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Увод 
На Факултету заштите на раду у Нишу, у школској 2016/2017. години, реализују се два 
студијска програма основних академских студија: 

1. Заштита на раду и  
2. Заштите животне средине.  

Студије трају четири године (осам семестара) и имају укупно 240 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 четвртој години основних 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 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 четвртој години основних 
академских студија за школску 2016/2017. годину одређују се учионице за извођење 
предавања и вежби за сваки предмет. 
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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 
четвртој години основних академских студија за школску 2016/2017. годину и у 
распореду извођења наставе на четвртој години основних 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; 
 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: 
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- 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 - 2 (две) групе; 
 рачунске, аудитивне и остале облике извођења вежби – 6 (шест) група; 
 лабораторијске вежбе – 12 (дванаест) 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 II, III и IV године 
Основних академских студија  

17.10.2016. 13.01.2017. 

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 30.09.2016. 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 23.01.2017. 17.02.2017. 

Напомена: Од 16.01.2017. до 20.01.2017. године – други колоквијум за предмете јесењег семестра, 
објављивање резултата предиспитних обавеза. 

Пријављивање испита 

Испитни рок Почетак Крај 
Децембарски 14.11.2016. 18.11.2016. 
Јануарско-фебруарски 09.01.2017. 13.01.2017. 

Пролећни семестар 

Настава 

Пролећни семестар Почетак Крај 

За студенте II, III и IV године 
Основних 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 
Распоред наставе у пролећном семестру биће објављен на интернет страници Факултета до 15. фебруара 2017. године. 
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Предмети четврте године основних академских студија 
Предмети четврте године основних академских студија студијског програма 
Заштита на раду 

Часови активне 
наставе Р. бр. 

Шифра 
предмета 

Назив предмета Семестар 
Тип 

предмета 
Статус 

предмета 
П В ДОН 

Остали 
часови 

ЕСПБ 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

1.  O-1-23 Методе процене ризика 7 СА О 2 2   5 

2.  O-1-39 
Средства и опрема за 
гашење пожара 

7 СА О 2 2   5 

3.  O-1-18 Комфор радне средине 7 СА О 2 2   5 

4.  O-1-09 Ергономија 7 НС О 2 2   5 

O-1-32 
Пречишћавање 
индустријских отпадних 
материја 

СА 
5.  

O-1-14 
Индикатори квалитета 
радне и животне средине 

7 

СА 

И 2 2   5 

O-1-11 
Заштита на раду и 
осигурање 

СА 
6.  

O-1-17 
Интегрисани системи 
менаџмента 

7 
СА 

И 2 2   5 

7.  O-1-34 Професионални ризик 8 СА О 2 2   5 

8.  O-1-25 
Организација рада и 
заштите на раду 

8 СА О 2 2   5 

O-1-13 
Заштита у транспорту и 
логистика 

СА 
9.  

O-1-07 
Електротехнички системи у 
заштити 

8 
СА 

И 2 2   5 

O-1-22 Медицина рада НС 10.  
O-1-35 Психофизиологија рада  

8 
НС 

И 2 2   5 

11.  O-1-50 Стручна пракса 8 СА О    3 3 

12.  O-1-51 Дипломски рад 8 СА И    5 7 

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

20 20  8 60 

Укупно часова активне наставе на години 600   
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Одлука о ангажовању наставника и сарадника 
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МЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми: Заштита на раду 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Методе процене ризика 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Стојиљковић И. Евица 
Статус предмета: oбавезaн 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:- 
Циљ предмета: 
Стицање знања o карактеристикама, предностима и недостацима метода којe се користе у процесу 
оцењивања ризика.  
Исход предмета: 
Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је за правилан избор и 
практичну примену метода за процену ризика. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава:  
Основне терминолошке одреднице у вези са ризиком. Управљање ризиком – приступи и одреднице. 
Основне фазе управљања ризиком. Подела метода за процену ризика. Методе за процену ризика 
техничких система: анализа енергије, анализа опасности и операбилности, анализа начина, ефеката (и 
критичности/детекције) отказа, анализа стабла отказа, анализа стабла догађаја. Методе за процену 
људске поузданости: анализа људских грешака, приказ метода за процену људске поузданости. Методе за 
анализу акцидената: анализа промена, анализа функције безбедности, анализа одступања, анализа 
безбедности рада, комплексна метода за процену нивоа укупне опасности од акцидента. Методе за 
процену ризика управљачке делатности (менаџмента): аудит, пропуст менаџмента и стабло ризика, 
систем управљања безбедношћу, здрављем и заштитом животне средине. Методе за анализу еколошких 
ризика: анализа животног циклуса, ексергетска анализа животног циклуса. Синергија метода. Студије 
случаја – практична примена метода. 
Практична настава:  
Аудио-визуелне и рачунске вежбе које прате теоријску наставу, презентација и одбрана семинарских 
радова из области обухваћених теоријским садржајем предмета. 
Литература: 
1. Гроздановић, М., Стојиљковић, Е. (2013). Методе процене ризика. Монографија. Ниш: Факултет 

заштите на раду у Нишу. 
2. Стојиљковић, Е. (2007). Методолошки оквир за процену вероватноће удеса. Магистарска теза. Ниш: 

Факултет заштите на раду у Нишу.  
3. Јанковић, А., и други (2009). Безбедност и здравље на раду, Књига 1. Крагујевац-Нови Сад: Машински 

факултет у Крагујевцу. 
4. Harms-Ringdahl, L. (2001). Safety Analysis-Principles and Practice in Occupational Safety. New York, USA: 

Taylor & Francis Inc. 
Број часова активне наставе: 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 

Остали 
часови: 

Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, консултације. 
Мултимедијална предавања и вежбе. На предавањима се дају основне поставке и примери везани за 
садржај предмета. На вежбама студенти раде рачунске задатке који прате теоријску наставу и семинарске 
радове користећи информационе технологије. 

Оцена знања (максимални број поена 100): 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност на настави 10 писани испит 20 
колоквијум-и 30 усмени испит 20 
семинарски радови 20   
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Динамички план реализације предмета Методе процене ризика 
Студијски програми: Заштита на раду  
Наставни предмет: Методе процене ризика 
Година студија: IV 
Семестар: јесењи (VII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводни час. Упознавање са садржајем предмета. 
Опасност, ризик, хазард, удес, ванредна ситуација. I 

вежбе Уводни час: подела тема за израду семинарског рада.  
Методологија израде семинарског рада. 

предавања Приступи управљању ризиком.  II 
вежбе Основне фазе управљања ризиком. 

предавања 
Подела метода за процену ризика. Методе за процену ризика техничких 
система: Aнализа енергије (Energy Analysis - EA); Aнализа начина, ефеката (и 
критичности) отказа (Failure Mode And Effects (and Criticality) Analysis - FMEA/FMECA).  III 

вежбе Студија случаја - прaктична примена ЕА; FMEA/FMECA.  

предавања Методе за процену ризика техничких система: Aнализа опасности и 
операбилности (Hazard and Operability Analysis - HAZOP). IV 

вежбе Студија случаја - прaктична примена HAZOP. 

предавања Методе за процену ризика техничких система: Aнализа стабла отказа (Fault Tree 
Analysis - FTA). V 

вежбе Студија случаја - прaктична примена FTA.  

предавања Методе за процену ризика техничких система: Aнализа стабла отказа – 
квалитативна и квантитативна анализа. VI 

вежбе Формирање минималних скупова пресека и минималних скупова стаза. 
Квалитативна и квантитативна анализа. 

предавања Методе за процену ризика техничких система: Aнализа стабла догађаја (Event 
Tree Analysis - ETA). VII 

вежбе Студија случаја - прaктична примена ETA. 

предавања Методе за процену људске поузданости: Анализа људске грешке (Human Errors 
Analysis - HEA); Процена људске поузданости (Human Reliability Assessment - HRA). VIII 

вежбе Одбрана семинарских радова. 

предавања 
Методе за анализу акцидената: Aнализа промена (Change Analysis - CA); Aнализа 
функције безбедности (Safety Function Analysis - SFA); Aнализа безбедности рада 
(Job Safety Analysis - JSA). IX 

вежбе Студија случаја - прaктична примена SFA; JSA.  

предавања 
Методе за анализу акцидената: Aнализа одступања (Deviation Analysis – DA), 
Kомплексна метода за процену нивоа укупне опасности (The Complex Method for 
Assessment of Overall Hazard of an Accident  CMA). X 

вежбе Студија случаја - прaктична примена DA; CMA. 

предавања 
Методе за процену ризика управљачке делатности (менаџмента): Aудит (Audits – 
in general), Пропуст менаџмента и стабло ризика (Management Oversight and Risk 
Tree – MORT). XI 

вежбе Студија случаја -прaктична примена аудита, MORT. 

предавања 
Методе за процену ризика управљачке делатности (менаџмента): Систем 
управљања безбедношћу, здрављем и заштитом животне средине (Safety, Health 
and Environment Menagement System – SHE-MS). XII 

вежбе Студија случаја - прaктична примена SHE-MS. 

предавања 
Методе за анализу еколошких ризика: Анализа животног циклуса (Life Cycle 
Assessment  LCA), Eксергетска анализа животног циклуса (Exergetic Life Cycle 
Assessment  ELCA). XIII 

вежбе Студија случаја-прaктична примена ELCA. 

предавања Синергија метода.  
Основне предности и недостаци најчешће примењиваних метода. XIV 

вежбе Избор метода за процену ризика. 
предавања Припрема за полагање испита. Потписи.  XV 

вежбе Одбрана семинарских радова. 

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: 
Бојан Бијелић  др Евица Стојиљковић, ванр.проф. 
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Евица Стојиљковић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Евица И. Стојиљковић 
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, 2003. 

Ужа научна област Безбедност и ризик система 
Академска каријера 
 Година  Институција  Научна област  

Избор у звање 2016. 
Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду  

Докторат 2011. 
Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Инж. ЗЖС и ЗНР 

Магистратура 2007. 
Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Инж. ЗЖС и ЗНР 

Диплома 2001. 
Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Инж. ЗЖС и ЗНР 

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

1.  Методе процене ризика 
Заштита на раду – ОАС 
Заштита животне средине - ОАС 

2.  Поузданост и безбедност система  Заштита на раду – ОАС 
3.  Ергономија Заштита на раду – ОАС 

4.  Теорија људских грешака 
Инжењерство заштите на раду - МАС  
Инжењерство заштите од пожара - МАС  
Управљање ванредним ситуацијама - МАС  

5.  Ергономско пројективање Инжењерство заштите на раду - МАС  
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Гроздановић, М., Стојиљковић, Е. (2013). Методе процене ризика. Монографија националног 
значаја. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу. (М42; ISBN: 978-86-6093-049-3). 

2.  
Савић, С., Гроздановић, М., Стојиљковић, Е. (2014). Поузданост и безбедност система. Уџбеник. 
Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу. (ISBN: 978-86-6093-061-5). 

3.  

Grozdanovic, М., Stojiljkovic, E., Grozdanovic, D. (2010). The method for risk assessment of accident 
caused by technological process, human factor and environment. In Halimahtun Khalid, Alan Hedge, 
and Tareq Z. Ahram (Eds.), Advances in Ergonomics Modeling and Usability Evaluation (Chap. 7. pp. 54-61). 
Boca Roton: CRC Press. (М14). 

4.  
Glisovic, S., Stojiljkovic, E., & Stojiljkovic, P. 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, 
(In press). (М21; SCIe; IF2015= 3.324; IF52015=4.056; DOI:10.1007/s11367-015-0894-7; ISSN: 0948-3349). 

5.  

Stojiljkovic, E., Janackovic, G., Grozdanovic, M., Savic, S., & Zunjic, S. (2016). Development and 
application of a decision support system for human reliability assessment – a case study of an Electric 
power company. Quality and Reliability Engineering International, 32 (4), 1581-1590. (М22; SCIe; 
IF2015=1.457; IF52015=1.533; DOI: 10.1002/qre.1855; ISSN: 0748-8017 (Print), 1099-1638 (Online)).  

6.  

Stojiljkovic, E., Glisovic, S., Grozdanovic, M. (2015). The role of human error analysis in occupational 
and environmental risk assessment: a Serbian experience. Human and Ecological Risk Assessment: An 
International Journal, 21 (4), 1081-1093. (М23; SCI, SCIe; IF2014=1.096; IF52014=1.255; DOI: 
10.1080/10807039.2014.955766; ISSN: 1080-7039 (Print), 1549-7860 (Online)). 

7.  
Stojiljkovic, E., Grozdanovic, M., Stojiljkovic, P. (2012). Human error assessment in electric power 
company of Serbia. Work, 41 (1/2012), S3207-3212. (М23; SSCI; IF2012=0.513; IF52014=0.517; DOI: 
10.3233/WOR-2012-0584-3207; ISSN: 1051-9815 (Print), 1875-9270 (Online)). 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 60 (извор: Publish or Perish - Google Scholar) 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 9 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи: 2 Међународни: - 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: укупан коефицијент компетентности износи М=91,4. 
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Бојан Бјелић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Бојан Д Бијелић 
Звање Асистент 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, 
2014. 

Ужа научна област Безбедност и ризик система 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 

Избор у звање 2014. Факултет заштите на раду у Нишу 
Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду 

Докторат /   
Специјализација /   
Магистратура /   
Диплома  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.  Основи система заштите 
Заштита на раду – ОАС 
Заштита животне средине - ОАС 

2.  Технолошки системи и заштита 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине – ОАС 

3.  Теорија система и ризика 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине – ОАС 

4.  Методе процене ризика 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине – ОАС 

5.  Поузданост и безбедности система Заштита на раду - ОАС  
6.  Професионални ризик Заштита на раду - ОАС  
7.  Заштита у технолошким процесима Инжењерство заштите на раду - МАС  
8.  Управљање професионалним ризиком Инжењерство заштите на раду - МАС 

9.  
Технолошки процеси и животна 
средина 

Инжењерство заштите животне средине - МАС 

10.  
Заштита од пожара у технолошким 
процесима 

Инжењерство заштите од пожара - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
Bijelic B., Krstic I., Bozilov A., Lazarevic V., & Apostolovic D. (2015). 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. pp. 238-246. 

2. 

Krstic I., Stojkovic A., Bijelic B., Jankovic A., & Antic D. (2015). The Significance Of Integrated Management 
System In Small And Medium-Sized Enterprises. 6th International Conference Life Cycle Engineering And 
Management ICDQM-2015. Research Center of Dependability and Quality Management DQM Prijevor. pp. 
101-109. 

3. 
Lazarević V., Krstić I., Bijelić B., & Antić D. (2015). Potential Toxic Effects Of Zinc In Metal Industry. XXIII 
International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'15. University of Belgrade Technical faculty Bor. pp. 
219-225 

4. 
Antić D., Krstić I., & Bijelić B. (2015). Thermo-Visual Diagnostics for Increasing Energy Efficiency in Bakery 
Production Lines. 1st Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy. 
Research and Development Center “ALFATEC”. pp. 65-70 

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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СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита на раду 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Средства и опрема за гашење пожара 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Јанковић М. Жарко, Михајловић Р. Емина 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета 
Стицање знања о врстама и својствима средстава за гашење пожара, процесима гашења пожара и 
оптеми за гашење пожара са основама инжењерских прорачуна. 
Исход предмета  
Поседовање знања за правилан избор и употребу средстава и опреме за гашење пожара у зависности од 
врсте гориве материје, врсте пожара и места где се она налази; поседовање вештина за израчунавање 
потребне количине средстава за гашење пожара. 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Физичко-хемијске основе процеса гашења. Дефиниција и услови потребни за гашење пожара. Средства 
за гашење. Подела средстава за гашење пожара: према агрегатном стању, механизму гашења, намени - 
класи пожара, начину добијања. Гашење пожара хлађењем, загушивањем, хомогеном и хетерогеном 
инхибицијом. Вода као средство за гашење пожара: физичко-хемијска својства, предности и недостаци, 
адитиви. Опрема. Пена као средство за гашење пожара: дефиниција, начини добијања, пенила, физичко-
хемијска својства, могућности примене... Прах као средство за гашење пожара: физичко-хемијска 
својства, врсте, механизам деловања, могућности примене... Угљен-диоксид као средство за гашење 
пожара: физичко-хемијска својства, механизам деловања, могућности примене... Халони као средства за 
гашење пожара: физичко-хемијска својства, механизам деловања, забрана примене халона и заштита 
озонског омотача. Нова хемијска средства за гашење пожара: физичко-хемијска својства, механизам 
деловања, могућности и начини примене... Инертна средства за гашење пожара: врсте, физичко-
хемијска својства, начини примене. 
 
