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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 животне средине 

Часови активне 
наставе 

Р. 
бр. 

Шифра 
предмета 

Назив предмета Семестар 
Тип 

предмета 
Статус 

предмета 
П В ДОН 

Остали 
часови 

ЕСПБ 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

1.  O-2-28 Методе процене ризика 7 СА О 2 2   5 

2.  O-2-17 Индустријска екологија 7 НС О 2 2   5 

3.  O-2-01 Бука у животној средини 7 НС О 2 2   5 

4.  O-2-34 
Просторно планирање и 
заштита животне средине 

7 СА О 2 2   5 

O-2-33 
Пречишћавање 
индустријских отпадних 
вода 

СА 
5.  

O-2-16 
Индикатори квалитета 
радне и животне средине 

7 

СА 

И 2 2   5 

O-2-14 
Заштита животне 
средиине и осигурање 

СА 
6.  

O-2-21 
Интегрисани системи 
менаџмента 

7 
СА 

И 2 2   5 

7.  O-2-04 Еколошки ризик 8 НС О 2 2   5 

8.  O-2-29 Одрживи развој 8 ТМ О 2 2   5 

O-2-19 
Инструменталне методе 
контроле загађења 

СА 
9.  

O-2-20 
Интегрисана превенција и 
контрола загађења 

8 
СА 

И 2 2   5 

O-2-27 
Менаџмент природним 
ресурсима 

СА 
10.  

O-2-35 
Процена утицаја на 
животну средину 

8 
СА 

И 2 2   5 

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

12.  O-1-51 Дипломски рад 8 СА О    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 животне средине 
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 животне средине  
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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ИНДУСТРИЈСКА ЕКОЛОГИЈА - спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Индустријска екологија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Глишовић М. Срђан 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета 
Стицање знања о могућностима за постизање интеграције индустријских система у складу са 
постулатима одрживог развоја. Овладавање вештинама за утврђивање еколошке подобности 
индустријских проиизвода. Препознавање могућности за усмеравање токова производа и нуспроизвода 
ка комплементарним процесима и циклусима. Стицање способности за системско и свеобухватно 
сагледавање могућности за досезање циљева одрживости кроз призму реалних техничких система. 
Сагледавање протока материјала и енергије кроз индустријске производне системе, секторе и процесе. 
Примена теорије и метода за квантитативну анализу еколошких проблема у индустрији. 
Исход предмета  
Савладавањем програмског садржаја студенти овладавају вештинама и знањима за процену могућности 
унапређења индустријских производа, производних система и елемената техничке инфраструктуре са 
аспекта очувања животне средине, не занемарујући при томе социо-економске предуслове и еко-
техничка ограничења. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Индустријска екологија и принципи одрживости. Еколошке последице индустријског развоја. Екстерни 
ефекти. Конзумеризам. Продужена одговорност произвођача. Метаболизам индустријских система. 
Sankey-јеви дијаграми. Интеракција индустријских производа и екосистема. Увод у анализу животног 
циклуса производа и процеса. Елементи пројектовања еколошки подобних индустријских производа. 
Индустријски еко-дизајн (DfE концепт). IPAT формула. Ефикасност употребе ресурса. Дематеријализација. 
Еко-индустријски паркови. Затворени циклуси и интерсекторско повезивање. Модели интеграција 
индустријских сектора и елемената комуналне инфраструктуре. „Калундбург“ модел. Стратегијско 
планирање безотпадних производних система. 
Практична настава:  
Разрада релевантних тема везаних за индустријски развој, концепте, методе и трендове у привреди и 
заштити животне средине, кроз интерактивне вежбе, студије случаја и одбрану семинарских радова. 
Литература  
1. Graedel T.E., Allenby B.R. (1995/2002): Industrial Ecology, Prentice Hall, str 5-71 i 108-148  
2. Fiksel, J. (1996): „Design for the environment: Creating eco-efficient products and processes.” New York, 

