic, „A Path Toward Responsible Recycling 
Of Electronic Waste – R2 Standard“, 6th International Conference Life Cycle Engineering And Management 
ICDQM-2015. Research Center of Dependability and Quality Management DQM Prijevor, 2015, pp. 238-246, ISBN 
978-86-86355-19-5 

3. 
Bojan Bijelić, Nikola Mišić, Aca Božilov, „Occupational Health and Safety Management Systems“, Journal for 
Scientist and Engineers SAFETY ENGINEERING, Vol. 5, N°1, Faculty of Occupational Safety in Niš, Niš, 2015, pp. 51-
56, ISSN: 2271-7124 

4. 
Aca Božilov, Nenad Živković, Dušica Pešić, Nikola Mišić, Bojan Bijelić, „Comparative concentration measurements 
of dust produced by wood processing machines“,  Journal for Scientist and Engineers SAFETY ENGINEERING, Vol. 
5, N°2, Faculty of Occupational Safety in Niš, Niš, 2015, p.p. 51-56, ISSN: 2271-7124 

5. 
Aca Božilov, Nenad Živković, Nikola Mišić, „Air quality monitoring based on metal oxide gas sensors and ZigBee 
technology“, Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection,Vol.12, No 3, University of 
Niš, Serbia, 2015, pp. 319-328, ISSN: 0354–804X 

6. 
Dušica Pešić, Nikola Mišić, Aca Božilov, „Proračun otpornosti drvenih elemenata na dejstvo požara prema 
Evrokodu 5“, Tehnika, Vol. 70, N°1, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2016, pp. 27-34, ISSN:0040-2176 

7. 
Nikola Mišić, Dušica Pešić, Aca Božilov, Aleksandar Kostić, „Gis aplication to support civil protection in the floods 
prevention in southern region of Serbia“, Ochrana obyvatelstva – zdravotní záchranářství 2016, 3. a 4. února 
2016, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava, 2016, pp.75-78, ISSN 1803-7372 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  1 Међународни  
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ЕКОЛОШКА ПСИХОЛОГИЈА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Еколошка психологија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Живковић Б. Снежана 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање знања из еколошке психологије, њеном значају и улози, посебно у области развитка еколошке 
свести и одрживог понашања и унапређења животне и радне средине. Стицање знања о односу човека и 
природе, евалуацији квалитета промена у средини и учешћа у планирању средине. 
Исход предмета  
Поседовање знања о односу човека са животном средином и психологијом како би се нашли начини да 
се понашање људи оптимизује и унапреди. Психолошке теорије и емпиријски докази показују да су 
решења за социо-еколошке проблеме као последице еколошких проблема (глобално загревање, 
несташица ресурса, загађење итд) у људској природи и њеним психолошким предиспозицијама које ће 
омогућити усвајање одрживог начина живота (одрживих животних стилова). 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Предмет еколошке психологије. Теоријски модели односа човека и средине. Улога човека у настанку 
еколошких проблема и друштвених проблема. Представљање психолошких димензија одрживости. 
Одрживо понашање. Животни стилови одрживости (одрживи начини живота). Социјалне димензије 
простора: персонални простор, збијеност, приватност, територијалност. Стресори из животне средине 
(загађење ваздуха, бука, гужва). Квалитет средине. Перцепција животне средине. Перцепција опасности и 
понашање у несрећама и катастрофама. Животна средина и квалитет живота. Мотивација за про-
еколошко понашање. Емоције и про-еколошко понашање. Урбана животна средина. Животна средина и 
неодговорно понашање. Планирање средине. Дизајн животне средине. Промене животне средине и 
утицај на психолошке промене. Менаџмент животне средине из перспективе еколошке психологије. 
Психолошке димензије еколошких катастрофа. Примена еколошке психологијe на радну средину. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Разрада актуелних тема из области еколошке психологије. 
Литература  
 Живковић С. (2016). Еколошка психологија (скрипта). Ниш:.Факултет заштите на раду у Нишу.  
 Nameth D. G., Hamilton, R. B., Kuriansky J. (2015). Ecopsychology: Advances from the Intersection of Psychology 

and Environmental Protection, Volume 1. Science and theory / Robert B. Hamilton, volume editor. California, 
Santa Barbara: ABC/CLIO/Praeger.  

 Bechtel R.B., Churchman A. (2002). Handbook of Environmental Psychology. New York: Wiley. 
 Bell P. A., Greene T. C., Fisher J. D., Baum A. (2001). Environmental Psychology. Fort Worth: Harcourt College 

Publishers. 
Број часова активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

 
Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Усмено излагање (предавања), израда семинарских радова на вежбама, дискусије, консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
пројектни задатак  усмени испит 40 
колоквијум-и 2 х 15   
семинарски радови 20   
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Динамички план реализације предмета Еколошка психологија 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Еколошка психологија 
Година студија: I 
Семестар: јесењи (I) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводни час 
I 

вежбе Уводни час (подела семинарских радова) 
предавања Предмет еколошке психологије.  

II 
вежбе Припрема семинарских радова 

предавања 
Теоријски модели односа човека и средине.  
Улога човека у настанку еколошких проблема и друштвених проблема. III 

вежбе Припрема семинарских радова 

предавања 
Представљање психолошких димензија одрживости. 
Одрживо понашање. 
Животни стилови одрживости (одрживи начини живота). 

IV 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Социјалне димензије простора: персонални простор, збијеност, приватност, 
територијалност. V 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Стресори из животне средине (загађење ваздуха, бука, гужва).  
Квалитет средине. VI 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Перцепција животне средине.  
Перцепција опасности и понашање у несрећама и катастрофама. VII 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Животна средина и квалитет живота. 

VIII 
вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Мотивација за про-еколошко понашање.  
Емоције и про-еколошко понашање. IX 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Урбана животна средина. 
Животна средина и неодговорно понашање. X 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Планирање средине. 
Дизајн животне средине. XI 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Промене животне средине и утицај на психолошке промене. 

XII 
вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Менаџмент животне средине из перспективе еколошке психологије. 
XIII 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Психолошке димензије еколошких катастрофа. 

XIV 
вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Примена еколошке психологијe на радну средину. 
XV 

вежбе Одбрана семинарских радова 

Напомена: У току семестра студенти полажу два колоквијума. Први колоквијум у 9. недељи јесењег 
семестра. Други колоквијум у 15. недељи јесењег семестра. 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

др Снежана Живковић  др Снежана Живковић, ванр. проф. 
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Снежана Живковић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Снежана Б. Живковић  
Звање Ванредни професор 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, 
2007.  

Ужа научна област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и 
животне средине 

Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2012. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Докторат 2004. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита на раду 
Магистратура 2001. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита на раду 
Диплома 1998. Филозофски факултет у Београду Психологија рада 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета   Назив студијског програма, врста студија  
1. Организација рада и заштите на раду Заштита на раду - ОАС 
2. Психофизиологија рада Заштита на раду - ОАС 
3. Управљање заштитом на раду Инжењерство заштите на раду - МАС 
4. Организација заштите од пожара Инжењерство заштите од пожара - МАС 
5. 

Управљање заштитом животне средине 
Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање заштитом животне средине  – МАС 

6. Психологија група Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
7. Еколошка психологија Управљање заштитом животне средине  – МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Живковић, С. (2008): Мотивација за заштиту на раду, Факултет заштите на раду у Нишу, ISBN 978-86-

80261-85-0; COBISS.SR-ID 145776140; CIP 331.101.3, 331.45/.46, 176 стр. (M42) 
2. Живковић, С. (2011):Улога и значај лица за безбедност и здравље на раду у привредним друштвима у 

Републици Србији, Факултет заштите на раду у Нишу, ISBN 978-86-6093-037-0; COBISS.SR-ID 185446668; CIP 
331.45/.46(497.11), 270 стр. (М42) 

3. Живковић, С. (2011): Организација заштите од пожара, Факултет заштите на раду  у Нишу, ISBN 978-86-
6093-029-5, 182234124; CIP 614.84(075.8), 232 стр., прво издање уџбеника 

4. Živković, S. (2014): Safety management in Serbia and Croatia (Work-related problems of occupational safety specialist 
in companies in Serbia and Croatia), LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-659-10448-0, 84 стр. (М12) 

5. Живковић, С., Палачић, Д. (2015): Управљање безбедношћу у пословним организацијама у Србији и 
Хрватској - компаративна анализа, Факултет заштите на раду у Нишу. ISBN 978-86-6093-069-1; COBISS.SR-ID 
216493580; CIP 005.334:658.1(497.11) 005.334:658.1(497.5), 296 стр. (М42) 

6. Живковић, С. (2012): Психологија група, Факултет заштите на раду у Нишу. ISBN 978-86-6093-041-7; 
COBISS.SR-ID 193500172; CIP 316.62:159.9(075.8), 255 стр., прво издање уџбеника 

7. Živković, S. (2015): The role of occupational safety and health specialist in safety promotion and implementation – case 
study, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 22(2), 2015, pp. 177-180. ISSN 1745-7300, 
http://dx.doi.org/10.1080/17457300.2013.877938 (M23) 

8. Živković, S., Takić, Lj., Živković, N. (2013): The improvement of environmental performances by applying ISO 14001 
standard: A case study, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 18(4), 2013, pp. 541-552. ISSN 1451-
9372 UDC 502.1:502/504:006.3/.8, DOI 10.2298/CICEQ120513088Z (М23) 

9. Živković, S., Todorović, M., Pejčić, D. (2016): Improvements in environmental protection through optimization of 
production processes - a case study, Fresenius Environmental Bulletin 25(8), 2016, pp. 2725-2735. ISSN 1018-4619 
(M23) 

10. Živković, S., Nikolić, V., Markič, M. (2015): Influence of professional drivers’ personality traits on road traffic safety: 
case study, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 22(2), 2015, pp. 100-110. ISSN 1745-7300, 
http://dx.doi.org/10.1080/17457300.2013.843571 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 32 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 11 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним:  Гостујући професор на Уљановском државном универзитету у 
Уљановску, Русија, октобра 2012. године.  
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Енглески језик 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  Тошић Б. Јелица 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за примање и продуковање екстралингвистичких информација што 
подразумева развијање све четири језичке вештине: читањe, писањe, слушањe и говор. 
Исход предмета  
Просечно владање синтаксичким и лексичким јединицама енглеског језика неопходним за писану и 
усмену комуникацију у струци. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Енглески језик у заштити радне и животне средине представља дисциплину енглеског језика струке која, с 
обзиром на то, обрађује екстралингвистичке садржаје везане за академске и професионалне потребе и 
интересовања студената на овом студијском програму. Он представља комбинацију општег и 
специјализованог енглеског језика и у погледу лексике и у погледу синтаксе. Академске и професионалне 
потребе студената, које диктирају садржај рада, у овом случају везане су за области: заштита на раду, 
заштита од пожара, заштита животне средине, управљање ванредним ситуацијама, и управљање 
комуналним системом. 
Практична настава:  
Вежбе прате садржаје који се раде на предавањима. 
Литература  
 Tošić J. (2002). Environmental Science in English. Niš: Fakultet zaštite na radu.  
 Tošić J. (2009). Environmental Science Dictionary. Niš: Fakultet zaštite na radu.  
 Tchobanoglous G., Burton F. L., Stensel H. D. (2003). Waste Water Engineering. Boston: McGraw-Hill.  
 Peavy H. S., Rowe D. R., Tchobanoglous G. (1985). Environmental Engineering. New York: McGraw-Hill.  
 Wentz C. A. (1989). Hazardous Waste Management. New York: McGraw-Hill. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

 
Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Предавања (усмено излагање ),  вежбе (индивидуални и групни рад),  семинарски радови, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани испит 20 
колоквијум-и 25 усмени испит 20 
семинарски радови 25   
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Динамички план реализације предмета Енглески језик 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Енглески језик 
Година студија: I 
Семестар: јесењи (I) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања The Law of Conservation of Matter 
I 

вежбе Comprehension Exercises, Word Formation 
предавања Some Aspects of Contemporary Technology 

II 
вежбе Word Formation, Collocation Exercises 

предавања Inflammable Gases and Vapours 
III 

вежбе Sentence Level Exercises, Writing 
предавања Information Technology – Technical Definition and Scope of IT 

IV 
вежбе Reading Comprehension, Word Level Exercises 

предавања Risk Assessment and Risk Management 
V 

вежбе Test: Word Formation; Speaking 
предавања On Terminology 

VI 
вежбе Participles/Relative Clauses 

предавања On Human Error 
VII 

вежбе Synonymy, Paraphrase 
предавања Fundamentals of Sprinkler Protection 

VIII 
вежбе Revision of Tenses, Writing 

предавања Fire Protection Engineering and the Environment 
IX 

вежбе Oral Exposition 
предавања Ventilation, Fire Hazards – Precautions 

X 
вежбе Word Level Exercises, Writing 

предавања Nature of Particles in Waste Water 
XI 

вежбе Comprehension Exercises, Questions 
предавања Solid Waste 

XII 
вежбе Comprehension Exercises, Word Level Exercises 

предавања Solids Sources, Characteristics and Quantities 
XIII 

вежбе Word Level Exercises, Sentence Level Exercises 
предавања Oxides of Sulphur 

XIV 
вежбе Comprehension Exercises, Speaking 

предавања Waste Water Reclamation and Reuse 
XV 

вежбе Revision of Tenses, Writing 

Напомена: У току семестра студенти полажу jedan колоквијум у 5. недељи јесењег семестра.  

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

Предраг Никетић  др Јелића Тошић, ванр. проф. 
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Јелица Тошић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Јелица Б. Тошић 
Звање Ванредни професор 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу,Факултет заштите на раду у Нишу, 
1990. 

Ужа научна област Англистичка филологија 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање – 
ванредни 
професор 

2016. Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Филолошке науке – Англистичка 
филологија 

Избор у звање – 
доцент 

2004. Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Филолошке науке  

Избор у звање – 
предавач 

1999. Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Филолошке науке  

Избор у звање – 
виши предавач 

1990. Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Филолошке науке 

Докторат 1999. Филолошки факултет у 
Београду 

Филолошке науке 

Специјализација 1983. Филозофски факултет у Нишу Филолошке науке 
Магистратура 1985. Филолошки факултет у 

Београду 
Филолошке науке 

Диплома 1977. Филозофски факултет у Нишу Филолошке науке 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета   Назив студијског програма, врста студија  

1. Енглески језик 

Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 
Инжењерство заштите на раду - МАС 
Инжењерство заштите од пожара - МАС 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
Управљање комуналним системом – МАС 
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Engleski jezik za studente Fakulteta zaštite na radu, Niš, Univerzitet u Nišu, 1992. 
2.  Environmental Science in English, Niš, Fakultet zaštite na radu, 2002. 
3.  Translating Collocations: An Example, ELLSII75 Proceedings, Volume I, 2006, pp. 517-528. 
4.  Početak karijere Harolda Pintera, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Matica srpska, Knj. LIV, 

Sveska 3/2006, pp. 577-584. 
5.  Sustainable Development and Ecological Resources – The Meaning of the Adjectives, Teme, XXXVI, Broj 2, 

Univerzitet u Nišu, 2012. str. 741-753. 
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: 
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Предраг Никетић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Предраг Д. Никетић 
Звање Асистент 
Назив институције у којој сарадник ради са 
пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, 
2008. 