Практична настава:  
Вежбе су делом рачунске и  изводе се у учионици и делом показне, изводе се у Одељењу за заштиту и 
спасавање у Нишу. 
Литература  
1. Михајловић, Емина, Млађан, Д., Јанковић, Ж.: Процеси и средства за гашење пожара, Факултет 

заштите на раду у Нишу, Ниш, 2008. 
2. Шмејкал, З.: Уређаји, опрема и средства за гашење од пожара, СКТХ/Кемија у индустрији Загреб, 

Загреб, 1991. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације. 
Предавања се заснивају на смисленом вербалном рецептивном учењу: представљање полазног оквира, 
излагање новог градива, довођење у везу са већ стеченим сазнањима, увођење одговарајућих примера, 
извођење закључака и довођење у везу са полазним оквиром. Вежбе се заснивају на интерактивном 
учењу. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 5 писани испит  
практична настава - вежбе 5 усмени испит 40 
колоквијум-и 15+15   
пројектни задатак 20   
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Динамички план реализације предмета Средства и опрема за гашење 
пожара 
Студијски програми: Заштита на раду  
Наставни предмет: Средства и опрема за гашење пожара 
Година студија: IV 
Семестар: јесењи (VII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Упознавање студената са садржајем предмета, планом и програмом. Основни 
термини и дефиниције. I 

вежбе Гориве материје и састав гориве материје 
предавања Извори паљења II 

вежбе Избор средства за гашење пожара према врсти гориве материје 
предавања Процеси гашења III 

вежбе Израчунавање пожарног оптерећења објекта 

предавања Вода као средство за гашење пожара, основна својства, предности, недостаци и 
начини примене IV 

вежбе Израчунавање броја апарата за почетно гашење пожара 

предавања Пена као средство за гашење пожара, основна својства, предности, недостаци и 
начини примене V 

вежбе Израчунавање потребне количине воде за гашење индустријских објеката 
предавања Пенила: подела, састав, својства VI 

вежбе Издавање података за израду пројектног задатка 

предавања Прах као средство за гашење пожара, основна својства, предности, недостаци и 
начини примене VII 

вежбе Прорачун пожарног ризика објекта у зависности од врсте технолошког процеса 
предавања Врсте праха, начини добијања VIII 

вежбе Прорачун пожарног ризика објекта у зависности од врсте технолошког процеса 

предавања Угљен-диоксид као средство за гашење пожара, основна својства, предности, 
недостаци и начини примене IX 

вежбе Прорачун пожарног ризика објекта у зависности од врсте технолошког процеса 
предавања Халони као средства за гашење пожара X 

вежбе Прорачун пожарног ризика објекта у зависности од врсте технолошког процеса 

предавања Нова инертна средства за гашење пожара, основна својства, предности, 
недостаци и начини примене XI 

вежбе Преглед и одбрана пројектних задатака 

предавања Нова хемијска средства за гашење пожара, основна својства, предности, 
недостаци и начини примене XII 

вежбе Преглед и одбрана пројектних задатака 
предавања Врсте нових хемијских средтава за гашење пожара XIII 

вежбе Преглед и одбрана пројектних задатака 
предавања Пиротехнички генерисани аеросоли као средства за гашење пожара XIV 

вежбе Преглед и одбрана пројектних задатака 
предавања Потписи XV 

вежбе Тест провере знања 
Напомена: У току семестра студенти полажу два колоквијума. Први колоквијум у 6. недељи јесењег 
семестра. Други колоквијум у 10. недељи јесењег семестра. 
 

Предметни асистент:  Предметни наставник: 

др Света Цветановић. доцент  
др Жарко Јанковић, ред.проф. 

др Емина Михајловић, ванр. проф. 
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Жарко Јанковић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Жарко М. Јанковић 
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, 
1978. 

Ужа научна област Технологије и технички системи заштите 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  
Избор у звање 2000. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду 
Докторат 1988. Факултет заштите на раду у Нишу Технички системи заштите на 

машинама 
Специјализација -  - 
Магистратура 1983. Факултет заштите на раду у Нишу Пројектовање система заштите на 

машинама 
Диплома 1976. 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. Заштита на машинама и уређајима Заштита на раду - ОАС 
2. Одржавање техничких система Заштита на раду - ОАС 
3. Средства и опрема за гашење пожара Заштита на раду - ОАС 

4. 
Пројектовање и одржавање система за 
гашење пожара 

Инжењерство заштите од пожара - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Јанковић Жарко, Јаћимовић, Д.: Концепција безбедности у процесу одржавања машина и уређаја, 

29. Конгрес са међународним учешћем ХИПНЕФ 2004, Зборник радова, стр. (628 – 632), Врњачка 
Бања, мај 2004.  

2. Јанковић Жарко: Ризик при опслуживању машинама, 31. Конгрес са међународним учешћем 
ХИПНЕФ 2008, Зборник радова, стр. (563-568), Машински факултет у Нишу, октобар 2008. 

3. Janković Žarko: Analysis of fire safety system maintenance, International Conference “Dependability and 
Quality Management”- DQM 2011, pp.(828-834), Belgrade, (29-30) June 2011. 

4. Janković Žarko: Occupational safety and health management system regarding technical and 
technological development, Communications in Dependability and Quality Management, ISSN 1450/7196, 
.vol. 14, iss. 3, pp. (5-12), Beograd, 2011. 

5. Janković Žarko, Petković A.: The Influence of Technical and Technological Development on Ocupational Safety, 
The 16th Conference of the series Man and Working Environment „International conference safety of 
technical systems in living and working environment“, University of Nis, Faculty of Occupational Safetyof 
Nis, pp. (265-268), ISBN 978-86-6093-035-6, COBISS.SR-ID 187155980, October (27-28), 2011. 

6. Jankovć Žarko: Uticaj tehničko tehnološkog razvoja na bezbedne uslove rada, Naučni časopis Inženjerstvo 
zaštite,Vol 2. No2  (2012), ISSN-2217-7124, str. (113-118), Fakultet zaštite na radu u Nišu, 2012. 

7. Glišović Srđan, Janković Žarko: A Framework for Applying Life Cycle Management Approach to Predict 
Environmental Performance of Products and Services, International U.A.B. - B. En. A. Conference 
“Environmental Engineering and Sustainable Development”, Alba Iulia, Romania, May 23-25th, pp (59-60), 
2013. 

8. Glisovic, S., Blagojevic, M., Pesic, D., Stojiljkovic E., Jankovic Z.: A Framework for Systematic Occupational 
and Environmental Safety Assessment of Industrial Compounds, Metalurgia International,  Vol. XVIII, 8, ISSN 
1582-2214, pp (100 – 105), 2013. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 10 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 1 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи - 3 Међународни  - 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: 
Технички експерт - оцењивач зa: лабораторијска испитивања према стандарду (SRPS ISO/IEC 17025), 
контролна тела према стандарду (SRPS ISO/IEC 17020) и сертификациона тела према стандарду (SRPS 
ISO/IEC 45001), ангажован од стране Акредитационг тела Србије - АТС. Технички експерт и оцењивач, 
ангажован од стране Акредитациог тела Србије (АТС) за сертификацију система менаџмента, према 
стандарду (OHSAS 18001:2008). Члан комисије за стандарде -  Безбедност машина, Институт за 
стандардизацију, Београдод. 
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Емина Михајловић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Емина Р. Михајловић 
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  
1998. 

Ужа научна област Технологије и технички системи заштите 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  
Избор у звање    
Асистент сарадник 1998. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду 
Доцент 2004. Факултет заштите на раду у Нишу Инж. ЗЖС и ЗНР 
Доцент 2009. Факултет заштите на раду у Нишу Инж. ЗЖС и ЗНР 
Ванредни професор 2012. Факултет заштите на раду у Нишу Инж. ЗЖС и ЗНР 
Докторат 2003. Факултет заштите на раду у Нишу Техничке науке-заштита од 

пожара 
Специјализација    
Магистратура 1995. Машински факултет у Нишу Термоенергетика 
Диплома 1986. Машински факултет у Нишу Енергетика 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  
1.  Средства и опрема за гашење пожара Заштита на раду - ОАС 

2.  
Пројектовање и одржавање система за 
гашење пожара 

Инжењерство заштите од пожара - МАС 

3.  Цивилна заштита Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Ђорђевић, Амелија, Живковић, Н., Михајловић, Емина, Радосављевић, Јасмина, Раос, М., Живковић, 

Љиљана: „The Effect of Pollutant Emission From Distict Heating Systems on the Correlation Bettween Air 
Quality and Health Risk“, Thermal Science, (2011), ISSN 0354-9836, vol. 15., br. 2, s. 293-310. 

2.  Михајловић, Емина, Радосављевић, Јасмина, Живковић, Н., Ђорђевић, Амелија, Цветановић, С., 
Живковић, Љиљана, Раос, М.: „Determining the Rate of Biobriquette Combustion“, The 24th International 
Conference on Efficiency, Coast, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 
ECOS 2011, Novi Sad, book of Abstracts, ISBN: 978-86-6055-015-8, s.454. 

3.  Емина Михајловић, Јасмина Радосављевић, Амелија Ђорђевић, Света Цветановић, Александар 
Николић: „Proposal for Equations to Calculate Flammability Limits of Mixtures, Containing Air, Fuel, and Inert 
Gas“, PROCEEDINGS, The 16th Conference of the series Man and Working Environment, International 
Conference Safety of Technical Systems in Living and Working Environment, ISBN 978-86-6093-035-6, 
University of Niš, Faculty of Occupational Safety in Niš, October 2011, s. 51-59.  

4.  Радосављевиц Ј., Ђорђевиц А., Михајловиц Е., Зивковиц Љ., Раос М., Ундергроунд Landfill Fires, 
Požární ochrana 2012, XXI. mezinárodní konference, Ostrava, ИСБН: 978-80-7385-115-6, ИССН: 1803-
1803, 2012, пп. 281-283 

5.  Михајловиц Е., Милосевиц Л., Ђорђевиц А., Радосављевиц Ј., Зивковиц Н., Fire Hazards in Flotation 
Processing of Copper Ore, Požární ochrana 2012, XXI. mezinárodní konference, Ostrava, ISBN: 978-80-
7385-115-6, ISSN: 1803-1803, 2012, pp. 169-171 

6.  Михајловиц Е., Милосевиц Л., Ђорђевиц А., Радосављевиц Ј., Зивковиц Љ., Fire Risk Assessment for 
Bubanj Landfill, City of Niš, Serbia, Požární ochrana 2012, XXI. mezinárodní konference, Ostrava, ISBN: 
978-80-7385-115-6, ISSN: 1803-1803, 2012, pp. 172-174. 

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 PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF EDUCATORS – NEW EDUCATORS FOR COMPLEX CHALLENGES, Association for Teacher 
Education in Europe and Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, 26. 
марцх, 2012 
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Света Цветановић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Света Г. Цветановић 

Звање Доцент 
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 Технологије и технички системи заштите 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  
Избор у звање 2016. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду 
Докторат 2015. Факултет заштите на раду у Нишу  
Специјализација    
Магистратура 1994. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита од пожара 
Диплома 1986. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита од пожара 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета      Назив студијског програма, врста студија  
1.  Средства и опрема за гашење пожара Заштита на раду - ОАС 
2.  Пројектовање и одржавање система за 

гашење пожара 
Инжењерство заштите од пожара - МАС 

3.  Цивилна заштита Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
4.  Тактика интервенције и спашавање Инжењерство заштите од пожара – МАС 

Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
5.  Ризик и санација удеса Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  S. Cvetanovic, D. Pesic, "Managing of hazardous materials accidents", XIX international scientific 

conference "Fire protection 2010", pp. 43-48, Technical University in Ostrava, Ostrava, 2010. 
2.  S. Cvetanovic, D. Pesic, E. Mihajlovic, "The model of scenario in the function of managing extraordinary 

situations", XIX international scientific conference "Fire protection 2010", pp. 49-52, Technical University 
in Ostrava, Ostrava, 2010. 

3.  D. Pesic, S. Cvetanovic, E. Mihajlovic, "Firefighters risk during sanitation of chemical accidents", XIX 
international scientific conference "Fire protection 2010", pp. 241-245, Technical University in Ostrava, 
Ostrava, 2010. 

4.  Е. Михајловић, Д. Пешић, С. Цветановић, "Узроци настанка пожара и експлозија са домино 
ефектом", Зборник радова са 2. међународне научне конференције "Безбедносни инжењеринг – 
пожар, животна средина, радна околина, интегрисани ризици" и 12. међународне конференције 
заштите од пожара и експлозије, стр. 163-172, Висока техничка школа струковних студија у Новом 
Саду, Нови Сад, 2010. 

5.  D.Popović, A.Đorđević, L.Milošević, S.Cvetanović,“Kinetics of uncontrolled hydrocarbon combustion“ XIX 
international scientific conference "Fire protection 2010", pp. 257-2260, Technical University in Ostrava, 
Ostrava, 2010. 

6.  Д. Пешић, Л. Милошевић, С. Цветановић, "Процена носеће способности грађевинских конструкција 
оштећених у пожару", Техника, година ЛXВИ 2011, бр. 1, Наше грађевинарство 65 (2011), стр. 21-
26, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2011. 

7.  E.Mihajlović, J.Radosavljević, N.Živković, A.Đorđević, S.Cvetanović, Lj.Živković, M.Raos, „Determining the 
Rate of Biobriguette Combustion“, has been presented at ECOS 2011 – 24 th  Inrernational Conference on 
Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Inpact of Energy Systems held in Novi Sad, 
Serbia, 4-7 July 2011. 

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 „РЕАГОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА“ број сати 40. Организатор: Министарство 
унутрашњих послова, Министарство заштите животне средине и Европске агенције за реконструкцију, јун 
2005, Нишка Бања. Семинар: Заштита и спашавање у акцидентним ситуацијама здружених снага 14 
земаља европске уније, број сати 40. Организатор: Министарство унутрашњих послова, Министарство 
одбране, април 2010, Ниш. 
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КОМФОР РАДНЕ СРЕДИНЕ - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми: Заштита на раду  
Врста и ниво студија: Основне академске студије – први ниво студија 
Назив предмета: Комфор радне средине 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Раос Т. Миомир 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања за решавање конкретних проблема микрокомфора радне средине. 
Исход предмета: Оспособљеност студената за анализу, синтезу, предвиђање решења и свих последица 
нерешених проблема у области комфора радне средине. Подизање критичког мишљења за сагледавање 
стања комфора радне средине; вештина решавања конкретних проблема комфора радне средине. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Елементи комфора радне средине. Ефективна температура. Основе преноса топлоте. Грејање, подела 
система грејања, измењивачи топлоте, централно грејање, водено, парно и ваздушно грејање, грејна 
тела, цевна мрежа и арматура, котлови за централно грејање, прорачун система централног грејања, 
опасности и мере заштите. Принципи струјања ваздуха. Општа и локална вентилација. Вентилација у 
циљу остварења комфора радне средине. Вентилација за потребе технолошких процеса. Вентилација за 
потребе смањивања опасности од пожара и експлозија. Прорачун вентилационих система. Локална 
вентилација специфичних операција. Елементи вентилационог система. Вентилатори. Испитивање 
вентилационих система. Влажан ваздух (термодинамичка својства) и процеси обраде ваздуха за потребе 
климатизације. I-x дијаграм за влажан ваздух. Услови комфора радне средине. Губици и добици топлоте у 
климатизованим просторијама. Врсте система климатизације. Елементи климатизационог система. 
Зимски и летњи режим обраде ваздуха. Прорачун клима инсталација. Расхладни флуиди, компресорска 
расхладна машина, топлотна пумпа. 
Практична настава 
Вежбе: Решавање рачунских задатака. Практичан рад на терену. Израда пројектног задатка. 
Препоручена литература: 
1. Тодоровић, Б., Милинковић, М. (2003). Развод ваздуха у климатизационим системима. Београд: СМЕИТС. 
2. Зрнић, С., Ћулум, Ж. (1991). Грејање и климатизација. Београд: ИРО Научна књига. 
3. Ђуровић, М., Аћимовић, Б. (1988). Грејање и проветравање.  Загреб: Типографија.  
4. Рекнагел/Шпренгер (1984). Грејање и климатизација.  Београд: ИРО Грађевинска књига. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих задатака и пројектног задатка, писмени и усмени 
испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току настеве 10 писмени испит 20 
практична настава - усмени испит 20 
пројектни задатак 20   
колоквијум-и; семинарски рад 30   
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Динамички план реализације предмета Конфор радне средине 
Студијски програми: Заштита на раду  
Наставни предмет: Конфор радне средине 
Година студија: IV 
Семестар: јесењи (VII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Основе преноса топлоте, Термички  комфор, грејање, подела система грејања, , 
централно грејање, водено, парно и ваздушно грејање, I 

вежбе Историјски развој науке о топлоти, Начини простирања топлоте 
предавања Измењивачи топлоте II 

вежбе Израда рачунских задатака. 
предавања Грејна тела, цевна мрежа и арматура, котлови за централно грејање III 

вежбе Израда рачунских задатака. 
предавања Прорачун система централног грејања, опасности и мере заштите. IV 

вежбе Израда рачунских задатака. 