McGraw-Hill, str 77-134  
3. Glišović, S. (2012): Osnovi industrijske ekologije, FZNR, Niš (u rukopisu)  
4. Hodolič J., et al. (2003): Zaštita životne sredine u mašinstvu, FTN, N. Sad, 45-51  
5. Milani, B. (2000): „Designing the Green Economy”, Rowman & Littlefield Publishers, str 91-95  
6. Petrović, B., Dakić, R. (2002): Osnove teorije sistema, Univerzitet u N. Sadu, str 11-25 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Усмено излагање (предавања), дискусије и одбрана семинарских радова на вежбама, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани испит 25 
пројектни задатак - усмени испит 15 
колоквијум-и 40   
семинарски радови 10   
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Динамички план реализације предмета Индустријска екологија 
Студијски програми: Заштита животне средине  
Наставни предмет: Индустријска екологија 
Година студија: IV 
Семестар: јесењи (VII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводне напомене  I 
вежбе Преглед тема/области за дискусије и семинарске радове 

предавања Еколошке последице индустријског развоја 
II 

вежбе Кузњец крива, експоненцијални раст 
предавања ИЕ: развој и теоријска упоришта концепта 

III 
вежбе Јединице у ИЕ. Видео: потрошна добра и екосистем. 

предавања Индустријска екологија и концепт одрживог развоја 
IV 

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

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

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

VI 
вежбе 

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

предавања Еко-индустријски паркови. 
VII 

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

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

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

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

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

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

вежбе Маркетиншке еко-обмане / Greenwashing, Одбрана сем.  

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

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

XIII 
вежбе Чистија производња, “циркуларна економија”. 

предавања Одржива производња и потрошња 
XIV 

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

XV 
вежбе Рекапитулација тематских подручја. Припрема за испит. 

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

Предметни асистент:  Предметни наставник: 

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

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

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

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

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

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

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

1.  Индустријска екологија Заштита животне средине - ОАС 

2.  Управљање пројектима 

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

3.  Анализа животног циклуса Инжењерство заштите животне средине - МАС 

4.  Основи индустријске 
екологије Управљање заштитом животне средине - МАС 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 14 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 7 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни    1 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: 



 

 22 

БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Бука у животној средини  
Наставник (Презиме, средње слово, име): Прашчевић Р. Момир, Цветковић С. Драган 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: - 
Циљ предмета 
Стицање теоријских знања у области звучних осцилација. Оспособљавање студената за препознавање 
феномена буке у животној средини, идентификацију и карактеризацију извора буке у животној средини 
као и оцену буке и примену стечених знања у области инжењерства заштите животне средине. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената и стицање вештина за: 
 Разумевање физичких законитости настајања и простирања звучних таласа. 
 Прорачун нивоа буке на отвореном и затвореном простору.  
 Прорачун енергетских физиолошких величина. 
 Мерење, анализу и оцену стања нивоа буке. 
 Примену актуелних стандарда и правилника. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Настајање и простирање буке на отвореном простору. Основни појмови и физичке величине за 
описивање буке. Звучни притисак, интензитет звука и звучна снага. Тачкасти извори буке. Орган слуха – 
преношење звука и декомпозиција звучног сигнала. Механизми органа слуха и перцепције звука. 
Подела буке према временском и фреквенцијском карактеру буке. Појам, сабирање и одузимање нивоа 
буке. Субјективна оцена јачине буке. Гласност. Енергетске физиолошке величине. Основни типови буке. 
Мерење буке. Мерни ланац и основни параметри мерења. Избор мерних места. Основни принципи 
менаџмента буком. Индикатори буке. Дозвољене вредности. Оцена буке. Стандарди и директиве. 
Настајање и простирање буке у затвореном простору. Ниво буке у дифузном звучном пољу. Време 
реверберације. Ниво буке у просторијама са великим коефицијентом апсорпције. Звучна изолација. 
Ефекти буке на човека. Основни приципи заштите од буке. 
Практична настава 
Решавање рачунских задатака из области буке у животној средини. Рачунска вежбања прате теоријску 
наставу и на тај начин доприносе бољем разумевању градива и употпуњују стечена знања. Теренским 
мерењима студенти се у пракси оспособљавају за основна мерења, прорачуне и анализе добијених 
експерименталних резултата. 
Литература  
1. Прашчевић, М., Цветковић, Д. (2005). Бука у животној средини. Ниш: Факултет заштите на раду. 
2. Цветковић, Д., Прашчевић, М. (1999). Бука и вибрације -збирка задатака са теоријским основама, Ниш: 