Ужа научна област Англистичка филологија 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање – 
асистент 

2011. Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Филолошке науке – Англистичка 
филологија 

Избор у звање – 
сарадник у настави 

2008. Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Филолошке науке – Англистичка 
филологија 

Докторат    
Специјализација    
Магистратура    
Диплома 2003. Филозофски факултет у Нишу Филолошке науке – Англистичка 

филологија 
Списак предмета које сарадник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета     Назив студијског програма, врста студија  

1.  Енглески језик 

Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 
Инжењерство заштите на раду - МАС 
Инжењерство заштите од пожара - МАС 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
Управљање комуналним системом – МАС 
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Evidentiality in English and Serbian Quality Daily Press, Facta Universitatis, Series: Linguistics and 

Literature, Vol. 14, No 1, Niš: University of Niš, 2016, pp. 41-61 
2.  Labov, Vilijam. Granice reči i njihovih značenja (P. Niketić, prevod) [orig. William Labov – The Boundaries 

of Words and Their Meanings]. U: Jezik i saznanje: hrestomatija iz kognitivne lingvistike, uredile Katarina 
Rasulić i Duška Klikovac; [prevod Predrag Niketić ... [i dr.]]. Beograd: Filološki fakultet, 2014, str. 11-44 

3.  The Importance of Source Culture in Film and TV Subtitled Translation, in Rasulić, K. and I. Trbojević (eds.), 
ELLSII75  Proceedings English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations, Vol. III, 361-
369. Belgrade: Faculty of Philology, University of Belgrade, 2007; 

4.  Vedute starog Niša, Grafit, Niš, 2003., prevod sa srpskog na engleski jezik 
5.  Lekture tekstova na engleskom jeziku: Teme – Časopis za društvene nauke, 2/2013, Univerzitet u Nišu, 

2013. 
6.  Lekture tekstova na engleskom jeziku: Teme – Časopis za društvene nauke, 1/2013, Univerzitet u Nišu, 

2013. 
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности сарадника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним:  
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ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ - Спецификација предмета 
Студијски програми : Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Информисање и односи с јавношћу 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  Милтојевић Д. Весна 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета 
Стицање основних знања о методама и начинима информисања и комуникације са  различитим 
структурама (циљним групама) у циљу стицања комуникационих вештина неопходних за обављање 
инжењерске професије.  
Исход предмета  
Стицање теоријских и практичних знања која ће омогућити и оспособити будуће инжењере за боље 
разумевање комуникационе  праксе  у области управљања ванредним ситуацијама и комуналним 
системима,  заштитом животне средине и стицање комуникационих вештина.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Информација: појам и структура информације. Порука: појам, структура и врсте порука.  Информисање: 
појам и функције информисања. Комуникација: појам и облици комуникативне праксе. Модели и 
функције информационо-комуникационих система. Маса, публика, јавност. Односи са јавношћу – појам и 
параметри. Стратегија односа са јавношћу. Комуницирање са јавношћу, стручним круговима и 
надлежним органима. Методи односа са јавношћу. Односи са јавношћу у акцидентним ситуацијама. 
Практична настава:  
Вежбе: Израда и одбрана семинарских радова  
Литература  
Radojković, M. i Stojković, B. (2009). Informaciono komunikacioni sistemi. Beograd: CLIO 
Mandić, T. (2003). Komunikologija- psihologija komunikacije. Beograd: CLIO.  
Jovanović, Z. (2012). U vrtovima dodira : (primalna komunikacija). Beograd : Čigoja štampa i Niš : Filozofski fakultet. 
Blek, S. (2003). Odnosi s javnošću. Beograd: CLIO. 
Van de Walle, B., Turoff, M. & Hiltz S. R. (2009). Information Systems for Emergency Management. New York & 
London: M.E.Sharpe 
Јеленковић, П. и Јеленковић Љ. (2012). Односи с јавношћу у области заштите животне средине. Београд: 
Чигоја штампа. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

 
Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Предавања (усмено излагање ),  вежбе (индивидуални и групни рад),  семинарски радови, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
колоквијум-и  усмени испит 70 
семинарски радови 20   
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Динамички план реализације предмета Информисање и односи с 
јавношћу 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Информисање и односи с јавношћу 
Година студија: I 
Семестар: јесењи (I) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводни час 
I 

вежбе Методологија израде семинарских радова 
предавања Информисање, информација – појам и структура информације  

II 
вежбе Анкетирање као метод прикупљања података 

предавања Порука и врсте порука 
III 

вежбе Анкетирање као метод прикупљања података 
предавања Комуникација и информационо-комуникациони процеси 

IV 
вежбе Дебата: Информација и дезинформација 

предавања Функције информационо-комуникационог система 
V 

вежбе Рад на терену – прикупљање података 
предавања Вербална и невербална комуникација 

VI 
вежбе Рад на терену – прикупљање података 

предавања Маса, публика, јавност 
VII 

вежбе Унос података 
предавања Основне и изведене функције информационо-комуникационог система 

VIII 
вежбе Унос података 

предавања Односи са јавношћу – појам и параметри. 
IX 

вежбе Унос података 
предавања Стратегија односа са јавношћу. 

X 
вежбе Сређивање података 

предавања Комуницирање са јавношћу, стручним круговима и надлежним органима. 
XI 

вежбе Сређивање података 
предавања Методи односа са јавношћу. 

XII 
вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Односи са јавношћу у акцидентним ситуацијама. 
XIII 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Посета градским и републичким институцијама које се баве обавештавањем у 
случају ванредних ситуација XIV 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Потписи 

XV 
вежбе Одбрана семинарских радова 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

мр Ивана Илић-Крстић  др Весна Милтојевић, ред. проф. 
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Весна Милтојевић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Весна Д. Милтојевић 
Звање Редовни професор 
Назив институције у којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, 
1986. 

Ужа научна област 
Друштвено–хуманистичке науке у заштити радне и животне 

средине 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2013. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Докторат 2003. Филозофски факултет у Нишу Социолошке науке 

Магистратура 1995. 
Факултет политичких наука у 
Београду 

Политичке науке 

Диплома 1984. Филозофски факултет у Нишу Социолошке науке 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија 

1.  Социологија 
Заштита животне средине – ОАС  
Заштита на раду – ОАС  

2.  Социјална екологија 
Инжењерство заштите животне средине – МАС  
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

3.  Социологија заштите на раду Инжењерство заштите на раду – МАС  

4.  Информисање и односи с јавношћу 
Управљање ванредним ситуацијама – МАС  
Управљање комуналним системима – МАС  
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

5.  
Пословна етика у заштити животне 
средине 

Управљање заштитом животне срдине - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Miltojević, V. (2015). Globalization Processes and Environmental Ethics. Dragan Milčić (Ed.) Proceeding The 3rd 

International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, pp. 517-521. Niš, September 17 – 18, 2015. 
Niš: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering. ISBN 978-86-6055-072-1 

2.  

Милтојевић, В. (2014). Ставови студената о чланству у Европској унији и остваривању одрживог развоја. 
У: Д. Стјепановић Захаријевски, Г. Ђорић и Г. Стојић (Прир.), Културне оријентације студената и култура 
мира на Балкану, стр. 39-55. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет и Центар за социолошка 
истраживања. ISBN 978-86-7379-359-7 

3.  
Милтојевић, В. (2014). Екосоцијализам и стратегије развоја. Годишњак за социологију, 9(10-11), 113-121. 
ISSN 1451-9739 

4.  
Miltojević, V., Ilić Krstić, I., & Živković, S. (2013). Ecological Culture of Agricultural Producers – Case Study in 
Serbia and Bulgaria. Tarım Bilimleri Dergisi- Journal of Agricultural Sciences, 18(4), 315-328. ISSN 1300-7580 

5.  
Петровић, Ј. С., Стјепановић Захаријевски, Д. С., и Милтојевић, В.  (2013). Сиромаштво у теоријском 
дискурсу и стратешким документима Републике Србије. Српска политичка мисао, XX(2), 151-172. ISSN 
1452-3108 

6.  

Ilić Krstić, I., Miltojević, V. (2013). Ekološka bezbednost i održivi razvoj u pograničnim opštinama Istočne i 
Jugoistočne Srbije – studija slučaja. U M. Petrović (prir.), Izazovi održivog razvoja, str. 196-213. Beograd: 
Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. 
ISBN 978-86-913927-7-2 

7.  
Miltojević, V. (2012). The Environmental Culture of the Agricultural Producers and Realization of 
Environmental Safety. У А. Мантарова (прир.), Измерения на екологичната култура, рр. 178-203. София: 
„Аля“. ISBN 978-954-8465-81-6 

8.  

Ilić-Krstić, I. and Miltojević, V. (2011). Social Determination of Motivation for Safe Work. In: D. Petković, I. Krstić 
(Eds.), Proceeding The 16th International Conference of the Series Man and Working Environment – Safety of Tehnical 
Systems in Living and Working Environment, pp. 451-455. Niš: Faculty of Occuoational Safety of Niš. ISBN 97-86-
6093-035-6 

9.  Милтојевић, В. (2011). Култура као димензија одрживог развоја. Теме, 35(2), 639–653. ISSN 0353-791 

10.  
Đorđević, J. I Miltojević, V. (1998). Informisanje u funkciji poboljšanja odnosa u sistemu „društvo-priroda“. Acta 
biologica Iugoslavica, Serija D, Ekologija 33 (Supplementum), 491-495. ISSN 0531-9110 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата више од 15 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 2 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни  
Усавршавања: ДИДАКТИЧКО УСАВРШАВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ САРАДНИКА 
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Ивана Илић-Крстић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Ивана Љ. Илић-Крстић 
Звање Асистент 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу,Факултет заштите на раду у Нишу, 2008. 

Ужа научна област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне 
средине 

Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2015. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Докторат    
Магистратура 2010. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Диплома 2005. Филозофски факултет Социологија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  

1. Социологија 
Заштита животне средине – ОАС  
Заштита на раду – ОАС  

2. Социјална екологија 
Инжењерство заштите животне средине – МАС  
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

3. Социологија заштите на раду Инжењерство заштите на раду – МАС  

4. Информисање и односи с јавношћу 
Управљање ванредним ситуацијама – МАС  
Управљање комуналним системима – МАС  
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

5. 
Пословна етика у заштити животне 
средине 

Управљање заштитом животне срдине - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Ilić Petković, A., Ilić Krstić. I. 2014 . „Economic sustainability in legal regulations of Republic of Serbia". Ecologica, 
br.75, str. 486–489. ISSN 0354-3285 

2.  

Ilić Krstić. I.. Miltojević, V. 2013. „Ekološka bezbednost i održivi razvoj u pograničnim opštinama istočne i 
jugoistočne Srbije - studija slučaja".U Izazovi održivog razvoja, prir. M. Petrović, str. 196–212. Beograd: 
Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet u Beogradu. ISBN 
978-86-913927-7-2 

3.  
Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A. 2012. "Socijalno-pravni aspekti održivog razvoja u Republici Srbiji". Ecologica, br.66, 
str. 252–257. ISSN 0354-3285 

4.  
Miltojević, V., Iliić-Krstić, I. 2011. Cultural Dimension of Sustainable Development as a Presumtion of Local 
Communities Development. Quality Of Life, no.2, pp. 33–37. ISSN 1986-6038  

5.  
Miltojević, V., Ilić Krstić. I. 2011. „Mogućnosti zadovoljavanja potreba kao determinanta socijalne pravde u Srbiji, 
Makedoniji i Bugarskoj." U Balkan uprocesu evrointegracije (Modernizacija i razvoj), priredeo Milorad Božić, str. 
153–175. Niš: Filozofski fakultet u Nišu. ISBN 978-86-7379-236-1 

6.  
Miltojević, V., Iliić-Krstić, I. 2011. „Cultural Dimension of Sustainable Development as a Presumtion of Local 
Communities Development”. Quality Of Life 2, No 1-2, pp. 33-37. On line ISSN 1986-6038 

7.  

Ilić-Krstić, I., Miltojević., V. 2011. „Social Determinants of Motivation for Safe Work.” In Proceeding the 16th International 
Conference of the Series Man and Working Environment – Safety of Tehnical Systems in Living and Working Environment [STS-
11, edited by Dejan Petković and Ivan Krstić, pp. 451–455 Niš: Faculty of occupationa and safety in Niš. ISSN 978-86-
6093-035-6 

8.  

Miltojević., V., Ilić-Krstić., I. 2011. „Transitional Processes and Working Environment Safety.” In Proceeding The 16th 
International Conference of the Series Man and Working Environment – Safety of Tehnical Systems in Living and Working 
Environment [STS-11, edited by Dejan Petković and Ivan Krstić, pp. 429–432. Niš: Faculty of occupationa and safety in 
Niš. ISSN 978-86-6093-035-6 

9.  

Ilić Krstić, I. 2012. „Ipact transiton processes in Serbia on wages of employees and their motivation for safety work.” In 
Proceeding The 7th Scientific and Professional Conference with International Participation – Menagemente and Safety, pp. 
419-425. Čakovec: Croatian Society Of Safety Engineers and University college of applied sciences in safety. ISSN 1848-
5251 

10.  
Ilić Krstić, I. 2012. “The Influence Of Ecological Conscience On The Concept Of   Sustainable Development”. 
Наука-бизнес-образование: проблемы и перспективы компетентностного взаимодействия, стр. 146-149.  
Улыяновск: „Улыяновский Государственный Университет». ISSN 978-5-88866-464-3 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 2 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни 
Усавршавања   
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ОСНОВИ ИНДУСТРИЈСКЕ ЕКОЛОГИЈЕ - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Основи индустријске екологије 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Глишовић М. Срђан 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање способности за системско и свеобухватно сагледавање могућности за досезање циљева 
одрживости на основу анализе потрошачких модела и реалних техничких система. Сагледавање 
материјалних и енергетских токова кроз антропогене системе, секторе и процесе. Стицање знања о 
могућностима за постизање симбиозе индустријских система у складу са постулатима одрживог развоја. 
Препознавање могућности за усмеравање токова производа и полутаната ка комплементарним 
процесима и циклусима. Стицање капацитета за препознавање интеракција антропогених система и еко-
система, као основе за искорак ка циркуларној економији и одрживом развоју. 
Исход предмета  
Савладавањем програмског садржаја студенти овладавају знањима за идентификацију могућих решења 
еколошких проблема променом потрошачких модела, изменом принципа експлоатације, дистрибуције и 
пројектовања индустријских производа, као и дематеријализацијом економије. Студенти постају свесни 
суштинске повезаности демографских фактора, конзумеризма и карактеристика техносфере са 
проблемима постизања одрживог развоја, не занемарујући при томе социо-економске предуслове и еко-
техничка ограничења. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Индустријски производ и екосистем.Метаболизам индустријских система. „Калундбург“ модел. Анализа (и 
социјална анализа) животног циклуса производа и процеса (LCA и SLCA). Интеракција антропогених 
система и екосистема. Еко-дизајн. Затворени циклуси и интерсекторско повезивање. Еко-индустријска 
симбиоза и одрживе заједнице. Еко-индустријски паркови. Стратегијско планирање безотпадних 
производних система. 
Практична настава: 
Разрада релевантних тема везаних за индустријски развој, трендове у привреди и друштву и заштиту 
животне средине, кроз вежбе критичког мишљења и дискусије. 
Литература  
 Глишовић С. (2016). Основи индустријске екологије. Ниш: ФЗНР (скрипта, у припреми). 
 Глишовић С. (2016). Одрживо пројектовање и животна средина. Ниш: ФЗНР. 
 Graedel E., Allenby R. (2002). Industrial Ecology. New Jersey: Prentice Hall, pp. 89-116. 
 Milani B. (2000). Design the Green Economy. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, pp. 91-95. 
 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

 
Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Усмено излагање (предавања), израда семинарских радова на вежбама, дискусије, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани испит 25 
пројектни задатак  усмени испит 15 
колоквијум-и 2 х 20   
семинарски радови 10   
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Динамички план реализације предмета Основи индустријске екологије 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Основи индустријске екологије 
Година студија: I 
Семестар: јесењи (I) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводне напомене  
I 

вежбе Преглед тема/области за дискусије и семинарске радове 
предавања Еколошке последице индустријског развоја 

II 
вежбе Кузњец крива, експоненцијални раст 

предавања ИЕ: развој и теоријска упоришта концепта 
III 

вежбе Јединице у ИЕ. Видео: потрошна добра и екосистем. 
предавања Индустријска екологија и концепт одрживог развоја 

IV 
вежбе 

Модел антропогеног утицаја на животну средину: IPAT формула и „мастер 
једначина“. 