предавања Принципи струјања ваздуха. Општа и локална вентилација. Вентилација у циљу 
остварења комфора радне средине (Ваздушни комфор). V 

вежбе Израда пројектног задатка 

предавања Вентилација за потребе технолошких процеса. Вентилација за потребе 
смањивања опасности од пожара и експлозија. VI 

вежбе Израда пројектног задатка 

предавања Прорачун вентилационих система. Локална вентилација специфичних 
операција. VII 

вежбе Израда рачунских задатака 

предавања Елементи вентилационог система. Вентилатори. Испитивање вентилационих 
система. VIII 

вежбе Израда семинарског рада 

предавања Влажан ваздух (термодинамичка својства) и процеси обраде ваздуха за потребе 
климатизације. Индустријска и комформа климатизација. IX 

вежбе Израда семинарског рада 

предавања i-x дијаграм за влажан ваздух. Услови комфора радне средине. Квалитет 
унутрашњег ваздуха. X 

вежбе Израда пројектног задатка 
предавања Губици и добици топлоте у климатизованим просторијама. XI 

вежбе Израда пројектног задатка 
предавања Врсте система климатизације. Елементи климатизационог система. XII 

вежбе Израда пројектног задатка 
предавања Зимски и летњи режим обраде ваздуха. XIII 

вежбе Израда пројектног задатка 
предавања Прорачун клима инсталација XIV 

вежбе Израда пројектног задатка 
предавања Расхладни флуиди, компресорска расхладна машина, топлотна пумпа.  XV 

вежбе Израда пројектног задатка 
Напомена: У току семестра студенти полажу колоквијум у 10. недељи јесењег семестра.  
 

Предметни асистент:  Предметни наставник: 

др Миомир Раос  др Миомир Раос, ванр.проф. 
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Миомир Раос, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Миомир Т. Раос 
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 
1995. 

Ужа научна област Енергетски процеси и заштита 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  
Избор у звање 2013. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду  
Докторат 2008. Факултет заштите на раду у Нишу Инж. ЗЖС и ЗНР 
Магистратура 1999. Машински факултет Машинско инжењерство 
Диплома 1990. Машински факултет Машинско инжењерство  
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  

1. Термодинамика са термотехником 
Заштита на раду - ОАС 
Заштита животне средине - ОАС 

2. Постројења и инсталације под притиском Заштита на раду - ОАС 
3. Комфор радне средине Заштита на раду - ОАС 
4. Енергетски процеси и окружење Заштита животне средине - ОАС 
5. Обновљиви извори енергије Инжењерство заштите животне средине - МАС 
6. Енергија насеља Управљање комуналним системом - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Raos, M., Numerical investigation of laminar natural convection in inclined square enclosures. Facta 

Universitatis, Series: Physics, Chemistry and Technology. 2 (3). 149-159. 2001.  
2. Raos, M., Živković, Lj. Nusselt number dependence on inclination of parallelogram enclosure under natural 

convection conditions. Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection. 2 (2). 135-143. 
2002. 

3. Раос М., Љ. Живковић, Истраживање интегрисаних пречистача гасова, Монографија националног 
значаја, Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, 2009., број страна 232, ИСБН 978-86-80261-
98-0 

4. Raos, M., Živković, Lj., Živković, N., Todorović, B. (2005). Moddeling of air pollution control device's 
parameters using neural network. Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection. 2 
(5). 485-492. 

5. Raos M., Živković Lj., Đorđević A., Živković N., Stanković P., Radosavljević J., Flow-thermal parameters of a 
ventilation system with cassette type adsorption filter protype, faculty of occupational safety in nis, the 16th 

Conference of the series Man and Working Environment: International Conference Safety Of Technical 
Systems In Living And Working Environment, 2011, pp 245-250. 
ISBN 978-86-6093-035-6 

6. Raos, M., Nešić, Lj. (2001). Vector and scalar variables of laminar natural convection in 2D geometry with 
arbitrary angle of inclination. IMC FILOMAT 2001, Filomat 15. Niš: Faculty of Science and Mathematics. 

7. M. Raos, Lj. Živković, N. Živković, A. Đorđević, Experimntal setup for examination of air cleaners from 
production sources, Facta Universistatis Series: Mechanical Engineering, Vol. 9, No 1, 2011, pp 49-60. 

8. 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, (2011), 53 (3), pp. 165- 170., 
ISSN 0562-1887;  

9. Raos M., Živković Lj., Đorđević A., Živković N., Radosavljević J., Mihajlović E., Investigation of Operating And 
Dynamic Properties of Adsorption Filter Prototype, II International Conference Industrial Engineering and 
Environmental Protection 2012 (IIZS 2012), October 31st, 2012, Zrenjanin, Serbia, pp. 217-224., ISBN 987-
86-7672-184-9 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 8 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  1 Међународни  1 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: 
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ЕРГОНОМИЈА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита на раду 
Врста и ниво студија: Основне академске студије – први ниво студија 
Назив предмета: Ергономија  
Наставник (Презиме, средње слово, име): Павловић-Веселиновић З. Соња, Стојиљковић И. Евица 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета 
Упознавање са проблемима когнитивне, физичке и организационе ергономије. Стицање знања о 
основним ергономским информацијама потребним за анализу и редизајнирање услова рада, кроз 
сазнања о људским могућностима и ограничењима и о широком спектру информација (анатомске, 
физиолошке, антропометријске, биомеханичке, когнитивне) неопходних за ергономску процену 
производа и система. 
Исход предмета  
Студент који успешно савлада програмски садржај оспособљен је да разуме и примењује основне 
ергономске принципе пројектовања система, да примењује критичке вештине и знања за процену и 
побољшање ергономског дизајна производа или система. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Настанак и развој ергономије. Корективна и системска ергономија. Веза ергономије и других наука. 
Циљеви и задаци ергономије. Физичка, когнитивна, организациона и ергономија окружења. Систем 
човек-машина. Антропометрија. Основне димензије, антропометријска мерења, обрада података, људска 
разноликост. Дохват, радни положаји, радни простори, дизајн радног места (седење и стајање). 
Биомеханика, основни биомеханички принципи. Сензорни системи. Анализатор вида, анализатор звука, 
анализатор додира. Видно поље, видни углови. Кодирање визуелних информација. Индикатори, 
дисплеји. Пријем и обрада информација. Пропусне способности оператора. Памћење. Одлучивање. 
Системи за контролу и управљање. Компатибилност индикатор-команда. Популацијски стереотипи. 
Биолошки ритмови, радно време, сменски рад, паузе, замор. Професионални стрес оператора. 
Психолошке, физиолошке, математичке и имитационе методе у ергономији. Ергономски ризик. Фактори 
ергономског ризика и њихов утицај на развој мишићно-скелетних поремећаја. 
Практична настава:  
Антропометријска мерења студентске популације, статистичка обрада добијених података, израда 
графичког или семинарског рада  
Литература  
Гроздановић М., Ергономско пројектовање делатности човека оператора, Универзитет у Нишу, Ниш, 
1999. 
Павловић-Веселиновић С., Ергономски ризик, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, 2013, стр 94.  
Материјал за припрему испита (књига је у припреми) 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Мултимедијална предавања и вежбе, израда графичког/семинарског рада, консултације   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани испит 40 
пројектни задатак  усмени испит  
колоквијум-и 30   
Графички/семинарски рад 20   
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Динамички план реализације предмета Ергономија 
Студијски програми: Заштита на раду  
Наставни предмет: Ергономија 
Година студија: IV 
Семестар: јесењи (VII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Развој ергономије. Ергономски системи. Ергономски принципи. 
Проблемска подручја истраживања.  I 

вежбе Aнтропометрија. Антропометријске тачке. Антропометријске листе. 

предавања Циљеви и задаци ергономије. Корективна и системска ергономија. Веза 
ергономије и других наука. II 

вежбе Лабораторијска вежба – Објашњење вршења појединачних 
антропометријских мерења. 

предавања Физичка, когнитивна, организациона и ергономија окружења.  III 
вежбе Лабораторијска вежба - Антропометријска мерења. 

предавања 
Методи истраживања биокибернетских система – Антропометријски 
методи. Дохват,  радни положаји, радни простори, дизајн радног места 
(седење и стајање). IV 

вежбе Лабораторијска вежба - Антропометријска мерења. 

предавања Методи истраживања биокибернетских система - Биомеханичко-
кинезиолошки методи. Биомеханика. Биомеханички принципи. V 

вежбе Лабораторијска вежба - Антропометријска мерења. 

предавања Методи истраживања биокибернетских система – Информациони методи, 
когнитивни методи. VI 

вежбе Лабораторијска вежба - Антропометријска мерења. 

предавања Сензорни системи. Анализатор вида, анализатор звука, анализатор 
додира. Видно поље, видни углови.  VII 

вежбе Лабораторијска вежба - Антропометријска мерења. 

предавања 
Методи истраживања информационо-управљачких система. 
Индикатори, дисплеји. Пријем и обрада информација. Компатибилност 
индикатор-команда. Популацијски стереотипи. VIII 

вежбе Статистичка обрада измерених антропометријских података. 

предавања 
Кодирање визуелних информација. Алфанумерички знаци. Облици 
визуелних знакова. Осветљеност, сјајност и контраст. Истраживање 
угаоних димензија визуелних знакова.  IX 

вежбе Статистичка обрада измерених антропометријских података. 

предавања Димензије видео терминала, димензије симбола, боје, зрачење екрана. 
Тастатуре графичких екрана. X 

вежбе Статистичка обрада добијених антропометријских података. 

предавања Биолошки ритмови, радно време, сменски рад, паузе, замор. 
Професионални стрес оператора. XI 

вежбе Графички рад - Примена антропометријских података при пројектовању 
радног места. 

предавања Утицај боје, осветљености, буке и микроклиме на рад оператора. 
XII 

вежбе Графички рад - Примена антропометријских података при пројектовању 
радног места. 

предавања Ерготехничка организација радног и животног простора.  XIII 
вежбе Примери доброг и лошег ергономског дизајна производа. 

предавања Психолошке, физиолошке, математичке и имитационе методе у 
ергономији. XIV 

вежбе Софтверски пакет SONEX за процену ергономског ризика. 

предавања Ергономски ризик. Ергономски, индивидуални, организациони и 
психосоцијални фактори ризика. XV 

вежбе Одбрана и предаја графичког рада. 
Напомена: У току семестра студенти полажу један колоквијум. Минимум 5 освојених поена на испиту. 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

др Соња Павловић-Веселиновић 
др Евица Стојиљковић 

 
др Соња Павловић-Веселиновић, ванр.проф. 

др Евица Стојиљковић, ванр.проф. 
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Соња Павловић-Веселиновић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Соња З. Павловић-Веселиновић 
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 
1988. 

Ужа научна област Безбедност и ризик система 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2013. Факултет заштите на раду у 

Нишу 
Инжењерство заштите животне средине 
и заштите на раду (Инж. ЗЖС и ЗНР) 

Докторат 2008. Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Инж. ЗЖС и ЗНР 

Специјализација    
Магистратура 1995. Факултет заштите на раду у 

Нишу 
Ергономија 

Диплома 1986. 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. Ергономија Заштита на раду - ОАС 
2. Ергономско пројектовање Инжењерство заштите на раду - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Feathers, D., Pavlovic-Veselinovic, S., Hedge, A., Measures of fit and discomfort for school children in Serbia. 

Work: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation. Vol. 44: S73-S81, 2013. 
2.  Lawler, E.K., Hedge, A.,Pavlovic-Veselinovic, S., Cognitive Ergonomics, Socio-Technical Systems, and the 

Impact of Healthcare information technologies, International Journal of Industrial Ergonomics, 41 (4), 336-
344, 2011. 

3.  Hedge, A. James, T., Pavlovic-Veselinovic, S., Ergonomics Concerns and the Impact of Healthcare information 
technology, International Journal of Industrial Ergonomics, 41 (4), 345-351, 2011. 

4.  Pavlovic-Veselinovic, S., Ergo-eco Design, Invited paper on IEA Special International Session Ergonomics and 
design for Sustainability, IX National Congress SIE, Ergonomia: valore sociale e sostenibilita, Rome, October 
2010, pp 42-47, Edizioni Nuova Cultura, 2010. 

5.  Pavlovic-Veselinovic, S., Hedge, A., and Grozdanovic, M. An expert system for risk assessment of work-
related musculo-skeletal disorders In Khalid, H., Hedge, A. and Ahram, T.Z. (Eds.) Advances in Ergonomics 
Modeling and Usability Evaluation, Chap. 43, 403-411, Boca Raton, CRC Press, 2010. 

6.  Grozdanovic M, Pavlovic-Veselinovic S, Prevalence of musculoskeletal discomfort among operators in 
control rooms, IEA XVth Triennal congress, vol.5, Seoul, Korea, 2003.  

7.  Pavlovic S., Work related musculoskeletal disorders, SIE 2001, III International symosium Industrial 
engineering,  18-20 oktobar 2001, Beograd, 2001., pp 149-151 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 3 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи - Међународни  - 
Усавршавања Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, Michigan University, February, 2012. 
1. NEWEN- International workshop for professionals - Modernisation of environmental science education, 

Wageningen University and research Center, Holland, May 13-20, 2009.  
2. International Training Workshop on Environment and Occupational Health, 

The Institute of International Health, Michigen State University and The Institute of  
Occupational and Radiological Health, Belgrade,  3-7 Мarch 2003., Aranđelovac 
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Евица Стојиљковић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Евица И. Стојиљковић 
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, 2003. 

Ужа научна област Безбедност и ризик система 
Академска каријера 
 Година  Институција  Научна област  

Избор у звање 2016. 
Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду  

Докторат 2011. 
Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Инж. ЗЖС и ЗНР 

Магистратура 2007. 
Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Инж. ЗЖС и ЗНР 

Диплома 2001. 
Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Инж. ЗЖС и ЗНР 

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

1.  Методе процене ризика 
Заштита на раду – ОАС 
Заштита животне средине - ОАС 

2.  Поузданост и безбедност система  Заштита на раду – ОАС 
3.  Ергономија Заштита на раду – ОАС 

4.  Теорија људских грешака 
Инжењерство заштите на раду - МАС  
Инжењерство заштите од пожара - МАС  
Управљање ванредним ситуацијама - МАС  

5.  Ергономско пројективање Инжењерство заштите на раду - МАС  
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Гроздановић, М., Стојиљковић, Е. (2013). Методе процене ризика. Монографија националног 
значаја. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу. (М42; ISBN: 978-86-6093-049-3). 

2.  
Савић, С., Гроздановић, М., Стојиљковић, Е. (2014). Поузданост и безбедност система. Уџбеник. 
Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу. (ISBN: 978-86-6093-061-5). 

3.  

Grozdanovic, М., Stojiljkovic, E., Grozdanovic, D. (2010). The method for risk assessment of accident 
caused by technological process, human factor and environment. In Halimahtun Khalid, Alan Hedge, 
and Tareq Z. Ahram (Eds.), Advances in Ergonomics Modeling and Usability Evaluation (Chap. 7. pp. 54-61). 
Boca Roton: CRC Press. (М14). 

4.  
Glisovic, S., Stojiljkovic, E., & Stojiljkovic, P. 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, 
(In press). (М21; SCIe; IF2015= 3.324; IF52015=4.056; DOI:10.1007/s11367-015-0894-7; ISSN: 0948-3349). 

5.  