Издавачка јединица Универзитета у Нишу. 
3. Цветковић, Д., Прашчевић, М., Михајлов Д. (2013). Физичке штетности - збирка решених задатака, 

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

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

- 
Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
Теоријска предавања, рачунске и лабораторијске вежбе уз мултимедијалну презентацију и интерактиван 
рад са студентима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит 20 
колоквијуми 2 x 25 усмени испит 20 



 

 23

Динамички план реализације предмета Бука у животној средини 
Студијски програми: Заштита животне средине  
Наставни предмет: Бука у животној срдини 
Година студија: IV 
Семестар: јесењи (VII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

настава 
I 

вежбе 

Феномен звука и звучних таласа: Појам звука; Дефиниција звука и буке; 
Настајање звука; Простирање звука; Карактеристичне величине звучних таласа; 
Рефлексија, дифракција, дуфузија и рефракција таласа 

настава 
II 

Вежбе 
Енергетске величине: Енергија звука и густина енергије; Интензитет звука; Звучна 
снага 

настава 
III 

вежбе 

Тачкасти извор звука: Модел тачкастог извора звука; Извори са усмереним 
зрачењем; Просторни угао зрачења; Заједничко дејство независних извора; Извор 
буке поред зида 

настава 
IV 

вежбе 
Орган слуха: Функција и карактеристике органа слуха. Преношење звука. 
Фреквенцијска декомпозиција звучног сигнала на базиларној мембрани. 

настава 
V 

вежбе 

Фреквенцијско-динамички опсег чујности: Фреквенцијски опсег. Динамички 
опсег чујности. Ниво буке: Дефиниција нивоа буке; Сабирање и одузимање нивоа 
сложеног звука 

настава 
VI 

вежбе 
Субјективна јачина звука. Гласност звука. Субјективна јачина сложеног звука. 

настава 
VII 

вежбе 
Тежинске криве. Енергетске физиолошке величине: Еквивалентни ниво; Ниво 
изложености буци – СЕЛ. 

настава 
VIII 

вежбе 
Типови буке. Мерни ланац: Кондензаторски микрофони; Детектор сигнала 

настава 
IX 

вежбе 

Фреквенцијска анализа: Појасна фреквенцијска анализа; Октавни и терцни 
филтри; Методе фреквенцијске анализе. Калибрација мерног ланца. Избор мерних 
места. Мерна процедура 

настава 
X 

вежбе 
Основни принципи менаџмента буком. Стандарди и директиве. 

настава 
XI 

вежбе 
Оцена нивоа буке. Индикатори буке. 

настава 
XII 

вежбе 

Моделирање затвореног простора великих димензија: Статистички модел – 
коефицијент апсорпције; Статистички модел – Основне хипотезе;  Статистички 
модел – Процес настајања звучног поља; Статистички модел – Једначине 

настава 
XIII 

вежбе 
Време реверберације. Просторије са великим коефицијентом апсорпције. 

настава 
XIV 

вежбе 
Звучна изолација. Изолациона моћ преграде.  

настава 
XV 

вежбе 
Дејство буке на човека. Основни принципи заштите од буке 

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 Дарко Михајлов  
др Момир Прашчевић, ред. проф. 
др Драган Цветковић, ред. проф. 
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Драган Цветковић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Драган С. Цветковић 
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 
1974. 

Ужа научна област Физичке опасности у радној и животној средини 
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 1989. Машински факултет у Београду  
Специјализација    
Магистратура    
Диплома 1973. 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. Бука и вибрације Заштита на раду - OАС 
2. Контрола буке и вибрације Инжењерство заштите на раду - МАС 

3. Заштита од буке у животној средини 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање комуналним системом - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Прашчевић, М., Цветковић, Д. (2005). Бука у животној средини. Ниш: Факултет заштите на раду у 

Нишу.  
2. Цветковић, Д., Прашчевић, М. (2005). Бука и вибрације, Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу.  
3. Цветковић, Д., Прашчевић, М. (2005). Бука и вибрације -збирка задатака са теоријским основама , 