предавања Проблеми деградације животне средине као екстерни ефекти. EPR концепт. 
V 

вежбе Ефикасност употребе ресурса; Квоте еквивалентног CO2 
предавања Метаболизам антропогених система. Биомимикрија. 

VI 
вежбе 

Eлементи и границе система; Sankey-јеви дијаграми; Баланс масеног протока, 
„input-output“ анализа. 

предавања Еко-индустријски паркови. 
VII 

вежбе Еко-индустријске мреже / мреже нулте емисије. 
предавања Еко-индустријска симбиоза: Калундборг модел. 

VIII 
вежбе Затворени циклуси и интерсекторско повезивање. Одбрана семин. Радова. 

предавања Увод у анализу животног циклуса производа (LCA). 
IX 

вежбе Програмски пакети за подршку еко-пројектовању. 
предавања Пројектовање еколошки бенигних производа (DFE). 

X 
вежбе Еко-дизајн: директиве ЕУ о еко-пројектовању 

предавања Еко-декларације производа (EPD). Типови еко-ознака. 
XI 

вежбе Маркетиншке еко-обмане / Greenwashing, Одбрана сем.  

предавања 
Индустријски производи на крају употребне вредности: рециклирање и пост-
апликативни третман. XII 

вежбе Смернице за конструисање рециклабилних структура. 
предавања Дематеријализација. Нове индустријске парадигме. 

XIII 
вежбе Чистија производња, “циркуларна економија”. 

предавања Одржива производња и потрошња 
XIV 

вежбе LCM концепт, зелени ланац набавке. Одбрана сем. рад. 
предавања ИЕ: перспективе и ограничења за примену концепта.  

XV 
вежбе Рекапитулација тематских подручја. Припрема за испит. 

Напомена: У току семестра студенти полажу два колоквијума. Први колоквијум у 8. недељи јесењег 
семестра. Други колоквијум у 15. недељи јесењег семестра. 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

др Срђан Глишовић  др Срђан Глишовић, ванр. проф. 
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Срђан Глишовић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Срђан М. Глишовић 
Звање Ванредни професор 

Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу,  
1997. 

Ужа научна област Управљање квалитетом радне и животне средине 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  

Избор у звање 2012. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду 

Докторат 2006. Универзитет у Новом Саду Интердисциплинарне студије зжс 
Магистратура 1999. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита животне средине 

Диплома 1991. Машински факултет Прецизнно машинство 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета      Назив студијског програма, врста студија  

1.  Индустријска екологија Заштита животне средине - ОАС 

2.  Управљање пројектима 

Инжењерство заштите на раду - МАС 
Инжењерство заштите од пожара - МАС 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
Управљање комуналним системом – МАС 
Управљање заштитом животне средине - МАС 

3.  Анализа животног циклуса Инжењерство заштите животне средине - МАС 

4.  Основи индустријске 
екологије Управљање заштитом животне средине - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Srdjan Glisovic, Evica Stojiljkovic, Predrag Stojiljkovic (2015), The state of play in disseminating LCM 

practices in the Western Balkan region: the attitude of Serbian SMEs, The International Journal of Life 
Cycle Assessment,·Springer Verlag, ISSN: 0948-3349; 1614-7502, 1-14, DOI:10.1007/s11367-015-0894-7 

2.  Srdjan Glisovic, Evica Stojiljkovic, Vesna Zikic, Predrag Stojiljkovic (2013), Challenges and Opportunities in 
Communicating LCM Issues Among Academia, Policy Makers and Industries in the Region of Western 
Balkans, Proceedings of the 6th International Conference on Life Cycle Management – LCM 2013, 25–28 
August 2013, Gothenburg, Sweden,  98–102 

3.  Glišović, S (2013). The Art of Spreading Good News–The Lessons on EPDs for the Western Balkans 
Manufacturers and Consumers, Proceedings of International Conference “Reporting for Sustainability”, 
Bečići, Montenegro, May 7-10, 437-441. 

4.  Glišović, S. (2012). Environmental Networking of SMEs into Eco-Industrial Clusters. Nauka+ Praksa, (15), 
Institute for Civil Engineering and Architecture, ISSN 1451-8341, 13-19. 

5.  Pesic, D. J., Blagojevic, M. D., & Glisovic, S. M. (2011). The Model of Air Pollution Generated by Fire 
Chemical Accident in an Urban Street Canyon. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 
Elsevier, ISSN 1361-9209, 16(4), 321-326. 

6.  Glisovic S., (2011), “Sustainable Production and Consumption” chapter within monograph “Road Sign 
Towards Sustainable Development”, under auspices of the Office for European Integrations of the Deputy 
Prime Minister, Ministry of Science and Technology of the Republic of Serbia, Belgrade, ISBN 978-
8684163-39-6, 218-239 

7.  Stojiljkovic, E., Grozdanovic, M., & Glisovic, S. (2011). Methodological framework for assessment of overall 
hazard of an accident - a Serbian experience. Journal of Scientific & Industrial Research, ISSN 0022-4456, 
70(03), 204-209. 

8.  Glišović S., Luković A., Petričević M., (2011): “Benefits, Risk and Challenges of Eco-Industrial Park 
Development in South East Europe”, Proceedings of International Conference on Safety of Technical 
Systems in Living and Working Environment (STS), October 27-28, 2011, Niš, Serbia, 423-427 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 14 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 7 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни    1 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: 
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ПРАВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Спецификација предмета 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Право заштите животне средине  
Наставник (Презиме, средње слово, име): Илић-Петковић М. Александра 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов : нема 
Циљ предмета:  
Стицање основних и продубљених теоријских знањао правним институтима у домену заштите животне 
средине. Савладавање позитивноправних решења у међународним и националним правним изворима. 
Исход предмета:  
Оспособљеност студената за препознавање деловања међународних организација кроз доношење и 
примену правних прописа у области заштите животне средине, као и улоге државе и недржавних 
субјеката у регулисању заштите животне средине кроз правне прописе. Схватање суштине основних 
института права заштите животне средине, са акцентом на разумевање усвојених знања и њихову 
примену у пракси и свакодневном животу. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава 
Предмет се састоји из три целине које су међусобно повезане и настављају се једна на другу. Први део 
обухвата општа питања права заштите животне средине – појам, предмет, метод, извори, место у 
правном систему Републике Србије, однос са другим гранама права, основна начела заштите животне 
средине, историјски развој. Други део обухвата међународне правне изворе из области заштите животне 
средине, а нарочито регулативу Уједињених нација, Европске уније и Савета Европе. Трећи део односи се 
националне правне изворе из области заштите животне средине – Устав Републике Србије, законе, 
подзаконске акте.  
Практична настава: вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад 
Детаљнија разрада материје која се изучава на предавањима кроз одбрану семинарских радова, анализу 
прописа, анализу примера из праксе, посете релевантним институцијама. 
Литература:  
• Јолџић В. (2008). Еколошко право - општи и посебан део. Београд: Институт за криминолошка и 

социолошка истраживања. 
• Lilić S., Drenovak M. (2014). Ekološko pravo. Beograd: Pravni fakultet.      
• Kovačević I. (2012). Ekološko pravo i ekološka politika. Banja Luka: Evropski defendologija centar za naučna, 

politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja. 
• Lončarić-Horvat O. i dr. (2003). Pravo okoliša. Zagreb: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. 
• Тодић Д. (2002). Савремена политика и право животне средине. Београд: Мегатренд универзитет. 
• Тодић Д. (2001). Заштита животне средине у међународном и унутрашњем праву. Београд: Управа за 

заштиту животне средине. 
Број часова активне наставе:  
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Остали часови: 

Методе извођења наставе: предавања, семинарски радови, индивидуални и групни рад, консултације 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
активност у току предавања 10 усмени испит 40 
пројектни задатак    
колоквијум-и  2 x15   
семинарски радови 20   
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Динамички план реализације предмета Право заштите животне средине 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Право заштите животне средине 
Година студија: I 
Семестар: пролећни (II) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања 
Уводни час - Значај правног уређења заштите животне средине; Предмет и 
садржина права заштите животне средине I 

вежбе Уводни час – подела тема за израду семинарских радова 
предавања Основна начела заштите животне средине  

II 
вежбе Упутство за писање семинарских радова 

предавања Субјекти права заштите животне средине 
III 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Уједињене нације као субјект права заштите животне средине 

IV 
вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Прописи Уједињених нација о заштити животне средине 
V 

вежбе Aнализа прописа  
предавања Европска унија као субјект права заштите животне средине 

VI 
вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Прописи Европске уније о заштити животне средине 
VII 

вежбе Анализа прописа 
предавања Институционални оквир заштите животне средине у Србији 

VIII 
вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Национално законодавство о заштити животне средине 
IX 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Закон о заштити животне средине 
Закон о интегрисаном спречавњу и контроли загађивања животне средине X 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Закон о процени утицаја на животну средину 
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину XI 

вежбе Aнализа прописа  

предавања 
Поједини закони о заштити животне средине – заштита природе, ваздуха, 
воде, од буке, од јонизујућих и нејонизујућих зрачења, управљање отпадом... XII 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Поједини закони о заштити животне средине – заштита природе, ваздуха, 
воде, од буке, од јонизујућих и нејонизујућих зрачења, управљање отпадом... XIII 

вежбе Aнализа прописа 
предавања Грађанско-правна и кривично-правна заштита животне средине 

XIV 
вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Управно-правна заштита животне средине и економски инструменти заштите  
XV 

вежбе Одбрана семинарских радова 

Напомена: У току семестра студенти полажу два колоквијума. Први колоквијум у 9. недељи пролећног 
семестра. Други колоквијум у 15. недељи пролећног семестра. 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

др Александра Илић Петковић  др Александра Илић Петковић, доцент 
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Александра Илић Петковић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Александра М. Илић Петковић 

Звање Доцент 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу,Факултет заштите на раду у Нишу, 
2009. 

Ужа научна област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и 
животне средине 

Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 

Избор у звање 2014. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Докторат 2014.  Факултет за право, јавну управу и 

безбедност, Мегатренд 
Универзитет у Београду 

Правне науке 

Диплома 2006.  Правни факултет у Нишу Правне науке 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија  

1. Правни основи заштите 
Заштита на раду - ОАС 
Заштита животне средине - ОАС 

2. Заштита на раду и осигурање Заштита на раду - ОАС 

3. 
Заштита животне средине и 
осигурање 

Заштита животне средине - ОАС 

4. Радно право Инжењерство заштите на раду - МАС 

5. Политика заштите животне средине 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање комуналним системом – МАС 
Управљање заштитом животне средине - МАС 

6. Право заштите животне средине Управљање заштитом животне средине - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  

1.  
Илић Петковић Александра, Миле Илић. „Радно-правни статус запослених у јединицама локалне 
самоуправе.“ Годишњак Педагошког факултета у Врању. 7(2016):237-243.   

2.  
Ilić Krstić Ivana, Aleksandra Ilić Petković. „Engineering ethics and sustainable development.“Safety Engineering. 
2(2015):109-114.   

3.  
Ilić Petković Aleksandra. „Sustainable development and green economy – similarities and differences.“ Ecologica. 
78(2015):561-564.   

4.  
Ilić Petković Aleksandra. „Legal status of civil servants: basic legislative solutions.“ Facta universitatis, Series: Law 
and Politics. 2(2015):139-147.   

5.  
Илић Петковић Александра, Миле Илић, Ненад Хафнер. „Институционална компоненета Националне 
стратегије одрживог развоја Србије са освртом на улогу локалне самоуправе.“ Пешчаник. 13(2015):165-178. 

6.  
Ilić Krstić Ivana, Aleksandra Ilić Petković. „Sustainable agriculture and social development.“Ecologica. 75(2014): 
458-461. 

7.  
Ilić Petković Aleksandra, Ivana Ilić Krstić. „Economic sustainability in legal regulations of Republic of 
Serbia.“Ecologica. 75(2014):486-489. 

8.  
Илић Миле, Александра Илић Петковић, Милан Јовановић. „Достигнућа стратешког приступа у реформи 
државне управе у Републици Србији у процесу прикључења Европској унији.“ Теме. 4(2013):1749-1762.   

9.  
Илић Александра. „Дисциплинска и материјална одговорност државних службеника у правном систему 
Републике Србије.“ Теме. 1(2012):377-391.   

10. Илић Александра. „Појам, правна природа и субјекти службеничког односа.“ Теме. 3(2011):939-958.   
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи: 2 Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: 
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УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске  студије - други ниво студија 
Назив предмета: Управљање и развој људских ресурса 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Николић М. Весна 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: - 
Циљ предмета 
Овладавање основним теоријским појмовима управљања и развоја људских ресурса и разумевање њихове 
међусобне повезаности и утицаја. Стицање знања и способности за ефикасно деловање ради развоја људских 
ресурса у систему безбедености и заштите. Развој критичког промишљања различитих аспеката управљања и 
развоја људских ресурса. Сагледавање основних карактеристика развоја људских ресурса у овој области у 
националним и међународним оквирима. 
Исход предмета  
Поседовање развијеног система знања о савременим концепцијама, стратегијама и могућностима управљања 
људским ресурсима; компетенције - знања и способности за ефикасно деловање ради развоја људских ресурса 
у систему заштите радне и животне средине. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Основни појмови, карактеристике и функције управљања људским ресурсима. Потребе, утицаји и изазови 
управљања људским ресурсима. Стратегијско управљање људским ресурсима.  Менаџмент људских ресурса - 
теоријске, историјске, правно - етичке и др. димензије. Планирање људских ресурса. Анализа и дизајн рада. 
Стаффинг. Развој људских ресурса – социјализација и оријентација запослених, перформансе и мотивација. 
Образовање и обучавање. Развој каријере запослених. Безбедност и здравље на раду; Еколошка безбедност, 
ванредне ситуације и одрживи развој из дискурса управљања људским ресурсима. Управљање развојем 
људских ресурса; Савремена организација као простор за развој људских ресурса (обука, усавршавање, 
тренинг, оцењивање перформанси запослених, организационо учење, организациона култура, дизајн ОКУ, 
образовне импликације). Глобалне промене и управљање и развој људских ресурса у будућности  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Разматрање актуелних питања и проблема управљања и развоја људских ресурса и промишљање њихових 
импликација на развој система заштите радне и животне средине кроз  израду и одбрану семинарских радова.  
Студије случаја управљања људским ресурсима и њиховог развоја  са аспекта заштите на примерима 
различитих радних организација у националним и међународним оквирима 
Литература  
1. Николић, В., Менаџмент људских ресурса, Факултет заштите на раду. (уџбеник у припреми) 
2. Николенко, Н.П. (2004.)  Менеджмент человеческих ресурсов,  Страховое Ревю, Москва. 
3. Десслер, Г.(2007).Основи менаџмента људских ресурса, Дата статус Београд (одр. поглавља) 
4. Torrington, D., Hall,L., Taylor, S. (2004). Mенаџмент људских ресурса, Дата статус. (одр.пог.) 
5. Николић, В.(2012).Тенденције управљања и развоја људских ресурса у  будућности,  у: Зборнику: Управљање 

људским ресурсима и сигурност, Висока школа за сигурност, Загреб, с.19-37. 
6. Николић, В., Живковић, Н. (2010). Безбедност радне и животне средине, ванредне ситуације и образовање, 

Факултет заштите на раду Нишу, Ниш. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
      2 

Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Предавања, презентације, израда и одбрана семинар.радова, разговор и дискусија, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
семинарски радови 20 усмени испт 40 
колоквијум-и 2 х 15 ..........  
семинар-и    
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Динамички план реализације предмета Управљање и развој људских 
ресурса 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Управљање и развој људских ресурса 
Година студија: I 
Семестар: пролећни (II) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања 
Уводни час (упознавање са циљем и очекиваним исходом предмета, 
програмском концепцијом и дидактичко-методичком организацијом 
наставних активности) I 

вежбе Уводни час – упознавање са програмском и организационом 
концепцијом вежби, предиспитним активностима и обавезама 

предавања Појмовне и теоријске основе управљања људским ресурсима II вежбе Методологија израде семинарских радова 
предавања Потребе, утицаји и изазови управљања људским ресурсима 

III вежбе Разматрања актуелних питања и проблема управљања људским 
ресурсима – презентације, разговор и дискусија 

предавања Стратегијско управљање људским ресурсима – појам, формулација, 
имплементација, вредновање и аудитација   IV 

вежбе Разматрања актуелних питања и проблема управљања људским 
ресурсима – презентације, разговор и дискусија 

предавања Правно - етичке димензије управљања људским ресурсима V вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Планирање људских ресурса VI вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Анализа и дизајн рада VII вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Стаффинг VIII вежбе Одбрана семинарских радова  

предавања Развој људских ресурса – социјализација и оријентација запослених, 
перформансе и мотивација IX 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Образовање и обучавање  X вежбе Одбрана практичних радова 
предавања Развој каријере запослених XI вежбе Одбрана практичних радова 
предавања Безбедност и здравље запослених   XII вежбе Одбрана практичних радова 

предавања Екoлошка безбедност, ванредне ситуације и одрживи развој из  дискурса 
управљања људским ресурсима XIII 

вежбе Одбрана практичних радова 

предавања Управљање развојем људских ресурса (процена и вредновање 
успешности, односи, организационо учење, и др.) XIV 

вежбе Посета пословним организацијама – ''образовни дан''- сусрет теорије и 
праксе 

предавања Глобалне промене и тенденције у управљању и развоју људских ресурса 
у будућности XV 

вежбе Сумирање резултата предиспитних активности; припрема за полагање 
испита -предиспитне консултације 

Напомена: У току семестра студенти полажу два теста. Први тест у 8. недељи пролећног семестра. Други 
тест у 14. недељи пролећног семестра. 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

др Весна Николић  др Весна Николић, ред. проф. 
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Весна Николић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Весна М. Николић 
Звање Редовни професор 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу,Факултет заштите на раду у Нишу, 1991. 

Ужа научна област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  
Избор у звање 2013. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Докторат 2002. Факултет заштите на раду у Нишу Науке о заштити животне средине 
Магистратура 1996. Филозофски факултет у Београду Андрагогија 
Диплома 1991. Филозофски факултет у Београду Андрагогија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија  
1. Теорија и организација образовања за 

заштиту 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

2. Управљање и развој људских ресурса 

Инжењерство заштите на раду - МАС  
Инжењерство заштите од пожара - МАС  
Инжењерство заштите животне средине - МАС  
Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
Управљање комуналним системом – МАС 
Управљање заштитом животне срдине – МАС 

3.  Еколошка андрагогија Управљање заштитом животне срдине - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Nikolić, V., Milutinović, S., Nedanovski, P., Mrnjaus, K. (2016).  ESD Professional Development of University Educators in 

Serbia, Croatia and Macedonia – comparative analisys, International Journal of Sustainability in Higher Education, 
Emerald Group Publishing (in press) 

2.  Milutinović, B., Nikolić, V. (2014). Rethinking higher education for sustainable development in Serbia: An assessment of 
Copernicus Charter principles in current higher education practices, Journal of Cleaner Production, Volume 62, pp.107–
113  

3.  Stankovic, D., Nikolic, V., Dac Buu Cao. (2013). A survey study of critical success factors in agile projects in former 
Yugoslavia IT companies, Journal of Systems and Software, Volume 86, Issue 6, pp.1663–1678 

4.  Nikolić, V., Petković, A. (2015). Human resource challenges in Fire Services, The First International Scientific and 
Professional Conference, Crises and Emergency situations management – theory and practice, National association 
for security crisis and emergency situations Secure Serbia, Beograd, pp. 8-19. 

5.  Živković,S., Nikolić, V., Markić, M. (2015.) Influence of professional drivers' personality traits on road traffic safety: case 
study, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Taylor & Francis, Vol. 22 br.2., str. 100-110. 

6.  Николић, В. (2012).  Теорија и организација образовања за заштиту, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, 
2012. стр. 343  ИСБН 978-86-6093-039-4 

7.  Николић, В., Живковић, Н. (2010). Безбедност радне и животне средине, ванредне ситуације и образовање, 
Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш.  

8.  Николић, В., Гаљак, М. (2012). Образовање за заштиту животне средине у кризним условима, Андрагошке 
студије, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Београд, 1/2012. стр. 163-183  ИССН 0354-
5415  УДК37.013.83+374 

9.  Nikolić,V., Danković, S., Galjak, M. (2012). Environmental Management System and Corporate Studying in the Function of 
Energy Efficiency, Advances in Мanagement,  India. Vol. 5 (8), pp.28-33 

10.  Николич В., (2011). Образование и устойчивое развитие. У Социокультурные измерения в условиях глобализации: 
Опыт России и Сербии, Международный независимый эколого-политологический университет, Факультет 
охраны труда и Международная Академия Наук. Москва, стр. 269-284. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SCCI) листе SCCI – 12 радова 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни 1 
Усавршавања   
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ЗАШТИТА ЗДРАВЉА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Заштита здравља 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Јовановић М. Јовица 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: Стицање знања из области здравствене заштите становника, здравља на раду, чији је 
циљ унапређење и очување здравља, као и унапређење услова радне и комуналне средине ради 
спречавања повреда,  обољења, болести у вези са радом, очувања здравља становништва, односно 
отклањања ризика у животној средини. 
Исход предмета: Студент упознаје значај раног препознавања  болести и повреда, као и поремећаја 
здравља  насталих  као  последица  дејства  штетних  агенаса  у животној и радној средини,  неправилне 
исхране као и неадекватног квалитета живота. Поседује знање о мерама превенције поменутих појава и 
методама делања у случају да су већ настале. Има увид у значај промоције здравља. Оспособљен је за 
оцену услова радне и животне средине, дијагностику поремећаја здравља као и за примену етичког 
кодекса који га обавезује при таквом раду. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Етика у заштити здравља. Квалитет живота  становништва. Процена  ризика у радној и 
животној средини.  Информациони  систем  и  међународни  стандарди  у  заштити здравља. Начини на 
који агенси из животне средине (хемијски, биолошки и физички) делују (токсични, алергогени, 
инфективни,мутагени, тератогени итд.) на здравље становништва. Путеви уласка агенаса (инхалација, 
ингестија, апсорпција преко коже), транспорт и депозиција до циљних органа и система и механизми 
дејства у организму. Утицај воде, земљишта, ваздуха, хране, деловање буке, вибрација и радијације на 
здравље. Употреба биомониторинга код процене здравственог ризика и здравственог исхода  у односу 
на величину изложености.  Стрес. Насиље на радном месту и у породици. Мобинг. Екологија животне и  
радне средине. Оштећења здравља изазвана физичким  ноксама.  Оштећења здравља изазвана 
хемијским  ноксама.  Болести  респираторног  система.  Обољења  коже.  Малигна обољења. Обољења 
локомоторног апарата. Обољења изазвана биолошким агенсима. Алергијска обољења и поремећаји 
имунолошког система. Трауматизам.  Болести  у  вези  са радом. Планирање и спровођење мера 
превенције. Промоција здравља. Менанџмент програм у заштити здравља.  
Практична настава: Методе  и  процедура  прегледа  особа изложених  биолошким,  физичким, 
хемијским  и  другим  ноксама.  Етички  кодекси. Тимски рад у заштити животне и радне средине.  
Процена функције кардиоваскуларног, респираторног, хематопоезног система. Анализа услова животне и 
радне средине . Методологија за процену здравственог ризика.  
Литература  
 Аранђеловић М., Јовановић Ј. (2006). Предавања из медицина рада према усвојеном плану и програму 
основних студија (електронски облик). Материјал доступан студентима.  

 Јовановић Ј. (2006). Професионални трауматизам. Ниш: Медицински факултет. 
 Благојевић Љ. (2012). Животна средина и здравље. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу. 
 Кристофоровић-Илић М. (2002). Комунална хигијена.  Нови Сад: Прометеј. 
 Crawford-Brown D. J. (1997). Theoretical and Mathematical Foundations of Human Health Risk: Analysis 

Biophysical Theory of Environmental Health Science. Boston, MA: Springer US.  
 Митровић Р. и сарадници (2009). Хигијена.  Ниш: Медицински факултет. 
 Smil V. (2000). Cycles of Life. New York: Scientific American Library. 
 Јовановић Ј., Аранђеловић М. (1998). Практикум из медицине рада. Ниш: Медицински факултет. 

Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 
Семинари:  

Студијски 
истраживачки рад: 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Интерактивна теоријска и практична настава; kонсултације; семинарски 
радови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит 40 
колоквијум-и 10   
семинар-и 40   
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Динамички план реализације предмета Заштита здравља 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Заштита здравља 
Година студија: I 
Семестар: пролећни (II) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводно предавање, обим предмета, значај изучавања 
I 

вежбе Уводне вежбе 
предавања Здравље и индикатори поремећаја здравља 

II 
вежбе Показатељи обољевања, инвалидности и умирања 

предавања Мониторинг физичких и биолошких штетности и њихов утицај на здравље 
III 

вежбе Хемијске штетности 
предавања Одређивање биоиндикатора(индикатори изложености, ефекта и осетљивости) 

IV 
вежбе Интеракција професионалних штетности  

предавања Утицај физичког оптерећења на здравље  
V 

вежбе Промене у кардиоваскуларном систему и мишићима при физичком напору  
предавања Захтеви рада и здравствена-радна способност 

VI 
вежбе Захтеви за појединим функцијама организма 

предавања Психофизиолошко оптерећење 
VII 

вежбе Психомоторно и психосензорно оптерећење 
предавања Замор премор и професионални стрес 

VIII 
вежбе Мере превенције стреса на раду 

предавања Професионалне болести 
IX 

вежбе Поступак утврђивања и законска права оболелог 
предавања Професионални трауматизам 

X 
вежбе Вођење документације и законска права повређеног 

предавања Болести у вези са радом 
XI 

вежбе Вођење евиденције о болестима у вези са радом 
предавања Безбедност посебних категорија радника 

XII 
вежбе Спречавање дискриминације при запошљавању 

предавања 
Утицај лекова и других психоактивних супстанци на радну способност и болести 
зависности XIII 

вежбе Професионална рехабилитација 

предавања 
Процена интеракције фактора ризика из животне и радне средине на 
здравствену и радну способност XIV 

вежбе Промоција здравља 
предавања Припрема за испит и подела потписа 

XV 
вежбе Припрема за испит и подела потписа 

Напомена: У току семестра студенти полажу два колоквијума. Први колоквијум у 9. недељи пролећног 
семестра. Други колоквијум у 15. недељи пролећног семестра. 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

др Јовица Јовановић  др Јовица Јовановић, ред. проф. 
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Јовица Јовановић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Јовица M. Јовановић  
Звање Редовни професор 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Медицински факултет у Нишу, 1988. 

Ужа научна област Медицина - медицина рада 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  
Избор у звање 2008. Медицински факултет Ниш  Медицина рада 
Докторат 1990. Медицински факултет Ниш  Медицина рада 
Специјализација 1990. Медицински факултет Ниш  Медицина рада 
Магистратура 1986. Медицински факултет Ниш  Кардиологија 
Диплома 1981. Медицински факултет Ниш  Медицина 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија  
1.  Животна средина и здравље Заштита животне средине - ОАС 
2.  Медицина рада Заштита на раду - ОАС  

3.  Заштита здравља 

Инжењерство заштите на раду – МАС 
Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање ванредним ситуацијама – МАС 
Управљање комуналним системом – МАС 
Инжењерство заштите од пожара – МАС 
Управљање заштитом животне срдине – МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Nataša Djindjić, Jovica Jovanović, Boris Djindjić, Milan Jovanović, Milica Pešić, Jovana J Jovanović. 

Povezanost stresa na poslu sa lipidnim poremećajima i arterijskom hipertenzijom kod profesionalnih 
vozača studija preseka.Vojnosanit Pregl 2013; 70(6): 561-568. IF: 0.269 (M23) 

2.  Krstić D, Zigar D, Petković D, Sokolović D, Đinđić B, Cvetković N, Jovanović J, Đinđić N. Predicting the 
Biological Effects of Mobile Phone Radiation Absorbed Energy Linked to the MRI -obtained 
Structure.Arh Hig Rada Toksikol2013;64:159-168. IF:0.772(M23) 

3.  Viktorija Prodanovska-Stojcevska, Jovica Jovanovic, Tanja Jovanovska, Rozalinda Isjanovska. Evaluation 
of computer workstation ergonomics and prevalence of the musculoskeletal symptoms - A cross 
sectional study of Macedonian office workers. HealthMED 2012; 6(10): 3532- 3537 

4.  Natasa Djindjic, Jovica Jovanovic, Boris Djindjic, Milan Jovanovic, Jovana J. Jovanovic. Associations 
between the Occupational Stress Index and Hypertension, Type 2 Diabetes Mellitus, and Lipid 
Disorders in Middle-Aged Men and Women. Ann Occup Hyg 2012; 56 (9):1051-1062. IF: 2.157 (M21 

5.  Jovanović M, Jovanović J, Smiljković I , Đorđević P, Damnjanović Z, Ilić N. Importance of obturator bypass 
in the treatment of repeated anastomosis inguinalis pseudoaneurysm in terms of infection 
asymptomatic venous autograft. HealthMed 2012; 6(9): 3185-3190. 

6.  Jovanovic Milan M, Krstic Aleksandra Z, Stanojevic Goran Z, Stojanovic Miroslav P, Smiljkovic Igor D, 
Damnjanovic Zoran. Early detection of postoperative deep vein thrombosis after general surgical 
procedures. HealthMED 2012;. 6(3):1023-1032. 

7.  Milan Jovanović, Dragan Milić, Boris Djindjić, Jovica Jovanović, Goran Stanojević, Miroslav Stojanović. 
Značaj D-dimera u ambulantnoj detekciji atipičnih i „nemih“ flebotromboza. Vojnosanit Pregl 2010; 
67(7): 543-547. IF: 0.199 (M23) 

8.  Bogdanović D, Nikić D, Petrović B, Kocić B, Jovanović J, Nikolić M, Milošević Z. Mortality of Roma 
population in Serbia, 2002-2005. Croat Med J 2007; 48(5):720-726. 

9.  Jovanović J, Jovanović M, Spasić M, Lukić S. Peripheral Nerve Conduction Study in Workers Exposed to a 
Mixture of Organic Solvents in Paint and Lacquer industry. Croat Med J 2004; 45: 769-774. 