Stojiljkovic, E., Janackovic, G., Grozdanovic, M., Savic, S., & Zunjic, S. (2016). Development and 
application of a decision support system for human reliability assessment – a case study of an Electric 
power company. Quality and Reliability Engineering International, 32 (4), 1581-1590. (М22; SCIe; 
IF2015=1.457; IF52015=1.533; DOI: 10.1002/qre.1855; ISSN: 0748-8017 (Print), 1099-1638 (Online)).  

6.  

Stojiljkovic, E., Glisovic, S., Grozdanovic, M. (2015). The role of human error analysis in occupational 
and environmental risk assessment: a Serbian experience. Human and Ecological Risk Assessment: An 
International Journal, 21 (4), 1081-1093. (М23; SCI, SCIe; IF2014=1.096; IF52014=1.255; DOI: 
10.1080/10807039.2014.955766; ISSN: 1080-7039 (Print), 1549-7860 (Online)). 

7.  
Stojiljkovic, E., Grozdanovic, M., Stojiljkovic, P. (2012). Human error assessment in electric power 
company of Serbia. Work, 41 (1/2012), S3207-3212. (М23; SSCI; IF2012=0.513; IF52014=0.517; DOI: 
10.3233/WOR-2012-0584-3207; ISSN: 1051-9815 (Print), 1875-9270 (Online)). 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 60 (извор: Publish or Perish - Google Scholar) 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 9 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи: 2 Међународни: - 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: укупан коефицијент компетентности (М) износи М=91,4. 
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ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА - Спецификација 
предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита на раду 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Пречишћавање индустријских отпадних материја 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Живковић В. Ненад 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања о настајању отпада у индустријским системима, методама управљања 
отпадом,  карактеристикама и примени система и уређаја за третман отпада. 
Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема отпада на месту настајања избором метода, 
система и уређаја за пречишћавање, праћењем њиховог рада и контролом ефикасности рада. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Појам и класификација отпада. Процеси производње као генератор отпада: отворени 
и затворени циклуси производње. Категоризација и карактеризација отпада из процеса производње. 
Нормативи, стандарди. Опасности за радну и животну средину. Еколошке димензије управљања отпадом 
из индустрије; појам, дефиниција, класификација. Минимизација гасовитог и течног отпада 
пречишћавањем: раздвајање фаза, трансформација фаза. Уређаји за пречишћавање отпадних гасова. 
Системи и уређаји за пречишћавање отпадних вода. Методе третмана чврстог отпада: одлагање на 
сметлишта и депоније; физичко-механичке методе рециклаже; термичке методе, биотермичке методе 
компостирање. Уређаји за рециклажу, депоновање, компостирање, спаљивање, гасификацију и пиролизу 
отпада. 
Практична настава: Обилазак индустријских погона и упознавање са фазама настанка индустријског 
отпада, врстама и карактеристикама. 
Вежбе-Одређивање ефикасности рада, избор уређаја.  Пројектни задатак: Регистар отпада на нивоу 
предузећа. План управљања отпадом у конкретном предузећу. 
Литература: 
1. Н. Живковић: Системи и уређаји за пречишћавање индустријских отпадних материја-изводи са 

предавања, Факултет заштите на раду у Нишу, 2004. 
2. М.Р. Илић; Основи управљања чврстим отпадом, Институт за испитивање материјала, Београд, 1998. 

стр.216. 
3. М. Богнер: Техника пречишћавања, Машински факултет, Београд,   
4. Н. Живковић; Високоефективни филтри у екотехници чистих соба, Факултет заштите на раду у Нишу, 

2001. стр.164. 
5. Кубуровић; Заштита животне околине, Машински факултет, Београд,   

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: Усмено излагање (предавања), израда пројектног задатка, одбрана 
пројектног задатка на вежбама, дискусија. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава 5 усмени испит 40 
колоквијум-и 2 х 15   
семинарски рад 15   
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Динамички план реализације предмета Пречишћавање индустријски 
отпадних материја 
Студијски програми: Заштита на раду  
Наставни предмет: Пречишћавање индустријски отпадних материја 
Година студија: IV 
Семестар: јесењи (VII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Појам и класификација отпада. I 
вежбе Објашњење пројектног задатка 

предавања Процеси производње као генератор отпада: отворени и затворени 
циклуси производње II 

вежбе Подела пројектног задатка 

предавања Категоризација и карактеризација отпада из процеса производње. 
Нормативи, стандарди. III 

вежбе Дефинисање настанка отпада за конкретну индустрију 
предавања Опасности за радну и животну средину IV 

вежбе Mере за спречавање производње отпада 

предавања Еколошке димензије управљања отпадом из производње; појам, 
дефиниција, класификација. V 

вежбе Збрињавање отпада 

предавања Минимизација гасовитог и течног отпада пречишћавањем: раздвајање 
фаза, трансформација фаза VI 

вежбе Привремено одлагање отпада у кругу предузећа 
предавања Уређаји за пречишћавање отпадних гасова од механичких нечистоћа VII 

вежбе Методе третмана или одлагања отпада 
предавања Уређаји за пречишћавање отпадних гасова од хемијских нечистоћа VIII 

вежбе Евиденције о настанку и збрињавању отпада 
предавања Системи и уређаји за примарно пречишћавање отпадних вода IX 

вежбе Прорачун таложника 

предавања Системи и уређаји за секундарно и терцијерно пречишћавање отпадних 
вода X 

вежбе Прорачун циклона 
предавања Токови кретања чврстог отпада XI 

вежбе Обилазак предузећа, упознавање са настанком и третманом отпада 
предавања Методе третмана чврстог отпада: одлагање на  депоније; XII 

вежбе Обилазак предузећа, упознавање са настанком и третманом отпада 
предавања Физичко-механичке методе рециклаже XIII 

вежбе Презентација плана управљања отпадом 
предавања Термичке методе, XIV 

вежбе Презентација плана управљања отпадом 
предавања Биотермичке методе компостирање. XV 

вежбе Презентација плана управљања отпадом 
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 Ненад Живковић, ред.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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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 /   
Специјализација /   
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. 

Aca Božilov, „Pregled primene bežične senzorske mreže za monitoring kvaliteta vazduha/ An overview of 
wireless sensor network for air quality monitoring“, CD zbornik apstrakta Workshop-a: Unapređenje 
sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj 
sredini, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, 17-18. septembar 2014. 

2. 

Vladimir Stankovic, Dejan Jovanovic, Dejan Krstic, Aca Bozilov, „Thermal Effects on Human Head from 
Mobile Phones“, 7th European Congress for Integrative Medicine, 10-11.10.2014, Belgrade, Serbia, 
Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, ISSN 0360-1293, Volume 39, Numbers 3-4, Book of 
Abstracts, pp 393, 2014. 

3. 
Nenad Živković, Emina Mihajlović, Ljiljana Živković, Aca Božilov, „čRisk 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, pp. 70-75, 2014. 

4. 

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. pp. 
238-246, 2015. 

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  



 

 35

ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Спецификација 
предмета 
Студијски програм/студијски програми: Заштита на раду 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Индикатори квалитета радне и животне средине 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  Спасић М. Драган 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  
Циљ предмета 
Упознавање студената са досадашњим сазнањима и искуствима о врстама, типовима и расположивости 
података о стању радне и животне средине на различитим нивоима. 
Исход предмета  
Оспособљеност студента за практичну примену индикатора стања радне и животне средине на 
различитим нивоима њихове употребе, у извештајима или као основе за израду планова у овим 
областима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам индикатора. Класификација индикатора. Друштвени индикатори. Економски индикатори. 
Социјални индикатори. Институциони индикатори. Индикатори стања радне средине: Појам и 
класификација. Број повреда на раду на 1000 запослених. Број повреда на раду на 10000 запослених. 
Индекс фреквенције повреда на раду. Индекс тежине повреда на раду. Индекс онеспособљавања. 
Индикатори стања пожара и експлозија: Појам и класификација. Број пожара на 10000 становника. Број 
повређених по једном пожара. Број настрадалих по једном пожару. Индикатори стања животне средине: 
Појам и класификација. Објективни, субјективни и комбиновани индикатори. Циљани и систематизовани 
индикатори. Национални и наднационални индикатори. Јединствени индикатори. Узрочно-последични 
индикатори. Индикатори извора загађивања. Индикатори последица. Кључни индикатори. Индика-тори 
квалитета елемената животне средине. Поступак избора индикатора. Рангирање индикатора. 
Индикатори одрживог развоја: Појам и класификација. Нето економско богатство. Нето национални 
производ. Индекс људске патње. Индекс одрживог економског благостања. Индекс људског развоја. Нето 
примарна продуктивност. Еколошки отисак. 
Практична настава: 
Вежбе прате теоријску наставу. Презентација и одбрана семинарских радова. 
Литература  
1. Спасић Драган (2013): Индикатори квалитета радне и животне средине, Факултет заштите на радду у 

Нишу, Ниш 
2. Вељковић Небојша (2007): Индикатори одрживог развоја и управљање водним ресурсима, 

Задужбина Андрејевић, Београд 
3. Steiner A. et al ed. (2003): Vodič za dobro upravljanje u oblasti životne sredine, Regionalna kancelarija za 

Evropu i Zajednicu nezavisnih država UNDP-a. 
4. Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Службени Гласник“ 

Републике Србије бр. 37/2011) 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
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 испт 40 
колоквијум-и 2 x 15 ..........  
семинар-и 20   
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Динамички план реализације предмета Индикатори квалитета радне и 
животне средине 
Студијски програми: Заштита на раду  
Наставни предмет: Индикатори квалитета радне и животне средине 
Година студија: IV 
Семестар: јесењи (VII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Увод у предмет. Шта су индикатори квалитета радне и животне средине и њихов 
значај. I 

вежбе Увод у вежбе. Упознавање са темама семинарског рада. 
предавања Класификација индикатора. Друштвени. Социјални. Економски. Институциони. II вежбе Систем индикатора квалитета радне и животне средине (МОР, ОЕЦД, УН и ЕУ). 

предавања Индикатори стања радне средине. Појам и класификација. Број повреда на раду на 
1000 запослених. Индекс фреквенције повреда на раду. III 

вежбе Израчунавање броја повреда на 1000 запослених и индекса фреквенције повреда на 
раду. 

предавања Број смртних повреда на раду на 10000 запослених. Индекс онеспособљавања.. 
Индекс тежине повреда на раду. IV 

вежбе Израчунаванје броја смртних повреда на 10000 запослених, индекса 
онеспособлјаванја и индекса тежине повреда на раду. 

предавања Индикатори квалитета појединих елемената радне сердине. Економски индикатори 
радне средине. V 

вежбе Примери индикатора квалитета и економских индикатора стања радне средине. 

предавања Индикатори стања пожара и експлозија. Појам и класификацика. Број пожара на 
10000 становника. Број повређених по једном пожару. VI 

вежбе Израчунавање броја пожара на 10000 становника и броја настрадалих по једном 
пожару. 

предавања Индикатори стања животне средине. Појам и класификација. Објективни, субјективни 
и комбиновани индикатори.  VII 

вежбе Колоквијум I 

предавања Циљани и систематизовани индикатори. Национални и наднационални индикатори. 
Јединствени индикатори. VIII 

вежбе Индикатори животне средине у просторном планирању. 

предавања Узрочно-последични индикатори. Индикатори извора загађивања. Индикатори 
последица.  IX 

вежбе Индикатори квалитета ваздуха 

предавања Кључни индикатори. Индикатори квалитета елемената животне средине. Индикатори 
остварења на нивоу предузећа. X 

вежбе Индикатори квалитета воде 

предавања Поступак избора индикатора животне средине. Рангирање индикатора. Индикатори 
према степену ризика. XI 

вежбе Индикатори квалитета земљишта 

предавања Индикатори према квалитету. Индикатори према квантитету. Индикатори према 
стандарду/ норми. Индикатори за управљање. XII 

вежбе Колоквијум II 

предавања 
Индикатори одрживог развоја: Појам и класификација. Нето економско богатство. 
Нето национални производ. Индекс људске патње. Индекс одрживог економског 
благостања. Индекс људске патње. XIII 

вежбе Упознавање са основним сетом индикатора одрживог развоја. 

предавања Индекс одрживог економског благостања. Индекс људског развоја. Нето примарна 
продуктивност. Еколошки отисак. XIV 

вежбе Упознавање са индикаторима еколошког стања. 

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

вежбе 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 Јелена Маленовић-Николић  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). 



 

 38 

Јелена Маленовић-Николић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Јелена Р. Маленовић Николић 
Звање Асистент 
Назив институције у  којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу,Факултет заштите на раду у 
Нишу, 2000.  

Ужа научна област Енергетски процеси и заштита 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 

2011. 
Факултет заштите на раду у 
Нишу 

Инжењерство заштите 
животне средине и заштите на 
раду 

Докторат 
2016. 

Рударско-геолошки факултет 
у Београду 

Рударско инжењерство 

Специјализација    
Магистратура 

2007. 
Факултет заштите на раду у 
Нишу 

 

Диплома 
1998. 

Факултет заштите на раду у 
Нишу 

 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија  
1.  Енергетски процеси и окружење Заштита животне средине – ОАС 
2.  Основи сиситема заштите Заштита на раду - ОАС  

Заштита животне средине – ОАС 
3.  Индикатори квалитета радне и 

животне средине  
Заштита на раду – ОАС 
Заштита животне средине – ОАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Malenović Nikolić J., Primena monitoring sistema i indikatora održivog razvoja u istaživanju uticaja 

transporta ugља и јаловине  на квалитет животне средине, Монографија – резултат пројекта ЕР 
17021,  Истраживање технологија транспорта угља из рудника кроз природне и урбане средине, 
Едитор др Ивица Ристовић, Рударско-геолошки факултет,  2010 

2. Маленовић Николић, Ј., Стоиљковић, П., Јовановић, М., Мониторинг животне средине и 
управљање отпадом термоенергетских система као основа за усклађивање рада 
термоенергетских система с одрживим развојем, Прва регионална конференција, Управљање 
опасним отпадом, Копаоник, 2007 

3. Маленовић, Ј., Сагледавање и процена могућих неповољних  ефеката термоенергетских система 
и усклађивање с принципима одрживог развоја мониторинг системом, И Међународни 
симпозијум ЕНЕРГЕТСКО РУДАРСТВО 07, Зборник радова Стање и перспективе енергетског 
рударства у Србији, Врњачка Бан 

4. Маленовић Николић, Ј. Праћење и  управљање развојем рударско-енергетских процеса у складу с 
одрживим  развојем применом мониторинга квалитета радне и животне средине и индикатора   
животне средине, ИИ Међународни симпозијум о енергетском рударству – ЕР 08, Тара, 2008 

5.  Маленовић Николић, Ј. Примена мониторинга  извора загађивања процеса трансформације 
енергије угља у циљу остваривања принципа одрживог развоја, И Међународни симпозијум 
ЕНЕРГЕТСКО РУДАРСТВО 07, Зборник радова Стање и перспективе енергетског рударства у 
Србији, Врњачка Бања, 2007 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним:  
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ЗАШТИТА НА РАДУ И ОСИГУРАЊЕ - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита на раду 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета:  Заштита на раду и осигурање 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Илић-Петковић М. Александра 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5  
Услов: -  
Циљ предмета 
Стицање општих теоретских знања из области осигурања и његовог значаја у заштити имовине, природе 
и личне сигурности. 
Исход предмета  
Поседовање знања о елементима и врстама осигурања и о економским принципима осигурања у области 
заштите на раду. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основна обележја осигурања: појам, историјат, улога и значај, циљ и задаци. Елементи осигурања: ризик, 
премија осигурања, осигурани случај. Извори прaва осигурања: закон, аутономно право, облигационо-
правни извори. Лица у праву осигурања: осигуравач, осигураник, уговарач, корисник, осигурано лице, 
носилац стварних права, прибавилац осигуране ствари, треће оштећено лице, агенти осигурања. 
Документи у осигурању: полиса осигурања, лист покрића, цертификат осигурања, потврда о закљученом 
осигурању. Врсте осигурања: према природи ризика, према начину изазивања ризика, према предмету 
осигурања, према начину настанка, према начину осигурања, према броју осигураника. Социјално 
осигурање: појам, врсте, начела, осигурана лица, осигуран случај, здравствено осигурање, пензионо и 
инвалидско осигурање, функција ризика као елемент осигурања. Осигура-ње имовине: осигурање 
индустрије, осигурање пољопривреде, осигурање моторних возила, осигура-ње транспорта, осигурање од 
пожара и других опасности, осигурање кредита. Осигурана лица: осигу-рање лица од последица несрећог 
случаја, осигурање живота, процена и ликвидација штете, саосигу-рање, реосигурање. Економски принципи 
у осигурању. Осигурање и заштита на раду. Обавезе посло-давца. Финансирање осигурања. Сарадња са 
осигуравајућим друштвом. 
Практична настава 
Вежбе: Разрада актуелних тема везаних за примену прописа из области заштите на раду и осигурања, 
обрада и анализа примера из праксе. 
Литература  
1. Маровић, Б., Авдаловић, В. (2004). Осигурање и управљање ризиком. Суботица: Бирографика а.д. 
2. Кочовић, Ј., Шулејић, П. (2002). Осигурање. Београд: Економски факултет. 
3. Ивањац, М. (1997). Корелативност система заштите на раду и система осигурања за случај повреде на 