Ниш: Издавачка јединица Универзитета у Нишу. 
4. Цветковић, Д., Прашчевић, М., Михајлов Д. (2013). Физичке штетности - збирка решених задатака, 

Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу.  
5. Praščević, M. Cvetković, D., Mihajlov, D., Petrović, Z., Radičević, B. (2012). Verification of NAISS model for 

road traffic noise prediction in urban areas. Elektronika ir Elektrotechnika, Vol. 19, No. 6, pp. 91-94, 
http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee.19.6.1294 

6. Cvetković, D., Praščević, M. (1994). Sound Insulation as Function Sound Intensity. In „Journal the Physique“ 
(pp. 155-159). France. 

7. Praščević, M. Cvetković, D. Milošević, M. (1994). Determination of Absorption characteristics of Materials 
on Basis of Sound Intensity Measurement. Journal de Physique, pp. 159-162. 

8. Цветковић, Д., Прашчевић, М. (2001). Вибрације као параметар за одлучивање у процесу управљања 
ризиком у индустрији. У Зборник радова саветовања са међународним учешћем „Управљање 
ризиком и осигурање у индустрији, транспорту и складиштењу“ (пп 135-140). Београд. 

9. Цветковић, Д. (2004). Менаџмент ризицима – алати превентивног инжењерства. У Зборник радова 
„Развој и реализација националне стратегије унапређења квалитета“. Соко бања. 

10. Цветковић, Д. (2007). Менаџмент заснован на OHSAS платформи. У Часопис „Квалитет“. Београд. 
11. Cvetković, D., Praščević, M. (2006). Strategic Directions in Implementation of Environmental Noise Directive 

in International and National Regulations. Facta Universitatis, Series: „Physics, Chemistry and Technology“ (pp 
21-34). Niš. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи: 1 Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: 
Certificate Training course AC-2 Lead and Technical Assesors Accreditation of laboratories, DANAK (ISO/IEC 
17025); 
Certificate Training course in ACCREDITATION with the following subject: ACCREDITATION OF LABORATORIES 
(ISO/IEC 17025); 
Certificate – Interni ocenjivač sistema OHSAS 18000, TUV Rheinland Academia 
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Момир Прашчевић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Момир Р. Прашчевић 
Звање Редовни професор 
Назив институције у којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када 

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

Ужа научна област Физичке опасности у радној и животној средини 
Академска каријера 
 Година  Институција  Научна област  
Избор у звање 2015. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду 
Докторат 2004. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду 
Магистратура 1995. Електронски факултет у Нишу Електротехничко и рачунарско 

инжењерство 
Диплома 1991. Електронски факултет у Нишу Електротехничко и рачунарско 

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

1.  Физика 
Заштита на раду – ОАС 
Заштита животне средине - ОАС 

2.  Бука у животној средини Заштита животне средине - ОАС 
3.  Бука и вибрације  Заштита на раду – ОАС 

4.  Заштита од буке у животној средини 
Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Управљање комуналним системом - МАС 

5.  Контрола буке и вибрације Инжењерство заштите на раду - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Прашчевић, М. (2004). Прилог развоју методе за валоризацију акустичке емисије извора буке 

двомикрофонском процедуром мерења интензитета звука у реалним условима, докторска 
дисертација. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу  

2.  Прашчевић, М. (1994). Одређивање акустичких карактеристика апсорпционих материјала 
мерењем интензитета звука. Ниш: Електронски факултет у Нишу. 

3.  Прашчевић, М., Цветковић, Д. (2005). Бука у животној средини. Ниш: Факултет заштите на раду у 
Нишу. 