10.  Jovanović J, Jovanović M. Occupational accidents and injuries: results of a safety preventive programme. 
Arh Hig Rada Toksikol 2004; 55: 261-269. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 15 
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе 9 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  2 Међународни 
Усавршавања   
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ЕКОЛОШКА АНДРАГОГИЈА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Еколошка андрагогија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Николић М. Весна 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са концептом еколошке андрагогије, сагледавање потребе, значаја и карактеристика 
образовања за заштиту животне средине као подручја интердисциплинарног деловања, упознавање са 
различитим андрагошким моделима у превазилажењу баријера и оптимизацији потенцијала  учења за 
заштиту животне средине у радној организацији и локалној заједници 
Исход предмета  
Поседовање развијеног система знања из области образовања за заштиту животне средине; разумевање 
улоге и одговорности менаџера за сагледавање и промишљање могућности образовања за заштиту 
животне средине у радној средини и локалној заједници; Стицање и развој компетенција  
екоандрагошког промишљања и деловања; Методолошке компетенције за истраживања, израду 
развојних стратегија и примену иновативних приступа у овој области  
Садржај предмета 
Теоријска настава:  Појам и предмет еколошке андрагогије; Природне, социјалне, културолошке и 
психолошке димензије окружења и учења; Образовање за заштиту животне средине и образовање за 
одрживи развој (појмовни, концептуални, друштвено-нормативни контекст); Економија знања и 
доживотно учење. Еколошка свест одраслих и партиципација у заштити животне средине. Еколошка и 
образовна политика као контекст за развој образовања одраслих за животну средину. Чиниоци 
образовања за заштиту животне средине; Перцепција и потенцијал локалне средине за учење у области 
заштите животне средине. Перцепција и потенцијал радне средине за учење у области заштите животне 
средине. Глобални изазови и образовање за животну средину. Образовање и учење као пут ка 
резилијентности заједнице (перцепција рањивости заједнице и могућности јачања капацитета за 
резилијентност; образовање за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама 
(формално, неформално, информално); Подручја и аспекти образовања и учења одраслих за животну 
средину (нпр. у функцији адаптације на климатске промене и др.). Тренинг менаџмент и компетентност 
тренера; Менаџери као лидери у заштити животне средине; Предузетништво, зелено пословање и 
одрживи развој из дискурса образовања; Образовање за заштиту животне средине и грађански 
активизам; Образовање и учешће јавности у решавању проблема и доношењу одлука у животној 
средини; Трансформативно учење и одрживи животни стилови; Увод у методологију истраживања еко-
андрагошких проблема.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки  рад  
Разматрање актуелних питања и проблема образовања одраслих за заштиту животне средине и 
промишљање његових импликација на стратегију одрживог развоја кроз  израду и одбрану семинарских 
радова  
Литература  
 Николић В. (2003). Образовање и заштита животне средине. Београд: Задужбина Андрејевић. 
 Николић В., Живковић Н. (2010). Безбедност радне и животне средине, ванредне ситуације и образовање.  
Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу, Универзиотет у Нишу. 

 Андевски М., Кундачина М. (2004). Еколошко образовање. Ужице: Учитељски факултет.  
 Clover D. E., et al. (2013). The Nature of Transformation - Environmental Adult Education. Netherlands: Sense 

Publishers. https://www.sensepublishers.com/media/1495-the-nature-of-transformation.pdf 
 Николић В. (2011). Образовање и одрживи развој. У: Путоказ ка одрживом развоју, Национална 
стратегија одрживог развоја, стр.120- 148. Београд: Кабинет потпреседника Владе за европске 
интеграције, Министарство за науку.  

 Galjak, M., Nikolić, V. (2012). Barriers to participation in programs for adult education in environmental education, 
Journal Technics Technologies Education Management, DRUNPP, Vol 7 No2, str. 716-723. 

Број часова  активне наставе 
Предавања: 
   2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Метода предавања, презентације, семинарских радова, разговора и дискусије, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
семинарски радови 20 усмени испт 40 
колоквијум-и 2 х 15 ..........  
семинар-и    
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Динамички план реализације предмета Еколошка андрагогија 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Еколошка андрагогија 
Година студија: I 
Семестар: пролећни (II) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводна предавања 
I 

вежбе Уводни час – упознавање стдената са организационом и дидактичко –
методичком концепцијом вежби и предиспитним обавезама 

предавања Појам и предмет еколошке андрагогије 
II вежбе Методологија израде семинарских радова. Избор тема и одређивање термина 

одбране семинарских радова 

предавања Образовање за заштиту животне средине и образовање за одрживи развој 
(појмовни, концептуални, друштвено-нормативни контекст); III 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Еколошка и образовна политика као контекст за развој образовања одраслих за 
животну средину. IV 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Економија знања и доживотно учење. Чиниоци образовања за заштиту 
животне средине V 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Перцепција и потенцијал локалне средине за учење у области заштите животне 
средине. VI 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Перцепција и потенцијал радне средине за учење у области заштите животне 
средине. VII 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Образовање и учење као пут ка резилијентности заједнице. Образовање за 
смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама 
(формално, неформално, информално); VIII 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Тренинг менаџмент и компетентност тренера;  IX вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Менаџери као лидери у заштити животне средине; X вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Предузетништво, зелено пословање и одрживи развој из дискурса образовања; XI вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Образовање за заштиту животне средине и грађански активизам; Учешће 
јавности у решавању проблема и доношењу одлука у животној средини; XII 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Трансформативно учење и одрживи животни стилови; XIII вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Увод у методологију истраживања еко-андрагошких проблема XIV вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Сумирање резултата предиспитних активности; припрема за полагање испита -
предиспитне консултације, потписи XV 

вежбе Сумирање резултата предиспитних активности; припрема за полагање испита -
предиспитне консултације 

Напомена: У току семестра студенти полажу два колоквијума. Први колоквијум у 9. недељи пролећног 
семестра. Други колоквијум у 15. недељи пролећног семестра. 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

др Весна Николић  др Весна Николић, ред. проф. 
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Весна Николић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Весна М Николић 
Звање Редовни професор 
Назив институције у којој наставник 
ради са пуним радним временом и од 
када 

Универзитет у Нишу,Факултет заштите на раду у Нишу, 1991. 

Ужа научна област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне 
средине 

Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  
Избор у звање 2013. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Докторат 2002. Факултет заштите на раду у Нишу Науке о заштити животне средине 
Магистратура 1996. Филозофски факултет у Београду Андрагогија 
Диплома 1991. Филозофски факултет у Београду Андрагогија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија  
1. Теорија и организација образовања за 

заштиту 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

2. Управљање и развој људских ресурса 

Инжењерство заштите на раду - МАС  
Инжењерство заштите од пожара - МАС  
Инжењерство заштите животне средине - МАС  
Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
Управљање комуналним системом – МАС 
Управљање заштитом животне срдине – МАС 

3.  Еколошка андрагогија Управљање заштитом животне срдине - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Nikolić, V., Milutinović, S., Nedanovski, P., Mrnjaus, K. (2016). ESD Professional Development of University 

Educators in Serbia, Croatia and Macedonia – comparative analisys, International Journal of Sustainability in 
Higher Education, Emerald Group Publishing (in press) 

2. Milutinović, B., Nikolić, V. (2014). Rethinking higher education for sustainable development in Serbia: An 
assessment of Copernicus Charter principles in current higher education practices, Journal of Cleaner Production, 
Volume 62, pp.107–113 

3. Janjić, A., Savić, S., Velimirović, L., Nikolić, V. (2015). Renewable energy integration in Smart Grids-Multi-criteria 
assessment using the fuzzy analytical hierarchy process, Turkish Journal of Electrical engineering & Computer  
Sciences, No 6, Vol 23,   pp.1896-1912. 

4. Николич В., (2011). Образование и устойчивое развитие. У Социокультурные измерения в условиях 
глобализации: Опыт России и Сербии, Международный независимый эколого-политологический 
университет, Факультет охраны труда и Международная Академия Наук,. Москва, стр. 269-284.  

5. Николић, В., Гаљак, М. (2012). Образовање за заштиту животне средине у кризним условима, 
Андрагошке студије, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Београд, 1/2012. стр. 
163-183 

6. Николић, В. (2003). Образовање и заштита животне средине, Задужб. Андрејевић, Београд. 
7. Galjak, M., Nikolić, V. (2012). Barriers to participation in programs for adult education in environmental education, 

Journal Technics Technologies Education Management, DRUNPP,  Vol 7 No2, str. 716-723. 
8. Николић, В., Ђуровић, Љ., (2012) Циљеви и задаци еколошког васпитања и образовања кроз призму 

Блумове операционализације, ТЕМЕ 36(2), стр 561-581.    
9. Николић, В. (2011). Образовање и одрживи развој, у: Путоказ ка одрживом развоју, национална стратегија 

одрживог развоја, Кабинет потпреседника Владе за европске интеграције, Министарство за науку и 
технолошки развој, Београд, стр.120-148. 

10. Николић, В., Живковић, Н. (2010). Безбедност радне и животне средине, ванредне ситуације и 
образовање, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SCCI) листе SCCI – 12 радова 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни 1 
Усавршавања   
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ПОСЛОВНА ЕТИКА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Спецификација 
предмета 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије - други ниво студија 
Назив предмета: Пословна етика у заштити животне средине 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  Милтојевић Д. Весна 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основним питањима етике, примењене етике и пословне етике у заштити 
животне средине. 
Исход предмета  
Способност студената да стечена знања примене у току професионалне каријере за ваљану примену 
пословне етике у управљању заштитом животне средине.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод: Етика и примењена етика. Пословна етика: настанак, развој и предмет проучавања пословне етике; 
Пословна етика у заштити животне средине; Одговорност и етика пословања у управљању заштитом 
животне средине; Значај корпоративне културе за пословну етику у управљању заштитом животне 
средине; Утицај пословне етике на пословну комуникацију у процесу управљања заштитом животне 
средине; Културолошки обрасци и модели пословног понашања у управљању заштитом животне 
средине; Етичке норме и правила професионалног понашања у управљању заштитом животне средине; 
Утицај глобализације на пословни морал у управљању заштитом животне средине.  
Практична настава:  
Вежбе: Обрада актуелних тема о изазовима пословне етике у управљању заштитом животне средине 
кроз одбрану семинарских радова и анализу текстова. 
Литература  
 Babić J. (2000). Uvod u poslovnu etiku. Praha: Research Support Scheme. 

http://jovanbabic.com/poslovnaEtika.pdf 
 Dramond Dž. i Bein, B.  (2001). Poslovna etika. Beograd: CLIO. 
 De Žarden, Džozef R. (2006). Ekološka etika: Uvod u ekološku filozofiju. Beograd: Službeni glasnik. 
 Екологија, религија, етика  (прир. В. Павловић). (2013). Београд: ЕКО центар и Завод за уџбенике. 
 Милтојевић, В. (2015). Процеси глобализације и еколошка етика. У: Д. Б. Ђорђевић и М. Тасић (прир.), 
Рад, техника и етика у ери глобализације, приредили, 67-76. Ниш: Универзитет у Нишу, Машински 
факултет.  

 Ričard T. de Džordž. (2003). Poslovna etika. Beograd: Filip Višnjić. 
 Curry, P. (2006). Ecological ethics: an introduction. Cambridge: Polity Press. (www.books. google.com) 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

 
Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Предавања (усмено излагање ),  вежбе (индивидуални и групни рад),  семинарски радови, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
колоквијум-и  усмени испит 70 
семинарски радови 20   
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Динамички план реализације предмета Пословна етика у заштити 
животне средине 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Пословна етика у заштити животне средине 
Година студија: I 
Семестар: пролећни (II) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводни час 
I 

вежбе Подела тема семинарских радова 
предавања Етика и примењена етика   

II 
вежбе Појам, предмет и развој пословне етике 

предавања Пословна етика: настанак, развој и предмет проучавања пословне етике 
III 

вежбе Примена пословне етике 
предавања Пословна етика у заштити животне средине 

IV 
вежбе Примена пословне етике у заштити животне средине 

предавања Одговорност и етика пословања у управљању заштитом животне средине 
V 

вежбе Права, дужности и одговорност у пословним ситуацијама 

предавања 
Значај корпоративне културе за пословну етику у управљању заштитом животне 
средине VI 

вежбе Радна етика и конфликт интереса у заштити животне средине 

предавања 
Утицај пословне етике на пословну комуникацију у процесу управљања 
заштитом животне средине VII 

вежбе Лојалност и дисциплина у пословној етици 

предавања 
Културолошки обрасци и модели пословног понашања у управљању заштитом 
животне средине 

VIII 
вежбе 

Приступи управљању етичким понашањем предузећа у заштити животне 
средине 

предавања 
Етичке норме и правила професионалног понашања у управљању заштитом 
животне средине IX 

вежбе Одговорност у пословној ситуацији- права и дужности 

предавања 
Утицај глобализације на пословни морал у управљању заштитом животне 
средине X 

вежбе Пословна етика и пословна тајна 
предавања Потреба за новом пословном етиком у 21.веку 

XI 
вежбе Пословна етика и примена етичких стандарда у пословању 

предавања Техничко-технолошки напредак и одговорност 
XII 

вежбе Потреба за новом пословном етиком у заштити животне средине 
предавања Етички принципи и односи с јавношћу у заштити животне средине 

XIII 
вежбе Инжењерска етика и друштвена одговорност у заштити животне средине 

предавања Примена пословне етике у заштити животне средине 
XIV 

вежбе Пословна етика мултинационалних компанија у заштити животне средине 
предавања Потписи 

XV 
вежбе Пословна етика организација за заштиту животне средине 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

Ивана Илић-Крстић  др Весна Милтојевић, ред. проф. 
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Весна Милтојевић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Весна Д. Милтојевић 
Звање Редовни професор 
Назив институције у којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, 
1986. 

Ужа научна област 
Друштвено–хуманистичке науке у заштити радне и животне 

средине 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2013. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Докторат 2003. Филозофски факултет у Нишу Социолошке науке 

Магистратура 1995. 
Факултет политичких наука у 
Београду 

Политичке науке 

Диплома 1984. Филозофски факултет у Нишу Социолошке науке 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија 

1.  Социологија 
Заштита животне средине – ОАС  
Заштита на раду – ОАС  

2.  Социјална екологија 
Инжењерство заштите животне средине – МАС  
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

3.  Социологија заштите на раду Инжењерство заштите на раду – МАС  

4.  Информисање и односи с јавношћу 
Управљање ванредним ситуацијама – МАС  
Управљање комуналним системима – МАС  
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

5.  
Пословна етика у заштити животне 
средине 

Управљање заштитом животне срдине - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Miltojević, V. (2015). Globalization Processes and Environmental Ethics. Dragan Milčić (Ed.) Proceeding The 3rd 

International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, pp. 517-521. Niš, September 17 – 18, 2015. 
Niš: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering. ISBN 978-86-6055-072-1 

2.  

Милтојевић, В. (2014). Ставови студената о чланству у Европској унији и остваривању одрживог развоја. 
У: Д. Стјепановић Захаријевски, Г. Ђорић и Г. Стојић (Прир.), Културне оријентације студената и култура 
мира на Балкану, стр. 39-55. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет и Центар за социолошка 
истраживања. ISBN 978-86-7379-359-7 

3.  
Милтојевић, В. (2014). Екосоцијализам и стратегије развоја. Годишњак за социологију, 9(10-11), 113-121. 
ISSN 1451-9739 

4.  
Miltojević, V., Ilić Krstić, I., & Živković, S. (2013). Ecological Culture of Agricultural Producers – Case Study in 
Serbia and Bulgaria. Tarım Bilimleri Dergisi- Journal of Agricultural Sciences, 18(4), 315-328. ISSN 1300-7580 

5.  
Петровић, Ј. С., Стјепановић Захаријевски, Д. С., и Милтојевић, В.  (2013). Сиромаштво у теоријском 
дискурсу и стратешким документима Републике Србије. Српска политичка мисао, XX(2), 151-172. ISSN 
1452-3108 

6.  

Ilić Krstić, I., Miltojević, V. (2013). Ekološka bezbednost i održivi razvoj u pograničnim opštinama Istočne i 
Jugoistočne Srbije – studija slučaja. U M. Petrović (prir.), Izazovi održivog razvoja, str. 196-213. Beograd: 
Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. 
ISBN 978-86-913927-7-2 

7.  
Miltojević, V. (2012). The Environmental Culture of the Agricultural Producers and Realization of 
Environmental Safety. У А. Мантарова (прир.), Измерения на екологичната култура, рр. 178-203. София: 
„Аля“. ISBN 978-954-8465-81-6 

8.  