раду и професионалне болести. Осигурање и заштита на раду. Ниш: Факултет заштите на раду. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавање, предавање и разговор, разговор и дискусија, презентација, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава  усмени испит 40 
колоквијум-и 2 x 15   
семинарски рад 20   
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Динамички план реализације предмета Заштита на раду и осигурање 
Студијски програми: Заштита на раду  
Наставни предмет: Заштита на раду и осигурање 
Година студија: IV 
Семестар: јесењи (VII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводни час I 
вежбе Уводни час (подела семинарских радова) 

предавања Основна обележја осигурања: појам, историјат, улога и значај, циљ и 
задаци II 

вежбе Припрема семинарских радова 

предавања 
Елементи осигурања: ризик, премија осигурања, осигурани случај 
Извори права осигурања: закон, аутономно право, облигационо-правни 
извори III 

вежбе Припрема семинарских радова 

предавања 
Лица у праву осигурања: осигуравач, осигураник, уговарач, корисник, 
осигурано лице, носилац стварних права, прибавилац осигуране ствари, 
треће оштећено лице, агенти осигурања IV 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Документи у осигурању: полиса осигурања, лист покрића, цертификат 
осигурања, потврда о закљученом осигурању V 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Врсте осигурања: према природи ризика, према начину изазивања 
ризика, према предмету осигурања, према начину настанка, према 
начину осигурања, према броју осигураника VI 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Социјално осигурање: појам, врсте, начела, осигурана лица, осигуран 
случај, здравствено осигурање, пензионо и инвалидско осигурање, 
функција ризика као елемент осигурања VII 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Осигурање имовине: осигурање индустрије, осигурање пољопривреде, 
осигурање моторних возила, осигурање транспорта, осигурање од 
пожара и других опасности, осигурање кредита VIII 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Осигурана лица: осигурање лица од последица несрећног случаја, 
осигурање живота, процена и ликвидација штете, саосигурање, 
реосигурање IX 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Економски принципи у осигурању: сигурност, ликвидност, рентабилност X вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Осигурање и заштита на раду 

XI вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Обавезе послодавца: осигурање запослених од повреда на раду, 
професионалних обољења и обољења у вези са радом XII 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Обавезе послодавца: одговорност за штету и обезбеђивање накнаде 
штете XIII 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Обезбеђивање средстава за осигурање у зависности од нивоа ризика од 
повређивања, професионалног обољења или обољења у вези са радом 
на радном месту и радној околини XIV 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Сарадња са осигуравајућим друштвом у циљу доношења заједничких 
ставова о питањима унапређивања и развоја опште културе и услова 
рада 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 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: 

 



 

 42 

ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита на раду 
Врста и ниво студија: Основне академске студије – први ниво студија 
Назив предмета: Интегрисани системи менаџмента 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Ристић В. Горан 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:- 
Циљ предмета  
Стицање знања и вештина о системима менаџмента квалитетом, заштитом животне средине, 
безбедношћу и здрављем на раду и другим системима менаџмента у организацији. Оспособљавање за 
развој и примену принципа и модела интеграције система менаџмента и интегрисање квалитета животне 
средине, безбедности и здравља на раду... у менаџмент пословним системом организације.  
Исход предмета  
Оспособљеност студената за разумевање и тумачење различитих система менаџмента и њихову 
интеграцију у циљу подизања ефикасности и ефективности организације у реализацији њених 
активности, производа и услуга.  
Садржај предмета  
Теоријска настава  
Системи менаџмента пословним системом организације – основне карактеристике. Стандарди и 
стандардизација у системима менаѕмента. Историјски развој система менаѕмента. Појмови и дефиниције 
у систему менаџмента квалитетом. Процесни модел система менаџмента. Принципи менаџмента. PDCA 
циклус. Кораци у развоју и примени система менаџмента квалитетом. Захтеви за системе менаџмента 
квалитетом. Менаџмент квалитетом и системи менаџмента животном средином. Принципи система 
менаџмента животном средином. Појмови и дефиниције у систему менаџмента животном средином. 
Захтеви стандарда ѕа системе менаџмента квалитетом. Аспекти животне средине. Општи и посебни 
циљеви заштите животне средине. Захтеви система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду према 
стандарду ISO 18.001. Анализа и управљање ризиком у систему менаџмента безбедношћу и здрављем на 
раду према. Стандарди за акредитацију лабораторија. Стандарди ѕа безбедност информација. 
Производња ѕдравствено безбедне хране – стандард HACCP. Принципи и правила интеграције система 
менаџмента према PAS 99.  
Практична настава: Пројекат увођења интегрисаног система менаџмента. Примери и израда 
документације за системе менаџмента. Интерне провере система менаџмента.  
Литература:  
1. International Organiѕation for Standardisation - ISO, „The integrated use of management system standards“, 
2008.  
2. Рајковић, Д., „Интегрисани системи менаџмента у малим и средњим предузећима“, Универзитет у 
Крагујевцу, Машински факултет, 2010.  
3. Ристић, Г., „Менаџмнт квалитетом животне средине“, монографија националног значаја, Факултет 
заштите на раду у Нишу, 2009.  
4. Стојиљковић, В. и др., „Интегрисани системи менаџмента“, CIM College Ниш и Машински факултет Ниш, 
2006. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: 
Рад у групама, предавања, практичне вежбе, посета сертификованим организацијама... 

Оцена знања (максимални број поена 100): 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност на настави 5 писани испит 20 
колоквијум-и 2 x 15 усмени испит 20 
семинарски радови 15 ..........  
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Динамички план реализације предмета Интегрисани системи 
менаџмента 
Студијски програми: Заштита на раду  
Наставни предмет: Интегрисани системи менаџмента 
Година студија: IV 
Семестар: јесењи (VII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМIЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Системи менаџмента пословним системом организације – основне 
карактеристике.  I 

вежбе Пројекат увођења интегрисаног система менаџмента. 

предавања Стандарди и стандардизација у системима менаџмента. Историјски развој 
система менаџмента.  II 

вежбе Пројекат увођења интегрисаног система менаџмента. 

предавања Појмови и дефиниције у систему менаџмента квалитетом. Процесни модел 
система менаџмента. Принципи менаџмента. PDCA циклус.  III 

вежбе Пројекат увођења интегрисаног система менаџмента. 
предавања Кораци у развоју и примени система менаџмента квалитетом.  IV 

вежбе Примери и израда документације за системе менаџмента.  
предавања Захтеви за системе менаџмента квалитетом.  V 

вежбе Примери и израда документације за системе менаџмента. 

предавања Менаџмент квалитетом и системи менаџмента животном 
средином.  VI 

вежбе Примери и израда документације за системе менаџмента. 
предавања Принципи система менаџмента животном средином.  VII 

вежбе Примери и израда документације за системе менаџмента. 
предавања Појмови и дефиниције у систему менаџмента животном средином.  VIII 

вежбе Примери и израда документације за системе менаџмента. 
предавања Аспекти животне средине.  IX 

вежбе Примери и израда документације за системе менаџмента. 
предавања Општи и посебни циљеви заштите животне средине. X 

вежбе Примери и израда документације за системе менаџмента. 

предавања Захтеви система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду према 
стандарду ISO 18.001.. XI 

вежбе Примери и израда документације за системе менаџмента. 

предавања Анализа и управљање ризиком у систему менаџмента безбедношћу и 
здрављем на раду према XII 

вежбе Примери и израда документације за системе менаџмента. 
предавања Стандарди за акредитацију лабораторија. XIII 

вежбе Интерне провере система менаџмента. 

предавања Производња ѕдравствено безбедне хране – стандард HACCP. Стандарди са 
безбедност информација. XIV 

вежбе Интерне провере система менаџмента. 
предавања Принципи и правила интеграције система менаџмента према PAS 99. XV 

вежбе Интерне провере система менаџмента. 
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: 

мр Дејан Васовић  др Горан Ристић, ванр.проф. 
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Горан Ристић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме  Горан В. Ристић  
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  
2000.  

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 (Инж. ЗЖС и ЗНР) 
Докторат  2004.  Факултет заштите на раду у Нишу  Заштита животне средине 

Специјализа
ција  - - - 

Магистратур
а  1998.  Факултет заштите на раду у Нишу  Заштита на раду  

Диплома  1988.  Наставно-научна група Хемија, 
ПМО, Филозофски факултет Ниш  Дипломирани хемичар  

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. Интегрисани системи менаџмента  Заштита на раду - ОАС 
Заштита животне средине - ОАС  

3. Комунални системи и животна средина  Заштита животне средине - ОАС  
4. Интегрисана превенција и контрола загађења Заштита животне средине - ОАС  
5. Процеси у комуналном систему  Управљање комуналним системом - МАС  
6. Управљање комуналним отпадом  Управљање комуналним системом -МАС  
Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)  

1.  
"Антропогени ризик и управљање квалитетом животне средине природних добара", докторска 
дисертација., Факултет заштите на раду у Нишу, 2004.  

2.  „Заштита животне средине – специфични аспект корпоративне друштвене одговорности“ – 
прегледни рад, „Safety Enginering“, Vol. 2, No 3, 2012. pp. 175 – 182.  

3.  
„Ефикасност и ефективност комуналних система – Србија и Европска Унија “, Национална 
конференција са међународним учешћем ”, IX Национална конференција са међународним 
учешћем „Заштита на раду у 21. веку – теорија и пракса“, Тара 2012.  

4.  
„Solid waste management databases“, The 16th Conference of the series Man and Working Environment, 
International Conference Safety of Technical Systems and Living and Working Environment, 2011. pp. 151 
– 154  

5. 
„Уређење и развој комуналних делатности-приручник за локалне самоуправе“, Агенција за заштиту 
животне средине, 2011.  

6.  
„Интегрисани системи менаџмента засновани на анализи ризика“-пленарно предавање, 
Национална конференција са међународним уцешцем „Оцена професионалног ризика – теорија и 
пракса”, Ниш 2008.  

7.  „Програм менаџмента ванредним ситуацијама“-пленарнои предавање, Национална конференција 
са међународним учешћем „Управљање ванредним ситуацијама”, Ниш 2007.  

8.  „Basic indicators of integrated solid waste management“,  Facta Universitatis, Series: Working and living 
environmental protection, Vol. 2, No 5, 2005. pp. 383 – 392.  

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  - 
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) 
листе  - 

Тренутно учешће на пројектима  Домаћи - Међународни - 
Усавршавања  
1. „Интегрисани системи менаџмента“, (2008.) 50 часова, организатор: ФТН Нови Сад  
2. „Introduction to Integrated Management System“, (2007.) 10 часова, организатор: Lloids Register Belgrade  
3. „Интерне провере система менаџмента квалитетом“, (2005.) 60 часова, организатор: ФТН Нови Сад  
4. „Интерне провере система менаџмента животном средином“, (2005.) 60 часова, организатор: ФТН Н. 
Сад 
Други подаци које сматрате релевантним: Учешће и руковођење пројектним тимом на пројектима које је 
финансирала ЕУ – Европска агенција за реконструкцију.  
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Дејан Васовић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Дејан М. Васовић 

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

Избор у звање 
2010. Факултет заштите на раду у Нишу 

Инжењерство заштите животне средине 
и заштите на раду (Инж. ЗЖС и ЗНР) 

Докторат    
Магистратура 

2011. Факултет заштите на раду у Нишу 
Инжењерство заштите животне средине 
и заштите на раду (Инж. ЗЖС и ЗНР) 

Диплома 
2006. Факултет заштите на раду у Нишу 

Инжењерство заштите животне средине 
и заштите на раду (Инж. ЗЖС и ЗНР) 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета     Назив студијског програма, врста студија  

1.  Интегрисани системи менаџмента 
Заштита на раду – ОАС 
Заштита животне средине - ОАС 

2.  Заштита вода Заштита животне средине - ОАС 

3.  Комунални системи и животна средина Заштита животне средине - ОАС 

4.  Интегрисани системи менаџмента Заштита животне средине - ОАС 

5.  
Интегрисана превенција и контрола 
загађења 

Заштита животне средине - ОАС 

6.  Процеси у комуналним системима Управљање комуналним системом - МАС 
7.  Водоснабдевање и каналисање вода Управљање комуналним системом - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
D.Vasovic, M.Stankovic, M.Gocic, „Advanced Surface Water Quality Monitoring in the Protected Areas of 
Southeastern Serbia”, International Science and Technology Conference ISTEC 2010 (e-book), Famagusta, 
Northern Cyprus 2010 

2.  
D. Vasovic, S. Musicki, M. Stankovic, „Strategic role of small, decentralized hydro generation systems in Serbian 
energy policy development”, II International Conference EMC2012, Zrenjanin, 2012. ISBN 978-86-7672-165-8 

3.  
D. Vasovic, J. Malenovic-Nikolic, S. Musicki, „Implementation of principles of ISO 14000 standards and principles 
of water quality management in industry and energy sector”, III International Conference EMC2013, Zrenjanin, 
2013. ISBN 978-86-7672-202-0 

4.  
D. Vasović, M. Stanković, B. Mijučić, „Organizational and Personnel Aspects of Water Resources Protection and 
Management Systems“, Communacitions in dependability and quality management, Vol 15, No 2, 2012. ISSN 1450-
7196 

5.  
Д. Васовић, С. Мушицки, М. Гоцић, „Елементи планирања одговора на ванредне ситуације у контексту 
заштите вода“ Национална конференција са међународним учешћем Заштита вода, Златибор, 2011. 
ISBN 978-86-904241-8-4 