4.  Praščević, M. Cvetković, D., Mihajlov, D., Petrović, Z., Radičević, B. (2012). Verification of NAISS model for 
road traffic noise prediction in urban areas. Elektronika ir Elektrotechnika, Vol. 19, No. 6, pp. 91-94, 
http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee.19.6.1294 

5.  Praščević M., Mihajlov D., Gajicki A., Cvetković D., Holeček N. (2013)  Acoustic zoning and noise 
assessment", Applied Mechanics and Materials Vol. 430, pp 244-250, doi: 
10.4028/www.scientific.net/AMM.430.237 

6.  Praščević M., Mihajlov D. (2014) Noise indicators determination based on long-term measurements, 
Facta universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection, Vol. 11, No. 1, pp. 1-11 

7.  Praščević M., Cvetković D., Mihajlov D. (2014). Measurement and evaluation of the environmental noise 
levels in the urban areas of the city of Nis (Serbia),  Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 186, 
pp. 1157-1165, DOI 10.1007/s10661-013-3446-2 

8.  Mihajlov D., Praščević M. (2015). Permanent and Semi-permanent Road Traffic Noise Monitoring in the 
City of Nis (Serbia), Journal of low frequency noise, vibration and active control, Vol. 34, No. 3, ISSN: 
0263-0923, University of Sheffield, pp. 251-268, http://dx.doi.org/10.1260/0263-0923.34.3.251 

9.  Praščević M., Mihajlov D., Cvetković D. (2015). Assessment of environmental noise by Harmonica index – 
case study: the city of Niš“, Applied Mechanics and Materials, Vol. 801, Trans tech publications Inc., ISBN 
13: 978-3-03835-628-8, pp 51-59, http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.801.51 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 126 (извор: Publish or Perish - Google Scholar) 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 6 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи: 2 Међународни: - 
Усавршавања  - 
Други подаци које сматрате релевантним: укупна вредност индекса научне компетентости: 146.5, укупан 
број референци: 141. 
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Дарко Михајлов, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Дарко И. Михајлов 
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 Физичке опасности у радној и животној средини 
Академска каријера 
 Година Институција Научна област 
Избор у звање 2012. Факултет заштите на раду у 

Нишу 
Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду 

Докторат - - - 
Специјализација - - - 
Магистратура 2009. Факултет заштите на раду у 

Нишу 
Заштита на раду 

Диплома 1997. Машински факултет у Нишу Хидроенергетика 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија 

1. Техничкa механика 
Заштита на раду- ОАС 
Заштита животне средине- ОАС 

2. Бука и вибрације Заштита на раду - ОАС 
3. Бука у животној средини Заштита животне средине - ОАС 
4. Контрола буке и вибрација Инжењерство заштите на раду – МАС 

5. Заштита од буке у животној средини 
Инжењерство заштите животне средине -МАС 
Управљање комуналним системом - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Mihajlov, D. (2009). Primena vibrodijagnostike u preventivnom održavanju rotacionih mašina, magistarska 

teza, Niš, Fakultet zaštite na radu u Nišu 
2.  Cvetković, D., Praščević, M., Mihajlov D. (2013). Fizičke štetnosti - zbirka rešenih zadataka, Niš: Fakultet zaštite 

na radu u Nišu 
3.  Praščević, M. Cvetković, D., Mihajlov, D., Petrović, Z., Radičević, B. (2012). Verification of NAISS model for 

road traffic noise prediction in urban areas. Elektronika ir Elektrotechnika, Vol. 19, No. 6, pp. 91-94, 
http://dx.doi.org/10.5755/j01.eee.19.6.1294 

4.  Mihajlov, D., Praščević, M., Cvetković, D. (2008). Rezultati monitoringa i ocena stanja nivoa buke u Nišu za 
2007. godinu. XXI Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Buka i vibracije". Tara.  

5.  Praščević, M., Cvetković, D., Mihajlov, D. (2006). Comparasion of Sound Insulation Prediction Methods of 
Lightweight Partition. Proc. of the Thirtheenth International Congress on Sound and Vibration. (pp. ID 1107). 
Vienna 

6.  Praščević, M., Cvetković, D., Mihajlov, D. (2005). A New Method of the Noise Emission Declaration Based on 
Sound Intensity Measurement. Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection. 445-
454. 