Ilić-Krstić, I. and Miltojević, V. (2011). Social Determination of Motivation for Safe Work. In: D. Petković, I. Krstić 
(Eds.), Proceeding The 16th International Conference of the Series Man and Working Environment – Safety of Tehnical 
Systems in Living and Working Environment, pp. 451-455. Niš: Faculty of Occuoational Safety of Niš. ISBN 97-86-
6093-035-6 

9.  Милтојевић, В. (2011). Култура као димензија одрживог развоја. Теме, 35(2), 639–653. ISSN 0353-791 

10.  
Đorđević, J. I Miltojević, V. (1998). Informisanje u funkciji poboljšanja odnosa u sistemu „društvo-priroda“. Acta 
biologica Iugoslavica, Serija D, Ekologija 33 (Supplementum), 491-495. ISSN 0531-9110 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата више од 15 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 2 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни  
Усавршавања: ДИДАКТИЧКО УСАВРШАВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ САРАДНИКА 
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Ивана Илић-Крстић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Ивана Љ. Илић-Крстић 
Звање Асистент 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу,Факултет заштите на раду у Нишу, 2008. 

Ужа научна област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне 
средине 

Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2015. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Докторат    
Магистратура 2010. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Диплома 2005. Филозофски факултет Социологија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  

1. Социологија 
Заштита животне средине – ОАС  
Заштита на раду – ОАС  

2. Социјална екологија 
Инжењерство заштите животне средине – МАС  
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

3. Социологија заштите на раду Инжењерство заштите на раду – МАС  

4. Информисање и односи с јавношћу 
Управљање ванредним ситуацијама – МАС  
Управљање комуналним системима – МАС  
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

5. 
Пословна етика у заштити животне 
средине 

Управљање заштитом животне срдине - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

11.  
Ilić Petković, A., Ilić Krstić. I. 2014 . „Economic sustainability in legal regulations of Republic of Serbia". Ecologica, 
br.75, str. 486–489. ISSN 0354-3285 

12.  

Ilić Krstić. I.. Miltojević, V. 2013. „Ekološka bezbednost i održivi razvoj u pograničnim opštinama istočne i 
jugoistočne Srbije - studija slučaja".U Izazovi održivog razvoja, prir. M. Petrović, str. 196–212. Beograd: 
Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet u Beogradu. ISBN 
978-86-913927-7-2 

13.  
Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A. 2012. "Socijalno-pravni aspekti održivog razvoja u Republici Srbiji". Ecologica, br.66, 
str. 252–257. ISSN 0354-3285 

14.  
Miltojević, V., Iliić-Krstić, I. 2011. Cultural Dimension of Sustainable Development as a Presumtion of Local 
Communities Development. Quality Of Life, no.2, pp. 33–37. ISSN 1986-6038  

15.  
Miltojević, V., Ilić Krstić. I. 2011. „Mogućnosti zadovoljavanja potreba kao determinanta socijalne pravde u Srbiji, 
Makedoniji i Bugarskoj." U Balkan uprocesu evrointegracije (Modernizacija i razvoj), priredeo Milorad Božić, str. 
153–175. Niš: Filozofski fakultet u Nišu. ISBN 978-86-7379-236-1 

16.  
Miltojević, V., Iliić-Krstić, I. 2011. „Cultural Dimension of Sustainable Development as a Presumtion of Local 
Communities Development”. Quality Of Life 2, No 1-2, pp. 33-37. On line ISSN 1986-6038 

17.  

Ilić-Krstić, I., Miltojević., V. 2011. „Social Determinants of Motivation for Safe Work.” In Proceeding the 16th International 
Conference of the Series Man and Working Environment – Safety of Tehnical Systems in Living and Working Environment [STS-
11, edited by Dejan Petković and Ivan Krstić, pp. 451–455 Niš: Faculty of occupationa and safety in Niš. ISSN 978-86-
6093-035-6 

18.  

Miltojević., V., Ilić-Krstić., I. 2011. „Transitional Processes and Working Environment Safety.” In Proceeding The 16th 
International Conference of the Series Man and Working Environment – Safety of Tehnical Systems in Living and Working 
Environment [STS-11, edited by Dejan Petković and Ivan Krstić, pp. 429–432. Niš: Faculty of occupationa and safety in 
Niš. ISSN 978-86-6093-035-6 

19.  

Ilić Krstić, I. 2012. „Ipact transiton processes in Serbia on wages of employees and their motivation for safety work.” In 
Proceeding The 7th Scientific and Professional Conference with International Participation – Menagemente and Safety, pp. 
419-425. Čakovec: Croatian Society Of Safety Engineers and University college of applied sciences in safety. ISSN 1848-
5251 

20.  
Ilić Krstić, I. 2012. “The Influence Of Ecological Conscience On The Concept Of   Sustainable Development”. 
Наука-бизнес-образование: проблемы и перспективы компетентностного взаимодействия, стр. 146-149.  
Улыяновск: „Улыяновский Государственный Университет». ISSN 978-5-88866-464-3 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 2 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни 
Усавршавања   
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АДАПТАЦИЈА НА ДЕЈСТВО КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА - Спецификација 
предмета 
Студијски програм/студијски програми: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Адаптација на дејство климатских промена 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Милутиновић, Ј. Слободан 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: Оспособљавање студената да разумеју постојеће проблема везане за промену климе, 
узроковану антропогеним утицајима, као и улогу коју имају мере адаптације као оговор на ове проблеме. 
Исход предмета: Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је да: 
 самостално истражује еколошке и еволуционе импликације климатских промена на природне системе, 
као и хумане и културолошке импликација на друштвене и друштвено - економске системе;  

 примени различите оквира за адаптацију, као и конкретне мера адаптације на практичне политике у 
различитим секторима, како би се ефикасније управљало ризиком климатских промена, смањила 
осетљивост система и повећала њихова отпорност; 

 самостално или као члан стручног тима ради на развоју анализа осетљивости и акционих планова 
адаптације на дејство климатских промена на националном и локалном нивоу. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
 Основе климатских промена и адаптације на промене климе. Хидролошки и угњенички циклус, гасови 

са ефектом стаклене баште, осетљивост климе. Климатске пројекције и сценарија. 
 Адаптација и митигација. Рањивост, отпорност и способност прилагођавања у еколошким и 

друштвеним системима. Адаптација и правичан развој.  
 Утицај климатских промена у различитим секторима и мере адаптације: водни ресурси и безбедност 

воде; јавно здравље; пољопривреда; енергетика; биодиверзитет. 
 Климатски утицаји и рањивост у урбаним системима. Процена урбане рањивости и механизми 

адаптације. Планирање адаптације на промене климе у урбаним срединама.  
 Управљање спровођењем мера адптације на глобалном и националном нивоу. Национални оквир за 

борбу против климатских промена и смањење ризика од катастрофа. Финасирање и надгледање 
адаптације на промене климе. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Анализе случаја: Стратегија адаптације на промене климе ЕУ; Стратегија адаптације на промене климе у 
сливу Дунава; Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости за Београд 
Литература  
 Секулић, Г, Димовић Д., Калмар Крнајски Јовић З., Тодоровић Н. (2012). Процена рањивости на 

климатске промене. Београд: WWF и Центар за унапређење животне средине. 
 Влада Републике Србије (2016). Prvi nacionalni plan adaptacije na izmenjene klimatske uslove. (у припреми). 
 UNDP (2015). Резиме поглавља Промене климе, погођеност и адаптација Другог извештаја Р. Србије 

према Оквирној конвенцији УН о промени климе. Београд: УНДП. 
 European Union Climate Adaptation Strategy. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm 
 ICPDR Climate Change Adaptation Strategy. (2013). https://www.icpdr.org/.../icpdr_climate-adaptatio 
 Акциони план адаптаци је на климатске промене са проценом рањивости за Београд. (2015). 

http://www.beograd.rs/download.php/documents/Akcioni%20plan%20adaptacije%20na%20klimatske%20pr
omene-srp.pdf 

Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Презентације наставника; Анализа случаја; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит - 
практична настава 20 усмени испт 60 
колоквијум-и - ..........  
семинар-и -   

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm�
https://www.icpdr.org/.../icpdr_climate-adaptatio�
http://www.beograd.rs/download.php/documents/Akcioni plan adaptacije na klimatske promene-srp.pdf�
http://www.beograd.rs/download.php/documents/Akcioni plan adaptacije na klimatske promene-srp.pdf�
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Динамички план реализације предмета Адаптација на дејство климатских 
промена 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Адаптација на дејство климатских промена 
Година студија: I 
Семестар: пролећни (II) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Основе климатских промена и адаптације на промене климе 
I 

вежбе Договор о раду на савладавању градива. Договор о семинарским радовима. 

предавања 
Хидролошки и угњенички циклус, гасови са ефектом стаклене баште, 
осетљивост климе II 

вежбе Адаптација на климатске промене: претраживање WEB ресурса 
предавања Климатске пројекције и сценарија 

III 
вежбе Гостујуће предавање: Моделовање климатских промена 

предавања Адаптација и митигација 
IV 

вежбе Представљање пројектног задатка 

предавања 
Рањивост, отпорност и способност прилагођавања у еколошким и друштвеним 
системима V 

вежбе Анализа случаја: Стратегија адаптације на промене климе ЕУ 
предавања Адаптација и правичан развој 

VI 
вежбе Анализа случаја: Стратегија адаптације на промене климе у сливу Дунава 

предавања 
Утицај климатских промена у различитим секторима и мере адаптације: водни 
ресурси и безбедност воде 

VII 
вежбе 

Анализе случаја: Системи за водоснабдевање и наводњавање на соларну 
енергију у руралним пределима (пример Танзаније); Реконструкција парка 
Гомезнаро у Мадриду (ретензије) 

предавања 
Утицај климатских промена у различитим секторима и мере адаптације: јавно 
здравље; пољопривреда 

VIII 
вежбе 

Анализе случаја: Агрошумарство (Монпеље, Француска); Национални план за 
деловање у периоду високих температура, Македонија 

предавања 
Утицај климатских промена у различитим секторима и мере адаптације: 
енергетика; биодиверзитет IX 

вежбе Анализа случаја: Језеро Јангце, Кина 
предавања Климатски утицаји и рањивост у урбаним системима 

X 
вежбе 

Методологија планирања мера адаптације на промене климе у урбаним 
срединама 1 (приказ методологије; практичан рад на процени рањивости) 

предавања Процена урбане рањивости и механизми адаптације 
XI 

вежбе 
Методологија планирања мера адаптације на промене климе у урбаним 
срединама 2 (приказ методологије; практичаn рад на процени рањивости) 

предавања Планирање адаптације на промене климе у урбаним срединама 
XII 

вежбе 
Анализа случаја: Акциони план адаптације на климатске промене са проценом 
рањивости за Београд 

предавања Управљање спровођењем мера адaптације на глобалном и националном нивоу 
XIII 

вежбе Консултације везане за израду семинарских радова 

предавања 
Национални оквир за борбу против климатских промена и смањење ризика од 
катастрофа XIV 

вежбе Анализа случаја: Нацрт Плана адаптације на промене климе Републике Србије 
предавања Финасирање и надгледање адаптације на промене климе 

XV 
вежбе Одбрана семинарских радова 

 

Предметни асистент:  Предметни наставник: 
др Слободан Милутиновић 

Жарко Врањанац 
 др Слободан Милутиновић, ред. проф. 
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Слободан Милутиновић, Curriculum Vitae 
Име и презиме Слободан Милутиновић 
Звање Редовни професор 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду 
1991. 

Ужа научна област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и 
животне средине (Одрживи урбани развој)  

Академска каријера  
 Година Институција Научна област 
Избор у звање 2004. Факултет заштите на раду Менаџмент и бизнис 
Докторат 1993. Факултет заштите на раду Заштита на раду 
Магистратура 1990. Факултет заштите на раду Заштита на раду 
Диплома 1985. Грађевински факултет Високоградња 

Списак предмета које наставник може да држи 
Р. бр. Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  
1.  Одрживи развој Заштита животне средине - ОАС 

2.  Локални одрживи развој 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање комуналним системом - МАС 

3.  Политика заштите животне средине 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање комуналним системом – МАС 
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

4.  Одрживо становање Управљање комуналним системом - МАС 

5.  
Адаптација на дејство климатских 
промена 

Управљање заштитом животне срдине - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Милутиновић, С. (2012). Политике одрживог развоја. Ниш: Факултет заштите на раду 

2. 
Milutinovic, S. (2013). “Higher Education for Sustainable Development in Serbia”, in M. Adomsent & I. Otte 
(Eds.), Higher Education for Sustainable Development in Central and Eastern Europe. Bad Homburg: VAS Verlag, 
127 – 137 

3. 

Baste, I., M. Ivanova, B. Lee, S. Belliethathan, I. A. Gelil, J. Gupta, P. M. Haas, Z. Habtezion, A. Halpaap, J. C. 
Mohamed-Katerere, P. King, M. Kok, M. Lee, T. Patterson, V. Campal, B. Chambers, M. Goodall, S. Milutinovic, 
F. Preston (2012). „Global Responces“, in GEO5 – Global Environmental Outlook – Environment for the Future We 
Want, Geneve: United Nations Environmental Programme, 458 – 486 

4. 
Milutinovic, S. (2008). “Urbanization and Sustainable Development”, in N. Dronin, R. Richer & E. Timar (eds.), 
Environment and Development: Policies for Our Sustainable Future, Budapest: Central European University, 
Department of Environmental Sciences and Policy, 93 – 99 

5. 
Milutinovic, S. (2007). “Sustainable Development in Serbia”, in R. N. Pati & O. Schwarz – Herion (eds.),  
Sustainable Development: Issues and Perspectives, New Delhi: D. K. Printworld (P) Ltd, 484 – 505 

6. Милутиновић, С. (2011). Одрживо становање. Ниш: Факултет заштите на раду 

7. 
Milutinovic, S., S. Zivkovic (2014). “Planning local sustainable development in Western Balkans”. Management of 
Environmental Quality, Vol. 25, No 1. (in print) 

8. 
Milutinović, S., V. Nikolić (2013). “Rethinking higher education for sustainable development in Serbia: an 
assessment of Copernicus charter principles in current higher education practices”.  Journal of Cleaner 
Production,  

9. 
Milutinović, S. (2010). „Local sustainable development planning in Serbia: Achievements so far and future 
challenges”. Thermal Science, Vol. 14, No 3, 581 - 594 

10. 
Milutinovic, S., A. Jolovic, (2010). “Building Capacity for Sustainability: Strategic Planning Processes for Local 
Sustainable Development Practices in Western Balkan”. Lex Localis - Journal Of Local Self-Government, Vol 8, No. 
3, 293 – 311 

Збрини подаци научне, односно уметничке  и стручне активности наставника 
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 4 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи         _____ Међународни              __1__ 
Усавршавања: Fulbright Visiting Scholarship, University of Pennsylvania, USA, January 2010 / May 2010; Erasmus Mundus 
Visiting Scholarships: (1) University of Padova, Italy, November 2012 and November 2013; (2) Technical University of 
Darmstadt, Germany, November 2009 / December 2009 and May 2010 / Jun 2010; (3) Central European University, Budapest, 
Hungary, 2006/07; JFDP Visiting Scholarship, University of North Carolina at Chapel Hill, USA, за школску годину 2003-2004. 
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Жарко Врањанац, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Жарко Г Врањанац 

Звање Мастер инжењер заштите животне средине 
(Управљање комуналним системом) 

Назив институције у којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у 
Нишу, 2016. 