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 2 Међународни 

Усавршавања: Семинар: MEDICINAL PLANTS AND ENVIRONMENTAL HEALTH, Универзитет у Нишу, Медицински 
факултет, Serbian Institute for Occupational Health, Michigan State University, Institute for International Health and 
Fogarty International Center, 2013, Ниш, Семинар: 4th Seminar on Engineering Education and Profesional Realization of 
Young Engineers, организатор: Универзитет у Нишу, Електронски факултет, 2012, Ниш, Семинар: Innovation Coach 
Training Workshop: Technology Transfer - Technology Brokerage, организатор: Универзитет у Нишу, Електронски 
факултет, 2012, Ниш, Online семинар: Technology Selection for Sanitation and Municipal Wastewater Management in 
Western Balcan, организатор: Wageningen University And Research Centre, Unesco-IHE Institute for water education, 
2010, Ниш 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ РИЗИК - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми: Заштита на раду 
Врста и ниво студија: Основне академске студије – први ниво студија 
Назив предмета: Професионални ризик 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Анђелковић М. Бранислав, Крстић М. Иван 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: - 
Циљ предмета 
Стицање знања о процедурама и организацији процеса оцењивања професионалног ризика 
Исход предмета  
Способност разумевања, организовања и спровођења поступка процене професионалног ризика 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
ПРОФЕСИОНАЛНИ РИЗИК - ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ И ЦИЉ: Појам професионалног ризика; Ризик система; 
Поузданост и безбедност система, Незгода; Повреда на раду; Теорије о незгодама и повредама на раду; 
Узроци незгода и повреда; Професионална болест. ЗАКОНОДАВНА И СТАНДАРДИЗАЦИОНА РЕГУЛАТИВА 
У ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РИЗИКА:  Међународна законодавна регулатива; Европска законодавна 
регулатива; Национална законодавна регулатива. МЕТОДОЛОГИЈЕ И МЕТОДE ПРОЦЕНЕ 
ПРОФЕСИОНАЛНОГ РИЗИКА: Квалитативне и квантитативне карактеристике појмова и показатеља за 
процену ризика, Методологије процене професионалног ризика; Примена индексних показатеља за 
процену ризика. ПРОЦЕНА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РИЗИКА: Математичка формулација професионалног 
ризика, Методолошки поступак процене професионалног ризика, Општи подаци о послодавцу, Правни 
основ за процену ризика, Методе процене професионалног ризика; Опис технолошког процеса; Анализа 
обољевања и повреда на раду; Снимање организације рада; Препознавање и утврђивање опасности 
и/или штетности; Процена ризика, Kinney метода процене и нормирања ризика; Модификована AUVA 
метода; Утврђивање мера за смањење нивоа ризика; Закључак акта о процени ризикан, Измене и 
допуне акта о процени ризика. УПРАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИМ РИЗИКОМ: Општи захтеви; OH&S 
политика, Планирање; Припрема и спровођење; Проверавање и корективна акција; Преиспитивање од 
стране менаџмента  
Практична настава:  
Практична настава се реализује у окиру вежби, које сукцесивно прате наставу, на којима се анализирају 
практични примери процене професионалног ризика на радном месту и у радној околини. У оквиру 
вежби врши се израда семинарских радова на задату тему из области процене професионалног ризика, 
њихова презентација и одбрана. Подстиче се студијски истраживачки рад реализован у Лабораторији за 
ризик технолошких система и индустријској пракси. 
Литература  
1. И. Крстић, Б. Анђелковић, Професионални ризик, Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у 
Нишу, 2013. 
2. Б. Анђелковић, Ризик технолошких система и професионални ризик, Југословенски савез друштава 
инжењера и техничара заштите, Ниш, 2002. 
3. С. Борјановић, Метод за процену ризика на радном месту и у радној околини, Институт за медицину 
рада Србије “Др Драгомир карајовић”, Београд, 2008. 
4. Н. Јоцић, Водич за процену и управљање ризиком, Нови Сад, 2012. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Аудитивно рачунске 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани испит 10 
пројектни задатак - усмени испит 30 
колоквијум-и 30   
семинарски радови 20   
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Динамички план реализације предмета Професионални ризик 
Студијски програми: Заштита на раду  
Наставни предмет: Професионални ризик 
Година студија: IV 
Семестар: пролећни (VIII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Појам професионалног ризика; Ризик система;  
Поузданост и безбедност система.  I 

вежбе Основни појмови из области Професионалног ризика 

предавања Незгода; Повреда на раду; Теорије о незгодама и повредама на раду; Узроци незгода 
и повреда; Професионална болест II 

вежбе Статистичка анализа повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са 
радом 

предавања Међународна законодавна регулатива у области професионалног ризика III вежбе Анализа међународне законодавне регулативе у области професионалног ризика 
предавања Национална законодавна регулатива у области професионалног ризика 

IV вежбе Анализа Закона о безбедности и здрављу на раду и других закона у вези 
професионалног ризика 

предавања Национална подзаконодавна регулатива у области професионалног ризика 
V вежбе Анализа правилника из области професионалног ризика 

предавања Методологије и методe процене професионалног ризика   VI вежбе Примена методологија и метода за процену професионалног ризика   
предавања Методолошки поступак процене професионалног ризика   

VII вежбе Методолошки поступак израде Акта о процени ризика на радном месту и у радној 
околини 

предавања 
Елементи процене ризика с обзиром на: механичке опасности коришћења опреме за 
рад,  
опасности у вези са карактеристика радног места, опасности у вези коришћења 
електричне енергије  VIII 

вежбе 
Процена ризика с обзиром на: механичке опасности коришћења опреме за рад, 
опасности у вези са карактеристика радног места, опасности у вези коришћења 
електричне енергије 

предавања 
Елементи процене ризика с обзиром на: штетности које настају коришћењем 
опасних материја 
хемијске штетности, прашину и димове биолошке штетности   IX 

вежбе Процена ризика с обзиром на: штетности које настају коришћењем опасних материја 
хемијске штетности, прашину и димове, биолошке штетности   

предавања Елементи процене ризика с обзиром на: физичке штетности (бука) , физичке 
штетности (вибрације) X 

вежбе Процена ризика с обзиром на: физичке штетности (бука),  
физичке штетности (вибрације) 

предавања Елементи процене ризика с обзиром на: физичке штетности (зрачење), физичке 
штетности (штетни утицај осветљености) XI 

вежбе Процена ризика с обзиром на: физичке штетности (зрачење), физичке штетности 
(штетни утицај осветљености) 

предавања Елементи процене ризика с обзиром на: 
физичке штетности (штетни утицај микроклиме) , штетни климатски утицаји XII 

вежбе Процена ризика с обзиром на: 
физичке штетности (штетни утицај микроклиме) , штетни климатски утицаји 

предавања 
Елементи процене ризика с обзиром на: 
штетности које проистичу из физичких оптерећења , штетности од 
психофизиолошких оптерећења XIII 

вежбе 
Процена ризика с обзиром на: 
штетности које проистичу из физичких оптерећења , штетности од 
психофизиолошких оптерећења 

предавања Мере за смањење нивоа ризика 
Закључна разматрања при изради Акта о процени професионалног ризика XIV 

вежбе Анализа урађеног Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини 
предавања Управљање професионалним ризиком   XV вежбе Пример оцене OHSAS система 

Напомена: У четвртој недељи маја, студенти полажу један колоквијум. Семинарски рад студенти реализују у 
оквиру изабраног технолошког процеса. 

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

Бојан Бијелић  
др Бранислав Анђелковић, ред.проф. 

др Иван Крстић, ванр.проф. 
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Бранислав Анђелковић, Curriculum Vitae  

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 
Други подаци које сматрате релевантним: 

Име, средње слово, презиме Бранислав М. Анђелковић 
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  
1975. године 

Ужа научна област Безбедност и ризик система 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2002. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду 
Докторат 1990. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита на раду 
Специјализација  Факултет заштите на раду у Нишу  
Магистратура 1980. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита од пожара 
Диплома 1975. 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. Основи система заштите 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

2. Професионални ризик Заштита на раду - ОАС   
3. Ванредне ситуације Заштита животне средине - ОАС 
4 Заштита у технолошким процесима Инжењерство заштите на раду - МАС 
5. Управљање професионалним ризиком  Инжењерство заштите на раду - МАС 
6. Заштита од пожара у технолошким процесима Инжењерство заштите од пожара - МАС 
7. Технолошки процеси и животна средина Инжењерство заштите животне средине - МАС 
8. Системи управљања ванредним ситуацијама Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Nikolić, V., Anđelković, B., Vasović, D. (2011). Development of Research and Professional Education for 

Working and Living Environmental Protection and Emergency Management at the Faculty of 
OccupationalSafety in Niš, in: Theoretical and Technical Perspectives on SecuritySector Governance from 
the Adriatic to the Caspian Sea, Enhancing Security Sector Governance through Education and 
Research, Edited by: Frederic Labarre, Estonia and Maria Tzankova, Bulgaria:NATO Science for Peace and 
Security Programme E: Human and Social Dynamics, IOS Press, Amsterdam, Berlin, Tokyo, Washington, 
and Springer Science and Business Media, Dordrecht, in conjunction with the NATO Emerging Security 
Challenges Division, pp.179-189. ISSN 1874-6276 ISBN 978-1- 60750-767-3 (print) ISBN 978-1-60750-768-
0 (online) 

2.  Анджелкович. (2007). Обучение кадров правилам безопасности труда и уровень качества рабочей и 
окружающей среды в условях рабочных отношений:. У С.Н. Глазачев, Д.Ж. Маркович (под ред.),  
Экологическая культура и образование: опыт России и Сербии: стр. (109-127). Ниш: Факультет 
охраны труда и Москва: Международная Академия Наук, Московский государственый открыитый 
педагогический университет имени М.А.Шолохова, Международный независимый эколого-
политологический университет, Центар технологий эколого-педагогического образования.   

3.  Anđelković, B., (2012)., Zaštita na radu u kontekstu savremenih tehnoloških promena, Inžewerstvo 
zaštite, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Vol 2, Nº1, str. 45-58 

4.  Анђелковић Б. (2007). Oбразовање за управљање ванредним ситуацијама на факултету заштите 
на раду у Нишу, (стр. 201-212, Рад по позиву, У Н. Живковић (ед.), Зборник радова са 15. научног 
скупа Човек и радна средина ''Управљање ванредним ситуацијама''). Ниш: Факултет заштите на раду 
у Нишу 

5.  Анђелковић, Б., (2010)., Разлике и потребе усаглашавања појмова и израза у области безбедности 
и заштите, Свет Рада, Екоцентар, Београд, 3/2010 
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Иван Крстић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Иван М. Крстић  
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, 2000. 

Ужа научна област Безбедност и ризик система 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  

Избор у звање 2011. Факултет заштите на раду у Нишу 
Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду (Инж. 
ЗЖС и ЗНР) 

Докторат 2010. Факултет заштите на раду у Нишу Инж. ЗЖС и ЗНР 
Специјализација - -  
Магистратура 2003. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита животне средине 
Диплома 1997. Технолошки факултет у Лесковцу Енергетска ефикасност 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  
1. 

Технолошки системи и заштита 
Заштита на раду - ОАС 
Заштита животне средине - ОАС 

2. Професионални ризик Заштита на раду - ОАС 
3. Заштита у технолошким процесима Инжењерство заштите на раду – МАС 
4. Технолошки процеси и животна средина Инжењерство заштите животне средине – МАС 
5. Управљање професионалним ризиком Инжењерство заштите на раду – МАС 
6. Заштита од пожара у технолошким 

процесима 
Инжењерство заштите од пожара – МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. M. Stanisavljevic, Ivan Krstić, S. Zec, Eco-technological process of glass-ceramic production from galvanic 

sludge and aluminium slag, Science of sintering, International Institute for the Science of Sintering (IISS), 
ITN SANU, 2010. 

2. В. Лазаревић, Иван Крстић, Љ. Такић, М. Лазић, В. Вељковић, Бистрење и филтрација суспензије 
флокулисаних честица из хемијског пречишћавања отпадне водене емулзије из процеса обраде 
обојених метала, Хемијска индустрија 65 (1), стр.53-60, 2011. 

3. Иван Крстић, М. Станисављевић, В. Лазаревић, Љ. Такић, Редизајнирање третмана отпадних вода 
технолошког процеса галванизације, Заштита МАТЕРИЈАЛА 52, број 3, стр.213-217, 2011. 

4. Ivan Krstić, P. Stanković, D. Ristić, L. Milošević, Modelling and Simulation of Explosion Accident and 
Ammonia Leak, Sixth Scientific Conference with International Participation and Exposition “The Civil 
Protection 2011”, Sofia, p.p.242-247, 2011. 

5. V. Lazarević, Ivan Krstić, M. Lazić, D. Savić, D. Skala, V. Veljković Scaling up the chemical treatment of spent 
oilinwater emulsions from a nonferrous metalprocessing plant, Hemијска индустрија 67 (1), стр.59-68, 
2013. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата - 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 4 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи   2 Међународни   - 
Усавршавања   Носилац сертификата SIQ-а за водеће провериваче система управљања 

заштитом здравља и безбедношћу на раду према BS OHSAS 18001. 
 Носилац сертификата за интерног проверивача за компетентност лабораторија 

за испитивање и лабораторија за еталонирање ISO/IEC 17025; 
 Положен стручни испит за обављење послова заштите од пожара. 
 Положен испит за саветника за хемикалије. 

Други подаци које сматрате релевантним:   
Ангажован од стране акционарског друштва за испитивање квалитета „КВАЛИТЕТ“ Ниш као водећи 
проверивач система управљања безебдности и здравља на раду. Уредник међународног часописа Safety 
Engineering. Члан редакцијског колегијума часописа „Заштита у пракси“.  
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Бојан Бјелић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Бојан Д Бијелић 
Звање Асистент 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, 
2014. 

Ужа научна област Безбедност и ризик система 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 

Избор у звање 2014. Факултет заштите на раду у Нишу 
Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду 

Докторат /   
Специјализација /   
Магистратура /   
Диплома  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.  Основи система заштите 
Заштита на раду – ОАС 
Заштита животне средине - ОАС 

2.  Технолошки системи и заштита 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине – ОАС 

3.  Теорија система и ризика 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине – ОАС 

4.  Методе процене ризика 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине – ОАС 

5.  Поузданост и безбедности система Заштита на раду - ОАС  
6.  Професионални ризик Заштита на раду - ОАС  
7.  Заштита у технолошким процесима Инжењерство заштите на раду - МАС  
8.  Управљање професионалним ризиком Инжењерство заштите на раду - МАС 

9.  
Технолошки процеси и животна 
средина 

Инжењерство заштите животне средине - МАС 

10.  
Заштита од пожара у технолошким 
процесима 

Инжењерство заштите од пожара - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
Bijelic B., Krstic I., Bozilov A., Lazarevic V., & Apostolovic D. (2015). 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. pp. 238-246. 

2. 

Krstic I., Stojkovic A., Bijelic B., Jankovic A., & Antic D. (2015). The Significance Of Integrated Management 
System In Small And Medium-Sized Enterprises. 6th International Conference Life Cycle Engineering And 
Management ICDQM-2015. Research Center of Dependability and Quality Management DQM Prijevor. pp. 
101-109. 

3. 
Lazarević V., Krstić I., Bijelić B., & Antić D. (2015). Potential Toxic Effects Of Zinc In Metal Industry. XXIII 
International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'15. University of Belgrade Technical faculty Bor. pp. 
219-225 

4. 
Antić D., Krstić I., & Bijelić B. (2015). Thermo-Visual Diagnostics for Increasing Energy Efficiency in Bakery 
Production Lines. 1st Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy. 
Research and Development Center “ALFATEC”. pp. 65-70 

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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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита на раду 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Организација рада и заштите на раду 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Живковић Б. Снежана 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета 
Стицање знања о организационој структури и функцијама организација, односно привредних друштава 
и о значају, организацији рада и заштити на раду у пословном систему. 
Исход предмета  
Оспособљеност за организовање рада и организацију заштите на раду у пословном систему. 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Организација као производно-пословни систем. Организација као процес. Самоорганизација: 
синергетски приступ. Организација као социјум. Организационе теорије. Основни модели организација. 
Организационе структуре. Организационо-правни облици међуорганизационе интеграције. 
Перспективе развоја организационих структура. Организационе промене. Организациона култура. 
Заштита у производном и пословном систему. Кадрови у производно-пословном систему. Управљање - 
функције, структуре, нивои. Мотивација, комуникација и вођење. Организација система заштите 
безбедности и здравља на раду. Улога и значај лица за безбедност и здравље на раду.  
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. 
Литература  
1. С. Живковић (2008), Теорија организације, превод са руског, екстерни уџбеник, Факултет заштите на 

раду у Нишу; 
2. С. Живковић (2008), Мотивација за заштиту на раду, Факултет заштите на раду у Нишу; 
3. С. Живковић (2011), Улога и значај лица за безбедност и здравље на раду у привредним друштвима у 

Србији, Факултет заштите на раду у Нишу. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
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 x 15   
семинарски радови 20   
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Динамички план реализације предмета Организација рада и заштите на 
раду 
Студијски програми: Заштита на раду  
Наставни предмет: Организација рада и заштите на раду 
Година студија: IV 
Семестар: пролећни (VIII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводни час I 
вежбе Уводни час (подела семинарских радова) 

предавања Методолошке основе теорије организације 
Системски појмови у теорији организације  II 

вежбе Припрема семинарских радова 

предавања 
Организација као систем 
Организација као процес 
Самоорганизација – синергетски приступ III 

вежбе Припрема семинарских радова 

предавања Организационе теорије 
Основни модели организација IV 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Организационе структуре и перспективе развоја организационих структура V 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Организационе промене 
Организациона култура VI 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Појам, сврха и циљеви управљања заштитом 
Основни типови управљања заштитом на раду VII 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Системи управљања заштитом на раду према међународним нормама 
Систем управљања безбедношћу у складу са нормом OHSAS 18001:2007 VIII 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Систем управљања заштитом на раду на националном нивоу IX 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Управљање ризицима 
Управљање ризицима у складу са нормом ISO 31000:2009 X 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Систем управљања безбедношћу применом модела bussines intelligence XI 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Мотивација за заштиту на раду XII 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Надзор у спровођењу заштите на раду XIII 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Примена информационе комуникационе технологије у системима управљања 
безбедношћу XIV 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Управљање безбедношћу као пословни процес 
Примери добре праксе XV 

вежбе Одбрана семинарских радова 
Напомена: У току семестра студенти полажу два колоквијума. Први колоквијум током марта месеца, а други 
колоквијум током маја. 
 