7.  Praščević, M., Cvetković, D., Mihajlov, D. (2004). Noise emission declaration by sound intensity method. 
Proceedings of Eleventh International Congress on Sound and Vibration (CD) (pp. 3175-3182). St. Petersburg 

8.  Mihajlov, D., Cvetković, D., Praščević, M. (2004). Diagnostics of the circulating pump by vibration condition 
monitoring. Proceedings od The 33rd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering "Inter-
noise 2004" (CD).  pp. No. 798. Praque 

9.  Cvetković, D., Praščević, M., Mihajlov, D. (2004). Diagnostics of the circulating pump in heating energy 
distributing system. Proceedings of Eleventh International Congress on Sound and Vibration (CD). (pp. 1007-
1014). St. Petersburg. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата - 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 1 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи: - Међународни. - 
Усавршавања  Tehnička dijagnostika 2001, OMO Beograd, 2001, Donji Milanovac, 15 
Други подаци које сматрате релевантним: 
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ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Спецификација 
предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Просторно планирање и заштита 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Радосављевић М. Јасмина 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:- 
Циљ предмета 
Стицање знања о основним компонентама простора и њиховом утицају на организацију и планирање 
мера за заштиту становништва, материјалних добара и животне средине. Стицање знања о утицају 
заштитних мера на организовање урбаног простора и о њиховом уграђивању у просторне и 
урбанистичке планове. 
Исход предмета  
Оспособљеност за планирање мера заштите и њихово уграђивање у просторни и урбанистички план. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Просторно планирање – појам, предмет, циљеви, задаци просторног планирања и принципи 
просторног планирања. Врсте просторних планова:Стратегија просторног развоја Републике 
Србије,шеме просторног развоја, просторни план подручја посебне намене,регионални просторни 
план,просторни план општине,генерални план града,план општег уређења, план генералне 
регулације,план детаљне регулације. 
Природне и створене карактеристике простора и њихов утицај на просторно планирање и мере заштите. 
Уређење простора и спровођење мера заштите приликом градње: индустријских и стамбених простора, 
саобраћајне инфраструктуре, водоводних и канализационих урбаних система. Уређење простора и 
спровођење мера заштите приликом градње санитарних депонија. Уграђивање мера заштите од 
елементарних непогода и пожара у просторне и урбанистичке планове. Стратешка процена утицаја на 
животну средину. 
 
Вежбе  
Разрада актуелних тема везаних за просторне и урбанистичке планове кроз израду и одбрану 
семинарских радова.  
Литература  
1. Ј. Радосављевић (2006), Урбана екологија и просторно планирање, ФЗНР, Ниш. 
2. Ј. Радосављевић (2009), Урбана екологија, ФЗНР, Ниш. 
3. Ј. Радосављевић (2010), Просторно планирање и заштита животне средине, ФЗНР, Ниш. 
4. Д. Тошковић (2007), Увод у просторно и урбанистичко планирање, ГросКњига, Београд. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Остали часови 

Методе извођења наставе 
Усмено излагање (предавања), израда и одбрана семинарских радова (вежбе), дискусије, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  
активност у току предавања 10 писмени испит  40 
практична настава - усмени испт  
колоквијум-и 2 x 15 ..........  
семинар-и 20   
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Динамички план реализације предмета Просторно планирање и заштита 
Студијски програми: Заштита животне средине  
Наставни предмет: Просторно планирање и заштита 
Година студија: IV 
Семестар: јесењи (VII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 
предавања Развој градова кроз друштвено историјске епохе  

I вежбе Уводни час (подела тема за семинарске радове) 
Методологија  израде семинарских радова 

предавања Просторно планирање – појам, предмет, циљеви, задаци и принципи просторног 
планирања  II 

вежбе Уводни час (подела тема за семинарске радове) 

предавања Врсте просторних планова:Стратегија просторног развоја Републике Србије, шеме 
просторног развоја, просторни план подручја посебне намене, 

III 
вежбе 

Приказ примера просторних планова посебне намене (туристичка 
подручја),дискусија–Просторни план туристичких подручја: циљеви и приоритети 
туристичког развоја, главни туристички комплекси, урбани центри, путна мрежа, 
главно потенцијално коришћење терена, процедура планирања туристичких 
комплекса, итд.  

предавања Просторни планови:регионални просторни план, просторни план општине. 

IV вежбе 

Приказ примера регионалних просторних планова, дискусија–РПП:план 
коришћења и заштитепољопривредног земљишта, план коришћења и заштите 
вода, план коришћења енергетских извора, систем регионалних центара, развој и 
уређење сеоских подручја, систем јавних служби у региону, саобраћајна мрежа 
региона, телекомуникациона мрежа, итд. 