Ужа научна област  
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2016. Факултет заштите на раду у Нишу Ангажован као стипендиста МПНТР 
Докторат /   
Специјализација /   
Магистратура /   

Диплома 2015. Факултет заштите на раду у Нишу 
Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија  

1. Економика заштите  
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

2. Еконимика заштите живнотне средине 
Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање заштитом животне средине - МАС 

3. 
Природни ресурси и заштита животне 
средине 

Управљање заштитом животне средине - МАС 

4. 
Адаптација на дејство климатских 
промена 

Управљање заштитом животне средине - МАС 

5. Одрживо становање Управљање комуналним системом - МАС 

6. Локални одрживи развој 
Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање комуналним системом - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
Vranjanac Ž. (2016). The management of hygiene and cleaning products packaging waste, XII Internacional May 
Conference on Strategic Management – IMKSM 2016, Bor. pp. 790-798. 

2. 
Pejčić D., Vranjanac Ž. (2016) Environmental impact analysis of hygiene and cleaning products packaging waste, 
Safety engineering, Vol.6. pp. 21-27. 

3. 
Vranjanac Ž. (2015). Quality management of public lighting, XI Internacional May Conference on Strategic 
Management – IMKSM 2015, Bor. pp. 348-357. 5.  

4. 
Vranjanac Ž., Pejčić D., Stojanović J., Ikodinović A. (2015). Index of disablement as an indicator state of the work, 
12. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Unapređenje sistema zaštite na radu, Tara. pp.218-225. 

5. 
Vranjanac Ž., Pejčić D. (2014). Index of injuries at work as an indicator state of the work, 11. Nacionalna 
konferencija sa međunarodnim učešćem, Unapređenje sistema zaštite na radu, Prolom Banja. pp.  172-179. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата - 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  1 Међународни  

Усавршавања  
“У-НИ пракса 2015”, Универзитет у Нишу, Град Ниш - Управа за привреду, одрживи 
развој и заштиту животне, 03.08.2015. – 31.08.2015. 

Други подаци које сматрате релевантним:  
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МОНИТОРИНГ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије - други ниво студија 
Назив предмета: Мониторинг животне средине 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Живковић В. Ненад, Ђорђевић В. Амелија 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета: Стицање знања о методама праћења и контроле квалитета животне средине 
Исход предмета: Оспособљеност за надгледање параметара загађености животне средине, одабир 
приоритета, организацију и спровођење њиховог праћења. 
Садржај предмета 
Теоријска настава-Мониторинг, општи појмови. Улога мониторинга. Циљеви мониторинга. Обезбеђење 
контроле квалитета. Улога и функције обезбеђења квалитета и контрола квалитета. Класификација 
мониторинга, Глобални систем мониторинга животне средине. Национални мониторинг. Структура 
мониторинга. Нормирање квалитета животне средине, основни појмови, дефиниције и структура 
система нормирања. Нормирање извора утицаја (загађења). Планирање и функционисање система 
мониторинга. Планирање мреже мониторинга. Неопходни ресурси и ограничења. Пројектовање мреже. 
Конфигурација мреже. Систем даљинског преноса података. Структурна поузданост мреже. Обрада 
података у мрежама мониторинга. Организациона структура мреже. Мерне станице и  системи мреже 
мониторинга. Аутоматизовани системи мониторинга. 
Практична настава: на терeну - упознавање са радом аутоматизованих и осталих система 
мониторинга.   
Вежбе : Анализа документације за израду семинарског рада – пгрограм мониторинга ваздуха, вода.   
Литература: 
• Живковић Н. (2013). Мониторинг животне средине. Ниш: Фaкултет зaштите нa рaду у Нишу.  
• Живковић Н. В., Ђорђевић А. В. (2015). Мониторинг емисије аерозагађења и квалитета амбијенталног 

ваздуха. Ниш: Фaкултет зaштите нa рaду у Нишу (у поступку рецензије).   
• Живковић Н., Станковић М. (1999). Мониторинг загађивања животне средине. У: Привреда и животна 

средина. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу.  
• Vodič za dobro upravljanje u oblasti životne sredine. (2003). Regionalna kancelarija za Evropu i Zajednicu 

nezavisnih država UNDP-a.  
• Environmental Monitoring Strategy, Strengthening the capacity of the Ministry of Environment and Physical 

Planning. (2004). 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

 
Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе: Усмено излагање (предавања), израда семинарског рада, одбрана 
семинарског рада на вежбама, дискусија. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани испит - 
прaктична настава 5 усмени испит 40 
колоквијум-и 2 х 15 = 30   
семинарски радови 15   
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Динамички план реализације предмета Мониторинг животне средине 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Мониторинг животне средине 
Година студија: I 
Семестар: пролећни (II) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Мониторинг, општи појмови.  
I 

вежбе Припрема за пројектни задатак: методологија израде 
предавања Улога мониторинга у заштити животне средине 

II 
вежбе Припрема за пројектни задатак: подела тема 

предавања Циљеви мониторинга.  
III 

вежбе Анализа законске регулативе у области мониторинга 

предавања 
Улога и функције обезбеђења квалитета и контрола квалитета фактора животне 
средине.   IV 

вежбе Анализа загађивача на одабраној територији 
предавања Структура мониторинга. 

V 
вежбе Анализа мониторинга извора загађивања 

предавања 
Нормирање квалитета фактора животне средине, основни појмови, дефиниције и 
структура система нормирања.  VI 

вежбе Анализа мониторинга ваздуха 
предавања Нормирање извора утицаја (загађивача). 

VII 
вежбе Анализа мониторинга вода 

предавања 
Планирање и функционисање система мониторинга. Планирање мреже 
мониторинга. Неопходни ресурси и ограничења. VIII 

вежбе Анализа мониторинга тла 
предавања Пројектовање мреже. Конфигурација мреже мониторинга 

IX 
вежбе Анализа мониторинга буке 

предавања Систем даљинског преноса података 
X 

вежбе Анализа мониторинга зрачења 
предавања Структурна поузданост мреже мониторинга 

XI 
вежбе Рад на терену 

предавања Обрада података у мрежама мониторинга 
XII 

вежбе Рад на терену 
предавања Организациона структура мреже мониторинга 

XIII 
вежбе Рад на терену 

предавања Мерне станице и  системи мреже мониторинга 
XIV 

вежбе Одбрана пројектних задатака 
предавања Аутоматизовани системи мониторинга 

XV 
вежбе Одбрана пројектних задатака 

Напомена: У току семестра студенти полажу два колоквијума. Први колоквијум у 9. недељи пролећног 
семестра. Други колоквијум у 15. недељи пролећног семестра. 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 
др Амелија Ђорђевић 

Аца Божилов 
 

др Ненад Живковвић, ред. проф. 
др Амелија Ђорђевић, ванр. проф. 
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Ненад Живковић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Ненад В. Живковић 
Звање Редовни професор 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу  
1981. 

Ужа научна област Управљање квалитетом радне и животне средине 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  
Избор у звање 1991. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 

средине 
Докторат 1990. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 

средине 
Специјализација - - - 
Магистратура 1994. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита на раду 
Диплома 1978. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита на раду 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  

1. Пречишћавање индустријских 
отпадних материја 

Заштита на раду - ОАС 
Заштита животне средине - ОАС 

2. Заштита ваздуха Заштита животне средине - ОАС 
3. Еколошки ризик Заштита животне средине - ОАС 
4. Процена утицаја на животну средину Заштита животне средине  - ОАС 

5. Мониторинг животне средине Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање заштитом животне средине - МАС 

6. Ризик и санација удеса Управљање ванредним ситуацијама  - МАС 
7. Управљање квалитетом ваздуха Управљање комуналним системом - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. N. Živković,  Procena uticaja na životnu sredinu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, 2007., str.186., CIP 
502.22 (035) ISBN 978-86-80261-75-0 (monografija nacionalnog značaja). 

2. 
V. Nikolić, N. Živković,  Bezbednost u radnoj i životnoj sredini, vanredne situacije i obrazovanje, Fakultet 
zaštite na radu u Nišu, Niš, 2010., str.330., ISBN 978 – 86-6093-021-9  COBISS.SR-ID  176429836  
(monografija nacionalnog značaja). 

3. 
Ljiljana Đorđević, Nenad Živković, Ljiljana Živković, Amelija Đorđević: Assessment of Heavy Metals Pollution 
in Sediments of the Korbevacka River South Eastern Serbia, Soil and Sediment Contamination An 
International Journal, Taylor & Francis, Vol 21, No 7, 2012, ID BSSC-2011-0051.R2 

4. 

Amelija V. Đorđević, Nenad V. Živković, Emina R. Mihajlović, Jasmina M. Radosavljević, Miomir T. Raos, 
Ljiljana DJ. Živković: The effect of pollutant emission from district heating systems on the correlation 
between air quality and health risk, Thermal Science, Vol. 15, No. 2.; „Vinča“  Institute of Nuclear Sciences, 
2011,  pp. 293-310. ISSN 0354-9836 

5. Živković N., Živković Lj.; Ecological Risk Menagment in Copper Metallurgy, Occupational Risk in the Iron and 
Metal Industry, ISSA, Barcelona,  Oktober, 1997. pp. 26.  

6. Živković N.: Sotirov S., Potić R.: Structure Model of Ecologikal Sistem in the Enterprise, Sixth international 
symposium, "Ecology 97", 24-26 june, Burgas, 1997. pp. 3-6.  

7. Živković N., Grozdanović M.: Ecological Expertise in the System of Human s ation of the Human 
Environment in Yugoslavia, ICHES, Yokohama National University, Yokohama, Japan, 11-12, 1998.  

8. 
Živković N., Živković Lj.: Coomplex Analiysis of the Effects of Traffics Systems on the Environment, 3rd 
International Conference, Global Safety Proceedings, Bled Slovenija, Junij,  1998. pp.387-393.  

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 8 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 9 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  - 2 

(руководилац 1) 
Међународни - 

Усавршавања  
International Training on Environmental Chemistry and Engineering, Michigen State Universites the Institute of 
International Healtх, 2004. Процедуре процене утицаја на животну срдину, Регионални центар за животну 
средину за Центрналу и Источну Европу, Београд, 2002. 
Специјализација у области личних заштитних средстава за респираторну заштиту, у  ВНИ Институт 
охрани труда , Лањинград, 1999.год. (2 месеца). Локални експерт у реализацији ДХВ семинара у Нишу, 
Београду, Новом Саду и Крушевцу, у периоду 2004-2005:   Chemical Accident Response Exercise - 
Environmental Capacity Building Programme 2003,  An EU-funded project managed by the EAR.  
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Амелија Ђорђевић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Амелија В. Ђорђевић 
Звање Ванредни професор 
Назив институције у којој наставник ради са пуним 
радним временом и од када 

Универзитет у Нишу,Факултет заштите на раду у Нишу, 1996. 

Ужа научна област Управљање квалитетом радне и животне средине 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2015. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду  
Докторат 2010. Факултет заштите на раду у Нишу Инж. ЗЖС и ЗНР 
Специјализација /   
Магистратура 2004. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита животне средине 
Диплома 1993. Филозофски факултет, група - хемија Хемија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета    Назив студијског програма, врста студија  

1. Хемијски параметри радне и животне средине 
Заштите на раду - ОАС 
Заштита животне средине - ОАС 

2. Заштита ваздуха Заштита животне средине- ОАС 
3. Еколошки ризик Заштита животне средине - ОАС 

4. Мониторинг животне средине 
Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање заштитом животне средине - МАС 

5. Ризик и санација удеса Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
6. Управљање квалитетом ваздуха Управљање комуналним системом - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Živković N., Đorđević A.; Zaštita vazduha-teorijske osnove predviđanja zagađenosti vazduha sa primerima rešenih 

zadataka, Fakultet zaštite na radu, Niš, 2001., CIP 504. 3. 054;  ISBN-86-80261-31-9 str. 188. 
2. A. Đorđević: Kvalitativno-kvantitativna ocena kvaliteta vazduha grada Niša, Zadužbina Andrejević,  UDK: 

502.3:502.175(497.11), ISBN 978-86-7244-706-4, str.104. Beograd 2008. 
3. Живковић Љ., Раос М., Ђорђевић А., Живковић Н.: Критическеий обзор проблемы загрязнения воздуха и 

перспективы охраны окружаюшей среды в условиях глобализации, Российско - Сербский сборник, 
Социокульурные измеренијая условиях глобализации - Опыт Россий и Сербий, Международная академия наук 
(Русскя Секция), SBN 978-5-7383-0358-6, 2011.  

4. A. Đorđević, N. Živković, E. Mihajlović, J. Radosavljević, M. Raos  
Lj.Živković: The effect of pollutant emission from district heating systems on the correlation between air quality and 
health risk, THERMAL SCIENCE Vol. 15, No. 2., „Vinča“  Institute of Nuclear Sciences, ISSN 0354-9836, pp. 293-310., 2011. 

5. Lj. Đorđević, Lj.Živković, N. Živković, A. Đorđević: ASSESSMENT OF HEAVY METALS POLLUTION IN SEDIMENTS OF THE 
KORBEVAÄŚKA RIVER SOUTH EASTERN SERBIA, Soil and Sediment Contamination An International Journal vol 21, BSSC-
2011-0051.R2 

6. M. Raos, Lj. Živković, N. Živković, A. Đorđević, J. Radosavljević: Modelling of Parameters of the Air Purifying Process With a 
Filter Adsorber Type Purifier by Use of Neural Network, STROJARSTVO, 53(3), ISSN 0562-1887, pp 303- 308, 2011. 

7. Jasmina M. Radosavljevic, Miroslav R. Lambic, Emina R. Mihajlovic, Amelija V. Djordjevic, Estimation  Of Indoor 
Temperature For A Direct Gain Passive Solar Building, Journal of Energy Engineering, ISSN 0733-9402 DOI: 
10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000104 (in press, On line),2012. 

8. Nikić D., Bogdanović D., Nikolić M., Stanković A., Živković N., Đorđević A.: Air quality monitoring in NIS (SERBIA), and 
health impact assessment, Environmental Monitoring and Assessment SCI, ISSN 0167-6369, 1573-2959 , 2009. 

9. A. Đorđević, J.Radosavljević, A. Gošnjić-Ignjatović, M. Raos: Metodološki okvir za ocenu kvaliteta vazduha na primeru 
grada Niša, Ecologica No 62 (18), Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije “ECOLOGICA”, ISSN 0354-3285, 
pp: 301- 306, Beograd, 2011. 

10. A.Đordjević. Radosavljević. J, Raos. M, Gosnić-Ignjatović A.: Calculated pollutant emmision concentrations based on 
registered number of vehicleson the busy roads in the city of Nis, I International Conference Process Technology And 
Environmental Protection 2011 (PTEP 2011), Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of Novi Sad, Republic 
of Serbia, SBN 978-86-7672-152-8, COBISS. SR-ID 267866119, pp  56-62, December 7th, 2011, Zrenjanin, Serbia 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 5 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи - 2 Међународни  - / 
Усавршавања  / 
Други подаци које сматрате релевантним: 
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Аца Божилов, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Аца В. Божилов 
Звање Асистент 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, 2013. 

Ужа научна област Управљање квалитетом радне и животне средине 

Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  

Избор у звање 2013.  
Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду  

Докторат /   

Магистратура /   

Диплома 2012. Факултет заштите на раду у Нишу 
Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду  

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  
9. Управљање отпадом  Заштита животне средине - ОАС  
10. Заштита ваздуха Заштита животне средине - ОАС 

11. Пречишћавање индустријских отпадних 
материја Заштита животне средине - ОАС 

12. Еколошки ризик Заштита животне средине - ОАС 
13. Процена утицаја на животну средину Заштита животне средине - ОАС 

14. Управљање пројектима 

Инжењерство заштите на раду - МАС 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Инжењерство заштите од пожара - МАС  
Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
Управљање комуналним системом – МАС 
Управљање заштитом животне средине - МАС 

15. Мониторинг животне средине 
Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање заштитом животне средине - МАС 

16. Управљање комуналним отпадом  Управљање комуналним системом -МАС  
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
Nenad Živković, Emina Mihajlović, Ljiljana Živković, Aca Božilov, „Risk management of disastrous events on 
flotation tailings in "RTB Bor" Serbia”, Annual of the University of mining and geology „St. Ivan Rlski“, Vol. 57, Part 
II, Mining and Mineral processing, 2014, pp. 70-75, ISSN 1312-1820 

2. 