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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ЗАШТИТА У ТРАНСПОРТУ И ЛОГИСТИКА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита на раду  
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Заштита у транспорту и логистика 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Мијаиловић М. Иван 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета 
Стицање теоријских знања о транспортним средствима, опасностима које потичу од њих, системима 
заштите на транспортним средствима и оптимално коришћење са посебним освртом на логистику 
транспорта. 
Исход предмета  
Поседовање знања о транспортним средствима, опасностима које потичу од њих, системима заштите на 
транспортним средствима и оптимално коришћење са посебним освртом на логистику транспорта. 
Способност самосталног организовања система заштите и логистике на транспосртним средствима и 
оптимално коришћење транспорта. 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Транспорт. Видови транспорта. Подела транспортних средстава. Логистика и транспорт опасних 
материја. Оптимизација и логистика унутрашњег транспорта. Дизалице. Индустријска транспортна 
средства. Средства непрекидног и прекидног транспорта. 
Литература  
1. Bloomberg, Lemay, Hanna: Logistics, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2002 
2. Naylor: Introduction to the operations management, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2002 
3. Vogt, Pienaar, de Wit: Business logistic management – theory and practice, Oxford university press, 2002 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани испит 20 
пројектни задатак  усмени испит 20 
колоквијум-и 30   
семинарски радови 20   
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Динамички план реализације предмета Заштита у транспорту и логистика 
Студијски програми: Заштита на раду  
Наставни предмет: Заштита у транспорту и логистика 
Година студија: IV 
Семестар: пролећни (VIII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Историјат транспорта и складиштења 
I 

вежбе Историјат транспорта и складиштења 
предавања Логистика 

II 
вежбе Логистика, дефиниције, улога, значај 

предавања Елементи логистике 
III 

вежбе Елементи логистике 
предавања Складиштење 

IV 
вежбе Организација складишта 

предавања Појам и врсте складишта 
V 

вежбе Амбалажа и паковање, организација и економија складиштења 
предавања Видови складиштења 

VI 
вежбе Пројектовање складишта 

предавања Транспорт, подела, видови 
VII 

вежбе Подела средстава унутрашњег транспорта 
предавања Средства вертикалног транспорта 

VIII 
вежбе Елеватори, подизне платформе 

предавања Средства хоризонталног транспорта 
IX 

вежбе Конвејери, тракасти транспортери 
предавања Средства комбинованог транспорта 

X 
вежбе Виљушкари 

предавања Виљушкари, подела, намена, конструкција 
XI 

вежбе Упутство за безбедан рад са виљушкарима 
предавања Виљушкари, прегледи и испитивања 

XII 
вежбе Вињушкари, одржавање 

предавања Дизалице, намена и подела 
XIII 

вежбе Типови дизалица и њихове карактеристике 
предавања Мосне дизалице, конструкција  

XIV 
вежбе Упутство за безбедан рад са мосним дизалицама 

предавања Прегледи испитивања и одржавање мосних дизалица 
XV 

вежбе Статичко и динамичко испитивање мосних дизалица 

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: 

Миљан Цветковић  др Иван Мијаиловић, ванр.проф. 
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Иван Мијаиловић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Иван М. Мијаиловић 
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 
2005. 

Ужа научна област Технологије и технички системи заштите 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 
Избор у звање 2015. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду (Инж. 
ЗЖС и ЗНР) 

Докторат 2010. Факултет заштите на раду у Нишу Инж. ЗЖС и ЗНР 
Специјализација    
Магистратура 2004. Факултет заштите на раду у Нишу Инж. ЗЖС и ЗНР 
Диплома 1998. Машински факултет у Нишу Машинске конструкције и 

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

1. Инжењерска графика 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

2. Заштита у транспорту и логистика Заштита на раду - ОАС 
3. Индустријска вентилација Инжењерство заштите на раду - МАС 
4. Вентилација пожарно угрожених 

простора 
Инжењерство заштите од пожара - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Мијаиловић, И., Милојковић, А.:Сертификат о енергетском понашању зграда – обавеза или 
неопходност, Зборник радова са научног скупа: Обновлјиви извори енергије и енергетска 
ефикасност, стр. 291-297, ИСБН 978-86-7215-292-0, ЦОБИСС.ЦГ – ИД 20248080 

2.  
Mijailović, I., Radosavljević, J., Đorđević, A.: Intelligent control systems of microclimate parameters in 
shelters, Dekontam 2013, Ostrava, p. 85-89, ISBN 978-80-7385-122-4, ISSN 1803-7372 

3.  

Мијаиловић, И., „Емисија гасова који изазивају ефекат стаклене баште при сагоревању био-
брикета коштичавог воћа у котловским постројењима“, Црногорска академија наука и умјетности, 
научни скуп Алтернативни извори енергије и будућност њихове примјене, књига 84, Одељење 
природних наука, књига 11, Подгорица, стр. 307-313. 

4.  
Ђурђановић, М., Мијаиловић, И., „Јављачи микроклиматских параметара склоништа у систему 
централног надзора и управљања“, Зборник радова презентованих на XX конгресу о процесној 
индустрији ПРОЦЕСИНГ 2007., Бееоград, Зборник радова на ЦД-у. 

5.  
Мијаиловић И., Благојевић М., “Праговско одлучивање у систему централног надзора и 
управљања на бази МДК микроклиматских параметара склоништа“, 37. међународни конгрес о 
грејању хлађењу и климатизацији – КГХ 2006, Београд, децембар 2006. 

6.  
Мијаиловић, И., Петровић, Г., “Компаративна анализа емисије издувних гасова котларница у 
зависности од експлоатисаног горива”, Процесинг 2002, Суботица; Часопис „Процесна техника“ 
Бр.1, Март 2002. стр. 161-163; 

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 Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: 
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Миљан Цветковић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Миљан М. Цветковић 
Звање Асистент 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу,Факултет заштите на раду у Нишу, 
2014. 

Ужа научна област Технологије и технички системи заштите 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 

Избор у звање 2014. Факултет заштите на раду у Нишу 
Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду 

Докторат /   
Специјализација /   
Магистратура /   
Диплома    
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија  

1. Инжењерска графика  
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

2. Заштита на машинама и уређајима Заштита на раду - ОАС  
3. Одржавање техничких система Заштита на раду - ОАС  
4. Заштита у транспорту и логистика Заштита на раду - ОАС  
5. Индустријска вентилација Инжењерство заштите на раду - МАС 

6. 
Вентилација пожарно угрожених 
простора 

Инжењерство заштите од пожара - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
Cvetanović B, Cvetković M, Cvetković D. EFFECT OF THE SUSPENSION ON WHOLE BODY VIBRATION: 
COMPARISON OF HIGH POWER AGRICULTURAL TRACTORS; PROCEEDINGS VIII International Conference 
“Heavy Machinery-HM 2014”, Zlatibor, 2014 

2. 
Cvetković D. Cvetković M. OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH – THE SYSTEM WITH A PROACTIVE 
STRUCTURE; Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection, Vol. 10, No 1, 2013 
pp. 69 - 78 , 2013, Niš 

3. 
Cvetanović B, Cvetković M, Cvetković D. THE EXPERIENCE OF DRIVERS AND THE PERFORMANCE OF DRIVING 
AS IMPACT FACTORS OF VIBRATION LEVELS IN AGRICULTURAL TRACTORS; Zbornik radova XXIV 
International Conference NOICE AND VIBRATION, Niš 2014, pp. I – I 

4. 
Cvetanović B, Cvetković M, Cvetković D. PROCENA RIZIKA PO ZDRAVLJE VOZAČA, OD VIBRACIJA NASTALIH 
PRI EKSPLOATACIJI TRAKTORA; Naučni časopis “Poljoprivredna tehnika”, Beograd 2014, Vol. 3, pp. 21 – 29 

5. 
Cvetanović B, Cvetković M, Cvetković D, VIBRACIJE KAO PROFESIONALNI RIZIK PO ZDRAVLJE RATARA U 
RURALNOJ PROIZVODNJI, Zbornik radova IX – Međunarodnog savetovanja RIZIK I BEZBEDONOSNI 
INŽENJERING, Kopaonik 2014, pp. 92 – 97 

6. 
Cvetanović B, Đekić P, Cvetković M, Perić D, NIVOI DNEVNE IZLOŽENOSTI VIBRACIJAMA VOZAČA PRI ORANJU 
TRAKTOROM IMT - 539 DE LUXE, Zbornik radova IX – Međunarodnog savetovanja RIZIK I BEZBEDONOSNI 
INŽENJERING, Kopaonik 2014, pp. 97 – 103 

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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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ У ЗАШТИТИ - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми:  Заштита на раду 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета:  Електротехнички системи у заштити 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Петковић М. Дејан, Крстић Д. Дејан 
Статус предмета: обавезaн 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: семинарски рад 
Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања која су потребна инжењеру у производно -
техничим системима у радној средини а односе се на заштиту живота људи и заштиту система и 
постројења од физичких појава везаних за нагомилавање, кретање наелектрисања и пренос електричне 
енергије. 
Исход предмета:  Знања која омогућавају проналажење оптималних начина заштите у радној средини 
применом електротехничких система.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
 
Електромагнетни термостати, прекидачи и кочницe 
Сензори и дектори, оптичке завесе, програмибилни логички контролери, интелигентни агенти. 
Електрично осветљење, методи прорачуна, пројектовања и мерења 
Управљање елеклтричним осветљењем и системима КГХ . 
Електростатички таложници 
Интегрисани системи за заштиту (пожар, провала, приступ, мониторинг у радној и животној средини) 
Заштита електротехничких уређаја од статичког електрицитета (ЕСД) 
Електромагетна компатибилност, ЦЕ означавање  
Интеграција и колаборација електротехничких система у заштити на раду и у заштити животне средине. 
Електротехнички системи и загађење радне и животне средине.  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
Амир Халеп, Електричне инсталације и осветљење,  
Henry W. Ott,  Electromagnetic Compatibility Engineering, John Wiley & Sons, 2009. 
Introduction to Electromagnetic Compatibility, Clayton R. Paul, 2006 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања и презентације наставника, рачунске и показне вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит 20 
практична настава 10 усмени испт 20 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 20   
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Динамички план реализације предмета Електротехнички системи у 
заштити 
Студијски програми: Заштита на раду  
Наставни предмет: Електротехнички системи у заштити 
Година студија: IV 
Семестар: пролећни (VIII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања 
I 

вежбе 

Увод  
Основни закони, једначине и теореме електромагнетике 
Основни појови електромагнетне компатибилности 

предавања 
II 

вежбе 

Статичка поља 
Системи за елиминацију електростатичких поља 
Генерисање хомогених и градијентних електростатичких поља 

предавања 
III вежбе 

Статичка поља 
Системи за елиминацију магнетостатичких поља 
Генерисање хомогених и градијентних магнетостатичких поља 

предавања IV 
вежбе 

Статичка поља 
Наелектрисавање честица и електростатички филтери 

предавања Статичка поља 
Елиминација статичког наелектрисања V 

вежбе Прорачун и електростатичког филтра 

предавања Статичка поља 
Намагнетисавање честица и магнетно пречишћавање VI 

вежбе Прорачун и магнетног пречишћача 

предавања Стационарна поља 
Системи заштите од атмосферског наелектрисања VII 

вежбе Пројекат заштите од атмосферског наелектрисања 

предавања Стационарна поља 
Уземљивачи и уземљивачки системи VIII 

вежбе Пројекат заштите од атмосферског наелектрисања 

предавања 
Динамичка поља 
Индуковани напони 
Галванска раздваљања и трансформатори IX 

вежбе Индуктивно спрегнута кола и прорачуни трансформатора 

предавања 
Динамичка поља  
Електромагнети 
Линеарна магнетна кола 
Примене електромагнета 

X 

вежбе Решавање линеарних магнетних кола 

предавања Динамичка поља  
Електрични филтери XI 

вежбе Филтрирање електромагнетних сметњи 

предавања Претварање неелектричних величина у електричне 
Електромеханичке аналогије XII 

вежбе Решавање електромехеничких кола 
предавања Сензори и детектори и физичких појава 

XIII 
вежбе Пројекат интегрисаног система заштите простора 

предавања Основе надзора и стићења простора 
Системи за алармирање и системи за уптављање XIV 

вежбе Пројекат интегрисаног система заштите простора 
предавања Интегрисани системи заштите 

XV вежбе Пројекат интегрисаног система заштите простора 

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: 

Владимир Станковић  
др Дејан Петковић, ред.проф. 
др Дејан Крстић, ванр.проф. 
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Дејан Петковић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Дејан М. Петковић 
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,  
1977. 

Ужа научна област Енергетски процеси и заштита 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област т  
Избор у звање 2003. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду 
Докторат 1992. Електронски факултет у Нишу  
Специјализација    
Магистратура 1983. Електронски факултет у Нишу  
Диплома 1976. Електронски факултет у Нишу Телекомуникације 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета   Назив студијског програма, врста студија  

1. Електротехника 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

2. Електромагнетна зрачења Заштита на раду - ОАС 
3. Електротехнички системи у заштити Заштита на раду - ОАС 

4. 
Електромагнетна зрачења у животној 
средини 

Заштита животне средине - ОАС 

5. Заштита од електромагнетног зрачења 
Инжењерство заштите на раду - МАС 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање комуналним системом - МАС 

6. 
Заштита од статичког електрицитета и 
атмосферског пражњења 

Инжењерство заштите на раду - МАС 

7. 
Заштита од пожара услед дејства статичког 
електрицитета и атмосферског пражњења 

Инжењерство заштите од пожара - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
Дејан Петковић, Дејан Крстић, Владимир Станковић: "Стационарно електрично поље и 
једносмерна струја", Факултет заштите на раду, Ниш, 2010, ИСБН: 978-86-6093-014-1. 

2. 
Петковић, Д.М, Крстић, Д.Д: “Прорачун потенцијала у вертикалним цилиндричним резервуарима – 
Нумерички резултати“, ЕТРАН, 1999, пп. 204'207 

3. 
Петковић, Д.М, Крстић, Д.Д: “Расподела потенцијал и густине једносмерне струје у масивним 
проводницима кружног попречног пресека“, РТРАН, 1996, пп.. 438'-441. 

4. 
Петковић, Д.М, Крстић, Д.Д: “Расподела електростатучког потенцијала у потпуно напуњеном 
цилиндричном нафтном реyервоару“, ЕТРАН, 1997, пп. 408 - 411. 

5. 
Petković D.M, Krstić, D.D: “DC density distribution at strip conductors“, Preventivni inženjering i 
informacione tehnlogije, Niš, 1994, pp. 46.1-46.4.  

6. 

Д, Крстић, Д. Петковић, В. Станковић, С. Илић, В. Марковић, С. Алексић, "Прорачун 
електромагнетних поља индустријских учестаности продрлих у људско тело – прилог изради 
националних стандарда из области ЕМЦ”, Зборник радова ЕЛЕЦТРА ИВ, пп. 324-329, Тара, 11-15, 
Септембар, 2006. 

7. 
Dejan M. Petković, Dejan D. Krstić, Vladimir B. Stanković, "The Effect Of Electric Field On Humans In The 
Immediate Vicinity Of 110 kV Power Lines”, Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental 
Protection Vol. 3, No 1, 2006, pp. 63-72. 

8. 
Dejan Krstić, Dejan Petković, Ivan Krstić, Dejan Ristić, Darko Zigar, “Electrostatic Reservoir Modelling 
Towards Designing Safer”, Požarni ochrana 2011, 20th International Conference on Fire protection, 
Ostrava, 7-8. jul 2011, str. 152-155,I SBN: 978-80-7385-102-6, ISSN: 1803-1803 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 4 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни 
Усавршавања  1  
Други подаци које сматрате релевантним: 
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Дејан Крстић, Curriculum Vitae  
Име, средње слово, презиме Дејан Д. Крстић 
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,  
1994. 