предавања  Урбанистички планови:1. Општи урбанистички планови: генерални план града, 
план општег уређења. 

V 
вежбе 

Приказ примера ГУП-а, дискусија – план намене површина, стамбена изградња, 
размештај индустрије, план размештаја комуналних објеката: третман КЧО, 
методолошки поступак избора локације санитарне депоније, зелене површине, 
непокретна културна добра, план саобраћајне мреже, површине за паркирање, 
план топлификације, дистрибуција топлотне енергије, план водоснабдевања и 
каналисања отпадних вода, електроенергетски систем, итд.  

предавања Урбанистички планови:2. Регулациони планови:план генералне регулације, план 
детаљне регулације.  

вежбе Приказ примера регулационих планова и планова детаљне регулације, дискусија  
предавања Приказ примера планова детаљне регулације, дискусија 

VI вежбе 
Теоријска провера знања 
Природне и створене карактеристике простора и њихов утицај на просторно 
планирање и мере заштите 

предавања Уређење простора и спровођење мера заштите приликом градње индустријских 
простора VII 

вежбе Уређење простора и спровођење мера заштите приликом градње стамбених 
простора 

предавања 
Уређење простора и спровођење мера заштите приликом градње саобраћајне 
инфраструктуре 

VIII 
вежбе Приказ примера уређења простора приликом градње индустријских, стамбених и 

инфраструктурних објеката 
предавања Уређење простора и спровођење мера заштите приликом градње водоводних и 

канализационих урбаних система IX 
вежбе Уређење простора и спровођење мера заштите приликом градње санитарних 

депонија 
предавања Уграђивање мера заштите од елементарних непогода у просторне и урбанистичке 

планове X 
вежбе Приказ примера уређења простора приликом градње комуналних система 

предавања Уграђивање мера заштите од елементарних непогода у просторне и урбанистичке 
планове XI 

вежбе Уграђивање мера заштите од пожара у просторне и урбанистичке планове 
предавања Приказ примера примењених мера заштите од елементарних непогода и пожара 

код просторних и урбанистичких планова XII 
вежбе Приказ примера примењених мера заштите од пожара код просторних и 

урбанистичких планова 
предавања Стратешка процена утицаја 

XIII вежбе Приказ урађених стратешких процена 
Теоријска провера знања 

предавања Одбрана семинарских радова XIV вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Одбрана семинарских радова 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: 
Ана Вукадиновић  др Јасмина Радосављевић, ред.проф. 
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Јасмина Радосављевић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Радосављевић М. Јасмина 
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, 
1989.  

Ужа научна област Управљање квалитетом радне и животне средине 
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 2002. Универзитет у Новом Саду, 

Технички факултет „М. Пупун“ у 
Зрењанину 

Инж. ЗЖС и ЗНР 

Магистратура 1995. Факултет заштите на раду у Нишу Инж. ЗЖС и ЗНР 
Диплома 1987. Грађевински факултет у Нишу   Грађевинско инжењерство 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  
1. Индустријски објекти Заштита на раду - ОАС 
2. Екологија Заштита животне средине - ОАС 
3. Енергетска ефикасност Заштита животне средине - ОАС 
4. Просторно планирање и заштита животне 

средине 
Заштита животне средине - ОАС 

5. Урбана екологија Инжењерство заштите животне средине - МАС 
6. Комунална инфраструктура Управљање комуналним системом - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Radosavljevic, J., Lambic, M., Mihajlovic, E., and Djordjevic, A. (2012). "Estimation of Indoor Temperature for a Direct 

Gain Passive Solar Building." J. Energy Eng., 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000104 (Oct. 19, 2012). (М22) 
2. Dragicevic, S., Lambic, M., Radosavljevic, J, and Raos, M. (2013). "Estimation of The Effect of Environmental Conditions 

on The Efficiency of Active Solar Wall Air Heating System." J. Energy Eng., 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000156 (Aug. 3, 
2013). (М22) 