Bojan Bijelic, Ivan Krstic, Aca Bozilov, Vesna Lazarevic, Dejan Apostolovic, „A Path Toward Responsible Recycling 
Of Electronic Waste – R2 Standard“, 6th International Conference Life Cycle Engineering And Management 
ICDQM-2015. Research Center of Dependability and Quality Management DQM Prijevor, 2015, pp. 238-246, ISBN 
978-86-86355-19-5 

3. 
Bojan Bijelić, Nikola Mišić, Aca Božilov, „Occupational Health and Safety Management Systems“, Journal for 
Scientist and Engineers SAFETY ENGINEERING, Vol. 5, N°1, Faculty of Occupational Safety in Niš, Niš, 2015, pp. 51-
56, ISSN: 2271-7124 

4. 
Aca Božilov, Nenad Živković, Dušica Pešić, Nikola Mišić, Bojan Bijelić, „Comparative concentration measurements 
of dust produced by wood processing machines“,  Journal for Scientist and Engineers SAFETY ENGINEERING, Vol. 
5, N°2, Faculty of Occupational Safety in Niš, Niš, 2015, p.p. 51-56, ISSN: 2271-7124 

5. 
Aca Božilov, Nenad Živković, Nikola Mišić, „Air quality monitoring based on metal oxide gas sensors and ZigBee 
technology“, Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection,Vol.12, No 3, University of 
Niš, Serbia, 2015, pp. 319-328, ISSN: 0354–804X 

6. 
Dušica Pešić, Nikola Mišić, Aca Božilov, „Proračun otpornosti drvenih elemenata na dejstvo požara prema 
Evrokodu 5“, Tehnika, Vol. 70, N°1, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2016, pp. 27-34, ISSN:0040-2176 

7. 
Nikola Mišić, Dušica Pešić, Aca Božilov, Aleksandar Kostić, „Gis aplication to support civil protection in the floods 
prevention in southern region of Serbia“, Ochrana obyvatelstva – zdravotní záchranářství 2016, 3. a 4. února 
2016, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava, 2016, pp.75-78, ISSN 1803-7372 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  1 Међународни  
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ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Спецификација 
предмета 
Студијски програм/студијски програми: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Природни ресурси и заштита животне средине 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  Спасић М. Драган 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање знања и вештина за рационално коришћење и експлоатацију природних ресурса и за ефекасно 
управљање природним ресурсима. 
Исход предмета  
Поседовање знања и вештина неопходних за рационално коришћење, праћење и извештавање о 
природним ресурсима, за ефикасно управљање природним ресурсима и заштићеним природним 
добрима и за примену информационих система у управљању природним ресурсима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Концепти и принципи управљања ресурсима. Идентификација, типизација и категоризација ресурса. 
Природни ресурси: појам и класификација. Ограниченост, нерационално коришћење и експлоатација 
ресурса. Заштита и рационално коришћење литосфере, педосфере, хидросфере и атмосфере. Заштита 
биодиверзитета. Биодиверзитет и развој. Управљање заштићеним природним добрима - облици 
угрожавања и мере заштите. Природна добра као специфични развојни потенцијал. Идентификација 
захтева за ресурсима. Праћење и извештавање о ресурсима. Организационе процедуре и управљање 
ресурсима. Информациони системи у управљању ресурсима. 
Практична настава: 
Аудио-визуелне вежбе које прате теоријску наставу, презентација и одбрана семинарских радова из 
области обухваћених садржајем предмета. 
Литература 
• Динић Б. Ј. (1997). Природни потенцијали Србије- економско- географска анализа и оцена. Београд: 

Економски факултет. 
• Драшковић Б. (1998). Економија природног капитала- упознавање и заштита природних ресурса. 

Београд: Институт економских наука.  
• Магдаленовић Н.,  Магдаленовић-Каленовић М. (2006). Економија природних ресурса. Београд: Наука. 

 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Теоријска и практична настава уз индивидуално ангажовање студената. 
Израда и одбрана семинарског рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит 40 
колоквијум-и 2 x 20 ..........  
семинар-и 10   
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Динамички план реализације предмета Природни ресурси и заштита 
животне средине 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Наставни предмет: Природни ресурси и заштита животне средине 
Година студија: I 
Семестар: пролећни (II) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Увод у предмет. 
I 

вежбе Увод у вежбе. Упознавање са темама семинарског рада. 
предавања Концепти и принципи управљања ресурсима. 

II 
вежбе Вредновање и заштита природних ресурса. 

предавања Идентификација, типизација и категоризација ресурса. 
III 

вежбе Природни услови и природни ресурси. 
предавања Природни ресурси: појам и класификација. 

IV 
вежбе Необновљиви и обновљиви ресурси. 

предавања Ограниченост, нерационално коришћење и експлоатација ресурса. 
V 

вежбе Примери лоше праксе. 

предавања 
Заштита и рационално коришћење литосфере, педосфере, хидросфере и 
атмосфере. VI 

вежбе Примери добре праксе. 
предавања Заштита биодиверзитета. 

VII 
вежбе Економски и еколошки значај биодиверзитета. 

предавања Биодиверзитет и развој. 
VIII 

вежбе Нарушавање биодиверзитета. 

предавања 
Управљање заштићеним природним добрима - облици угрожавања и мере 
заштите. IX 

вежбе Менаџмент природним ресурсима. 
предавања Природна добра као специфични развојни потенцијал. 

X 
вежбе Значај националних паркова. 

предавања Идентификација захтева за ресурсима. 
XI 

вежбе Практична идентификација захтева. 
предавања Праћење и извештавање о ресурсима. 

XII 
вежбе Примери добре праксе. 

предавања Организационе процедуре и управљање ресурсима. 
XIII 

вежбе Могућност примена процедура управљања ресурсима. 
предавања Информациони системи у управљању ресурсима. 

XIV 
вежбе Примери добре праксе. 

предавања Рекапитулација наставног градива. 
XV 

вежбе Рекапитулација наставног градива. Припрема за полагање испита. 

Напомена: У току семестра студенти полажу два колоквијума. Први колоквијум у 9. недељи пролећног 
семестра. Други колоквијум у 15. недељи пролећног семестра. 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

др Драган Спасић 
Жарко Врањанац 

 др Драган Спасић, ред. проф. 
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Драган Спасић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Драган M. Спасић 
Звање Редовни професор 
Назив институције у којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу,Факултет заштите на раду у 
Нишу, 1980. 

Ужа научна област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и 
животне средине 

Академска каријера 
 Година Институција Научна област 
Избор у звање 1999. Факултет заштите на раду у Нишу Менаџмент и бизнис 
Докторат 1988. Факултет заштите на раду у Нишу Науке из области заштите на раду 
Магистратура 1984. Факултет заштите на раду у Нишу Науке из области заштите на раду 
Диплома 1979. Факултет заштите на раду у Нишу дипл. инжењер заштите на раду 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студја 

1. Економика заштите 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

2. Индикатори квалитета радне и животне средине 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

3. Економика заштите на раду Инжењерство заштите на раду - МАС 
4. Економика заштите од пожара Инжењерство заштите од пожара - МАС 
5. 

Економика заштите животне средине 
Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање заштитом животне срдине - МАС 

6. Економичност комуналних система Управљање комуналним системом - МАС 
7. Природни ресурси и заштита животне средине Управљање заштитом животне срдине - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Спасић, Д. (2003): Економика заштите на раду, Графика „Галеб“, Ниш, стр. 433 

2. 
Спасић, Д., Аврамовић Д. (2007): Повреда на раду у Републици Србијиу периоду од 1954. до 2006. 
године, Факултет заштите на раду у Нишу, стр. 245 

3. 
Спасић, Д. (1999): Економски инструменти политике заштите животне средине, Научна монографија, 
Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, стр. 125-149 

4. Спасић, Д. (1991): Економика заштите од пожара и експлозија, Факултет заштите на раду, стр. 119 

5. 
Спасић, Д. и Томановић Д. (2007): Пожари и експлозије у Републици Србији у периоду од 1976. до 2006. 
године, Факултет заштите на раду у Нишу, стр. 178 

6. 
Spasić, D. i Vučković Lj. (1997): Ekonomsko-ekološki zahtevi za racionalno korišćenje energije, XXII 
Međunarodno savetovanje o zaštiti radne i životne sredine, Niš, str. 215-224. 

7. 
Спасић, Д. (1988): Економски стимуланси за унапређење квалитета животне средине, Научни скуп 
„Квалитет животне средине и економки развој, Факултет заштите на раду, Ниш, стр. 80-89. 

8. 
N. Veljkovic, D. Spasic, A. Mihajlov, Z. Gligorijevic (2002): Economic aspect of sustainable water development 
indicators for the South Morava basin, Hydrorama 2002 - Integrated Water Management: The Key to 
Sustainable Water Resources, Athens Water Supply & Sewerage Company, Greece, стр.73-77 

9. 
Spasić, D. (1991): Investicie do bezpečnosti a ochrany zdravia pri praci, Dvojmesačnik pre teoriu a prax 
bezpečnosti prace “Bezpečna praca”, Bratislava, br. 6/91., str. 243-245. 

10. 
Spasić, D. i Vučković Lj. (1997): Ekonomska i ekološka opravdanost gasifikacije, Zbornik radova „Gasifikacija 
Jugoistočne Srbije“, Niš, str. 131-147. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним 
Истраживач на научном потпројекту “Интеракција економског развоја и животне средине у систему тржишне 
економије” који је део пројекта “Стуктурне промене у функцији генерисања развоја” (пројекат 06ТО4-07) 
финансиран од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије у оквиру пројеката у области 
основних истраживања у периоду  од 1996-2000. године.  На овом пројекту др Драган Спасић  ангажован је са 
четири истраживачка месеца. Истраживач на научном пројекту „Развој и испитивање хибридног равног 
пријемника сунчеве енергије за топлотно и електрично претварање“ (пројекта 271002) финансиран од стране 
Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије. Редовни професор Међународног 
независног еколошко-политолошког Универзитета у Москви. Менторство у докторским дисертацијама (1). 
Менторство у магистраским тезама (9).  Менторство у специјалистичким радовима (1). 
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Жарко Врањанац, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Жарко Г Врањанац 

Звање Мастер инжењер заштите животне средине (Управљање 
комуналним системом) 

Назив институције у којој наставник 
ради са пуним радним временом и од 
када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, 
2016. 

Ужа научна област  
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2016. Факултет заштите на раду у Нишу Ангажован као стипендиста МПНТР 
Докторат /   
Специјализација /   
Магистратура /   

Диплома 2015. Факултет заштите на раду у Нишу 
Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија  

1. Економика заштите  
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

2. Еконимика заштите живнотне средине 
Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање заштитом животне средине - МАС 

3. 
Природни ресурси и заштита животне 
средине 

Управљање заштитом животне средине - МАС 

4. 
Адаптација на дејство климатских 
промена 

Управљање заштитом животне средине - МАС 

5. Одрживо становање Управљање комуналним системом - МАС 

6. Локални одрживи развој 
Инжењерство заштите животне средине – МАС 
Управљање комуналним системом - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
Vranjanac Ž. (2016). The management of hygiene and cleaning products packaging waste, XII Internacional May 
Conference on Strategic Management – IMKSM 2016, Bor. pp. 790-798. 

2. 
Pejčić D., Vranjanac Ž. (2016) Environmental impact analysis of hygiene and cleaning products packaging waste, 
Safety engineering, Vol.6. pp. 21-27. 

3. 
Vranjanac Ž. (2015). Quality management of public lighting, XI Internacional May Conference on Strategic 
Management – IMKSM 2015, Bor. pp. 348-357. 5.  

4. 
Vranjanac Ž., Pejčić D., Stojanović J., Ikodinović A. (2015). Index of disablement as an indicator state of the work, 
12. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Unapređenje sistema zaštite na radu, Tara. pp.218-225. 

5. 
Vranjanac Ž., Pejčić D. (2014). Index of injuries at work as an indicator state of the work, 11. Nacionalna 
konferencija sa međunarodnim učešćem, Unapređenje sistema zaštite na radu, Prolom Banja. pp.  172-179. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата - 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  1 Међународни  

Усавршавања  
“У-НИ пракса 2015”, Универзитет у Нишу, Град Ниш - Управа за привреду, одрживи 
развој и заштиту животне, 03.08.2015. – 31.08.2015. 

Други подаци које сматрате релевантним:  
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СТРУЧНА ПРАКСА - Спецификација предмета 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Стручна пракса 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  Наставник или наставници задужени за организацију стручне 

праксе 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема 
Циљ  
Стицање непосредних сазнања: о функционисању привредних друштава, научно-истраживачких и јавних 
установа и институција и локалних заједница; о месту, улози и организацији служби које се баве 
заштитом животне средине; о могућностима практичне примене стечених знања. Непосредно учешће у 
тиму за решавање присутних проблема заштите животне средине.    
Исход предмета  
Оспособљавање студената за: разумевање организације, циљева и процеса функционисања конкретних 
привредних субјеката и институција; разумевање улоге мастер инжењера заштите животне средине у 
организационој структури; практичну примену стечених теоријских, научних и стручних знања у 
анализи, конципирању решења и предвиђању последица конкретних проблема присутних у животној 
средини. Развијање професионалне одговорности и способности тимског рада. 
Садржај предмета 
Одређује се за сваког студента посебно, у складу са делатношћу организације у којој је студент на пракси 
и у складу са потребама струке за коју се студент образује. 
Број часова, ако је специфицирано: 3 
Методе извођења наставе 
Консултације и писање извештаја о обављеној пракси. Извештај мора бити оверен потписом одговорног 
лица и печатом организације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Стручна пракса нема нумеричку ознаку оцене, већ описну „одбранио“. 
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МАСТЕР РАД - Спецификација предмета 
Студијски програм: Управљање заштитом животне средине 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија 
Назив предмета: Мастер рад 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: Положени сви испити из студијског програма (за одбрану мастер рада) 
Циљеви завршног-дипломског рада 
Стицање знања о савременим методима и инжењерској пракси у решавању проблема у области заштите 
животне средине. Самостално сагледавање и анализа конкретног проблема, предлагање начина његовог 
решавања и извођење закључака. Развијање способности писане и усмене презентације резултата 
истраживања. 
Очекивани исходи  
Оспособљеност за: синтезу теоријских, научних и стручних знања и њихову примену у формулисању и 
анализи проблема; критичко сагледавање алтернативних решења и могућих последица изабраног 
решења. Развијање свести о сложености, комплексности и мултидисциплинарном приступу у решавању 
проблема у радној средини везаних за заштиту животне средине. Развијање способности за писање рада 
у задатој форми и презентацију рада. 
Општи садржаји  
Мастер рад, као резултат студијско истраживачког рада, по правилу, садржи следећа поглавља: Резиме са 
кључним речима (на енглеском језику), Увод, Формулација проблема истраживања, Приказ стања у 
области истраживања, Експериментални/теоријски део, Резултати и дискусија, Закључак, Преглед 
литературе. 
Методе извођења  
- Примена методологије (метода) писања стручних радова  
- Јавна презентација резултата истраживања пред трочланом комисијом уз одговоре на постављена 
питања чланова комисије у вези са предметом истраживања.  
- Одбрана рада се завршава саопштавањем оцене која се формира на основу оцене писаног рада, усмене 
презентације и одговора кандидата на постављена питања.. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Мастер рад се оцењује оценама од 6 до 10. 
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