Ужа научна област Енергетски процеси и заштита 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област 

Избор у звање 2015. Факултет заштите на раду у Нишу 
Инжењерство заштите животне средине 
и заштите на раду (Инж. ЗЖС и ЗНР) 

Докторат 2010. Факултет заштите на раду у Нишу Инж. ЗЖС и ЗНР 
Магистратура 1999. Електронски факултет Ниш Теоријска електротехника 
Диплома 1994. Електронски факултет Ниш Електротехника и телекомуникације 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија  

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

2.  Електромагнетна зрачења Заштита на раду - ОАС 
3.  Електротехнички системи у заштити Заштита на раду - ОАС 
4.  Електромагнетна зрачења у животној средини Заштита животне средине - ОАС 

5.  Заштита од електромагнетних зрачења 
Инжењерство заштите на раду - МАС 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање комуналним системом - МАС 

6.  
Заштита од статичког електрицитета и атмосферског 
пражњења 

Инжењерство заштите на раду - МАС 

7.  
Заштита од пожара услед дејства статичког 
електрицитета и атмосферског пражњења 

Инжењерство заштите од пожара - МАС 

8.  Рачунарска техника 
Заштита на раду – ОАС  
Заштита животне средине – ОАС 

9.  Основи информационих технологија Заштита на раду – ОАС  
10.  Информационе технологије у заштити Заштита животне средине – ОАС 

11.  Информациони системи у заштити 

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

12.  Информационо комуникационе мреже Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Dejan D. Krstić, Vladimir B. Stanković, Dejan M. Petković: Zbirka zadataka iz elektrostatike i jednosmernih struja, Niš, 
2011., ISBN 978-86-6093-024-0 

2.  
Dejan Krstić, Darko Zigar, dejan Petković, Nenad Cvetković, Vera Marković, Nataša Đinđić, Boris Đinđić „Modeling of 
Penetrating Electromagnetic Fields of Mobile Phones in Experimental Animals, RAD 2012, Procedinfs of the First 
International Conference on radiation and Dosimetry, 141-144, 25-27. April 2012, Niš  

3.  
Vera Marković, Dejan Krstić, Olivera Pronić- Rančić, Zlatica Marinković, Dušan Sokolović, “Latest Findings on the Health 
Risks of Excessive Mobile Phone Use”, Microwave Review, Vol. 18, No.1, August  2012, pp. 17-23.    

4.  
Dejan Krstić, Darko Zigar, Dejan Petković, Dušan Sokolović, Boris Đinđić, Nenad Cvetković, Jovica jovanović, A Model 
for Predicting Biological Effects of Mobile Phone Radiation: Numerical Results of Absorbed Energy Linked to the Real 
Structure Obtained by MRI, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju,  M23 IF=1,048, 2013. 

5.  
Dejan Krstić , Darko Zigar , Nenad N. Cvetković , Goran Ristić,“Numerical Simulation Apsorbed Electromagnetic Field 
On  Service Technicians From Base Station Antenna System”, 11th International Conference on Applied 
Electromagnetics, PES 2013, Niš. 

6.  
Sokolovic D, Djordjevic B, Kocic G, Veljkovic A, Marinkovic M, Basic J, Jevtovic-Stoimenov T, Stanojkovic Z, Djindjic B, 
Krstic D. Melatonin protects rat thymus against oxidative stress caused by exposure to microwaves and modulates 
proliferation/apoptosis of thymocytes. Gen Physiol Biophys. 2013; 32(1):79-90.  

7.  
Dejan Krstić, Dejan Petković, Vladimir Stanković, Priručnik za bezbedan rad iz oblasti elektrotehnike i 
ielektroenergetike na opremi sistema mobilne telefonije, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš 2007. 

8.  
Dejan Petković, Dejan Krstić, Vladimir Stanković, Elektromagnetna zračenja – izvod sa predavanja, Sveska VII, 
Elektromagnetni talasi i zračenje, Fakultet zaštite na radu u Nišu, 2008, ISBN 978-86-80261-89-8.  

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 4 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни 1 
Други подаци које сматрате релевантним:  
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Владимир Станковић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Владимир Б. Станковић 
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 Енергетски процеси и заштита 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  
Избор у звање 2013. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду 
Докторат    
Магистратура    
Диплома 2005. Електронски факултет у Нишу Телекомуникације 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија  

1. Електротехника Заштита на раду- ОАС 
Заштита животне средине- ОАС 

2. Електромагнетна зрачења Заштита на раду - ОАС 
3. Електрична постројења и инсталације Заштита на раду- ОАС 

4. Заштита од опасног дејства електричне 
енергије Заштита на раду- ОАС 

5. Електротехнички системи у заштити Заштита на раду - ОАС 

6. Електромагнетна зрачења у животној 
средини Заштита животне средине - ОАС 

7. Заштита од електромагнетног зрачења 
Инжењерство заштите на раду - МАС 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање комуналним системом - МАС 

8. Заштита од статичког електрицитета и 
атмосферског пражњења Инжењерство заштите на раду - МАС 

9. 
Заштита од пожара услед дејства 
статичког електрицитета и атмосферског 
пражњења 

Инжењерство заштите од пожара - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. V. Stanković, D. Jovanović, D. Krstić, V. Marković, N. Cvetković, “Temperature distribution and specific absorption 

rate inside a child’s head,” International Journal of Heat and Mass Transfer, 104 (2017) 559-565. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.08.094 

2. V. Stanković, D. Jovanović, D. Krstić, V. Marković, M. Dunjić, “Calculation of Electromagnetic Field from Mobile 
Phone Induced in the Pituitary Gland of Children Head Model,” Military Medical and Pharmaceutical Journal of 
Serbia, ISSN: 0042-8450. In the press. 

3. V. Stanković, D. Jovanović, D. Krstić, V. Marković, N. Cvetković, “Mobile Phones and Children,” Safety Engineering, 
UDK 621.395-053.2, DOI: 10.7562/SE2016.6.01.07. 

4. V. Stanković, D. Jovanović, D. Krstić, N. Cvetković, V. Marković, “Thermal Effects on Human Head from Mobile 
Phones,” TELSIKS 2015, Niš, Serbia. ISBN: 978-1-4673-7514-6. http://ieeexplore.ieee.org/ 

5. V. Stanković, D. Jovanović, D. Krstić, N. Cvetković, “Electric Field Distribution and SAR in Human Head from Mobile 
Phones,” The 9th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, May 7-9, 2015., 
Bucharest, Romania. http://ieeexplore.ieee.org/ 

6. Dejan M. Petković, Vladimir B. Stanković, Darko N. Zigar: A class of electrostatic problems involving a circular 
annulus, Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN: 0033-2097, R.89 NR 3a/2013 
http://pe.org.pl/articles/2013/3a/41.pdf 

7. Dejan Petković, Darko Zigar, Vladimir Stanković, Dejan Krstić “Electromagnetic field modeling in residental 
building with roof monopole antenna”, Proceedings the 16th Conference of the series Man and Working 
Environment, International conference Safety of Technical Systems in Living and Working Environment, Niš, 
October 27-28. 2011, pp. 225-228, invited paper. ISSN/ISBN 978-86-6093-035-6 

8. Dejan M. Petković, Dejan D. Krstić, Vladimir B. Stanković, “The Effect Of Electric Field On Humans In The 
Immediate Vicinity Of 110 kV Power Lines”, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Working and Living Environmental 
Protection Vol. 3, No 1, 2006, pp. 63 – 72, UDC 537.8, ISSN 0354-804X. 

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 Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним:  
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МЕДИЦИНА РАДА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита на раду 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Медицина рада 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Јовановић М. Јовица 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета:  
Стицање знања о утицају професионаланих штетности и радних оптерећења на здравље запослених и 
њихову радну способност. 
Исход предмета:  
Поседовање знања за процену здравственог ризика и упознавање са мерама превенције које ће 
спречити или смањити настанак професионалних болести и повреда на раду.  
Садржај предмета: 
Теоријска  настава : Процена ризика од професионалних штетности и опасности по  здравље 
запослених; утврђивање посебних захтева и оптерећења на раду; мониторинг хемијских, биолошких и 
физичких штетности  и њихов утицај на здравље запослених ;професионалне болести, болести у вези 
са радом и повреде на раду. Мере заштите на радним местима са повећаним ризиком (контрола 
оптерећења и и штетности); Претходни прегледи особа које се запошљавају на радна места са 
повећаним ризиком и периодични прегледи свих запослених на тим радним местима. Професионална 
рехабилитација усмерена на враћање радника на раније радно место или на друго према његовој 
преосталој радној способности.  
Практична настава: Вежбе  
Литература: 
1. Видаковић А. уредник Медицина рада I и II, Удружење за медицину рада, Београд 1997. 
2.Видаковић А. Професионална токсикологија, Удружење токсиколога Југославије, Београд, 2000. 
3.Шарић М., Жушкин Е., уредник Медицина рада и околиша, Медицинска Наклада, Загреб, 2002. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе (аудитивне и теренске), консултације, провера знања (колоквијум) 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Испит Поена 
активност у току предавања 5 писани испит   
практична настава 5 усмени испит  40 
колоквијум 30   
семинар-и 20   
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Динамички план реализације предмета Медицина рада 
Студијски програми: Заштита на раду  
Наставни предмет: Медицина рада 
Година студија: IV 
Семестар: пролећни (VIII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводно предавање, обим предмета, значај изучавања 
I 

вежбе Уводне вежбе 
предавања Безбедност на раду и очување здравља запослених 

II 
вежбе Професионална оријентација и селекција  

предавања Посебни захтеви на раду 
III 

вежбе Захтеви за појединим функцијама организма 
предавања Оптерећења на раду  

IV 
вежбе Специфичности процене психофизиолошког оптерећења 

предавања Амбијентални мониторинг физичких штетности 
V 

вежбе Последице јонизујућег зрачења на здравље изложених 
предавања Амбијентални мониторинг хемијских штетности 

VI 
вежбе Граничне вредности експозиције на радном месту 

предавања Амбијентални мониторинг биолошких штетности  
VII 

вежбе Микробиолошка исправност намирница 
предавања Професионалне болести изазване хемијским агенсима 

VIII 
вежбе Правилник о утврђивању професионалних болести 

предавања Професионалне болести изазване физичким агенсима 
IX 

вежбе Најчешће професионалне болести из ове групе 
предавања Професионалне болести изазване биолошким агенсима 

X 
вежбе Занимања код којих је повећан ризик од инфекције 

предавања Професионалне болести плућа, коже и малигна обољења 
XI 

вежбе Правилник за упућивање на превентивне прегледе радника 
предавања Повреде на раду 

XII 
вежбе Вођење документације и законска права повређеног 

предавања Болести у вези са радом 
XIII 

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

XIV 
вежбе Спречавање дискриминације при запошљавању 

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 

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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ПСИХОФИЗИОЛОГИЈА РАДА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита на раду 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Психофизиологија рада 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Живковић Б. Снежана 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета:  
Стицање знања из психофизиологије рада, њеном значају и улози, посебно у области заштите и 
унапређења здравља односно радне успешности. 
Исход предмета: 
Поседовање знања о стању човека у процесу рада као и о могућностима заштите и очувања телесног и 
менталног здравља. 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава: Утицај рада на психофизиолошке процесе; последице које у човечијем организму 
настају под утицајем рада (радна оптерећења) у одређеној  радној средини .Основни физиолошки 
процеси и прилагођавање у току рада (биоенергетика при раду). Кардиоваскуларни и респиратторни 
систем и њихово прилагођавање у току рада. Неуролошке и психичке функције и њихова улога у току 
рада (осећај, опажања, пажња,представе, памћење, мишљење и осећања). Личност (карактеристике, 
особине,способности и типови). Деловање мотивације на понашање личности (психолошке реакцијеи 
одбрамбени механизми) Појам  прилагођавања. Методе упознавања људи, мерења њихових особина, 
знања и способности (психометријске методе, тестови знања и  способности, као и одређивање 
успешности радника на послу). Замор (врсте, физиолошка основа умора, објективни и субјективни 
знаци). Стрес и рад, повређивање на раду (алкохолизам и професионални трауматизам).  
 
Практична настава: Вежбе  
Литература:  
1. Обреновић, Ј. (2003): Психофизиологија рада, Филозофски факултет у Нишу, Ниш. 
2. Чабаркапа, М. (2008): Човек и радна околина – психофизиолошки и еколошки аспекти  рада, Чигоја 

штампа, Београд. 
3. Чизмић С. (2006): Људски фактор - Основи инжењерске психологије, Филозофски факултет, Београд. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе (аудитивне и теренске), консултације, провера знања (колоквијум) 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Испит Поена 
активност у току предавања 5 писани испит   
практична настава 5 усмени испит  40 
колоквијум 30   
семинар-и 20   
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Динамички план реализације предмета Психофизиологија рада 
Студијски програми: Заштита на раду  
Наставни предмет: Психофизиологија рада 
Година студија: IV 
Семестар: пролећни (VIII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводно предавање, обим предмета, значај изучавања 
I 

вежбе Уводне вежбе 
предавања Радна оптерећења 

II 
вежбе Процена физичких и сензорних фактора радног оптерећења 

предавања Психолошки фактори радног оптерећења 
III 

вежбе Процена психолошког оптерећења-професиографски приступ 

предавања 
Нервни систем и психичке функције (опажање, пажња, учење, 
емоционално-мотивационе психичке функције IV 

вежбе Ментално ѕдравље и радна успешност 
предавања Захтеви рада 

V 
вежбе Захтеви за појединим фукцијама организма 

предавања Биоенергетика при раду 
VI 

вежбе Радни капацитет 
предавања Терморегулација 

VII 
вежбе Физичка терморегулација 

предавања Личност и радна успешност 
VIII 

вежбе Психометријске методе упознавања личности 
предавања Мотивација за рад 

IX 
вежбе Методе одређивања успешности на раду 

предавања Биолошки ритмови-циркадијални ритам 
X 

вежбе Утицај сменског (и ноћног рада) на здравље 
предавања Замор на раду и премор 

XI 
вежбе Индикатори замора 

предавања Стрес 
XII 

вежбе Управљање професионалним стресом 
предавања Алкохолизам 

XIII 
вежбе Професионална рехабилитација алкохоличара 

предавања Повређивање на раду-професионални трауматизам 
XIV 

вежбе Утврђивање фреквенције и тежине повреда на раду 
предавања Завршно предавање, припрема испита, подала потписа 

XV 
вежбе Припрема испита 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 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  
8. Организација рада и заштите на раду Заштита на раду - ОАС 
9. Психофизиологија рада Заштита на раду - ОАС 
10. Управљање заштитом на раду Инжењерство заштите на раду - МАС 
11. Организација заштите од пожара Инжењерство заштите од пожара - МАС 
12. 

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

13. Психологија група Управљање ванредним ситуацијама - МАС 
14. Еколошка психологија Управљање заштитом животне средине  – МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
11. 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) 
12. 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) 

13. 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 

14. 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) 

15. 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) 

16. 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 

17. 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) 

18. 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) 

19. 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) 

20. 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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СТРУЧНА ПРАКСА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми: Заштита на раду 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив: СТРУЧНА ПРАКСА 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Наставник или наставници задужени за организацију 

стручне праксе  
Статус:  
Број ЕСПБ: 3 
Услов: - 
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 на раду; о могућностима практичне примене стечених знања. Непосредно учешће у тиму за 
решавање присутних проблема заштите радне средине и безбедности и здравља на раду. 
Очекивани исходи  
Оспособљавање студената за: разумевање организације, циљева и процеса функционисања конкретних 
привредних субјеката и институција; разумевање улоге дипломираних инжењера заштите на раду у 
организационој структури; практичну примену стечених теоријских, научних и стручних знања у 
анализи, конципирању решења и предвиђању последица конкретних проблема присутних у радној 
средини. Развијање професионалне одговорности и способности тимског рада. 
Садржај   
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  
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 вербалну "одбранио".  
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ДИПЛОМСКИ РАД - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита на раду 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив: ДИПЛОМСКИ РАД 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  
Статус: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Положени сви испити из студијског програма (за одбрану дипломског рада) 
Циљеви дипломског рада:  
Стицање знања о савременим методима и инжењерској пракси у решавању проблема у области заштите 
на раду. 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 ризике и безбедност на раду. Развијање способности за писање 
рада у задатој форми и презентацију рада. 
Општи садржаји: 
Дипломски 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 или теоријски део истраживања, Резултати и дискусија, 
Закључак, Преглед литературе.  
Број часова, ако је специфицирано:  5  
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  (максимални број поена 100) 
Дипломски рад се оцењује оценама од 6 до 10. 
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