3. Amelija V. DJORDJEVIĆ, 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 (М23) 

4. Miomir Raos, Ljiljana Živković, Nenad Živković, Amelija Đorđević, Jasmina Radosavljević,  Modelling of Parameters of the 
Air Purifying Process With a Filter Adsorber Type Purifier by Use of Neural Network; STROJARSTVO, 53(3), 2011, pp 303- 308, 
ISSN 0562-1887  (М23) 

5. Miomir Raos, Zoran Marjanović, Ljiljana Živković, Nenad Živković, Milan Protić, Jasmina Radosavljević, Milena Jovanović, 
SIMULATION OF HYBRID ELECTRICAL VEHICLE FOR TWO DIFFERENT DRIVING MODES, ТECHNICAL GAZZETE, Vol. 23, No. 2., pp. 
371-376, 2016 (М23) 

6. Emina R. MIHAJLOVIĆ, Lidija T. MILOŠEVIĆ, Jasmina M. RADOSAVLJEVIĆ, Amelija V. ĐORĐEVIĆ, Ivan M. KRSTIĆ, FIRE 
PREDICTION FOR A NON-SANITARY LANDFILL “BUBANJ” IN SERBIA, THERMAL SCIENCE, in press, 
doi: 10.2298/TSCI160105129M (М22) 

7. Радосављевић Ј., Павловић Т., Ламбић М., Соларна енергетика и одрживи развој, - Грађевинска књига, Београд, 
2010, страна 388 – друго издање (CIP – 728.3:697.7; 621.472; 621: 383; ISBN 978-86-395-0573-8; COBISS.SR-ID 
151405068 (монографија националног значаја). (M42) 

8. Радосављевић, Ј., Ђорђевић, А., Депоније и депоновање комуналног отпада, Универзитет у Нишу, Факултет 
заштите на раду у Нишу, Ниш, 2012, стр. 291. CIP 628.4; ISBN 978-86-6093-010-3; COBISS.SR-ID 191699468 
(монографија националног значаја) (M42) 

9. Ј. Радосављевић, Урбана екологија, ФЗНР, Ниш, 2009, страна 334, (ISBN 978-86-80261-93-5; COBISS.SR-ID 154689036 
(уџбеник)). (Р201) 

10. Ј. Радосављевић, Просторно планирање и заштита животне средине, ФЗНР, Ниш, 2010, страна 407 (CIP – 
711.1(075.8), 502.15(075.8); ISBN  978-86-6093-017-2; COBISS.SR-ID  175909132; (уџбеник)). (Р201) 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 33 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 6 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи: 2 Међународни - 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: 

http://dx.doi.org/10.2298/TSCI160105129M�
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Ана Вукадиновић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Ана В. Вукадиновић 
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 Енергетски процеси и заштита 
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 2011. 
Грађевинско-архитектонски 
факултет у Нишу 

Архитектура 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија 
1. Индустријски објекти Заштита на раду - ОАС 
2. Екологија Заштита животне средине - ОАС 
3. Енергетска ефикасност Заштита животне средине - ОАС 

4. 
Просторно планирање и заштита 
животне средине 

Заштита животне средине - ОАС 

5. Урбана екологија Инжењерство заштите животне средине - МАС 
6. Комунална инфраструктура Управљање комуналним системом - МАС 
7. Енергија насеља Управљање комуналним системом - МАС 
8. Теорија отпорности на дејство пожара Инжењерство заштите од пожара - МАС 
9. Заштита зграда од пожара Инжењерство заштите од пожара - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 

Јасмина Радосављевић, Ана Вукадиновић,  Criteria for green areas formation, Proceedings IV  
International Conference Industrial Engineering and  Environmental Protection  (IIZS 2014) Zrenjanin, 
15thOctober  2014. University of Novi Sad  Technical faculty  “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Republic of Serbia, 
pp. 62-65 . 2014 

2. 
Јасмина М. Радосављевић, Ана В. Вукадиновић, Фасадне конструкције и њихов утицај на 
снижавање нивоа саобраћајне буке, Техника- Наше грађевинарство бр.6 (2014), пп. 925-930 

3. 
Ана В. Вукадиновић, Јасмина М. Радосављевић, Милан З. Протић, Дејан П. Ристић, Мере за 
побољшање енергетске ефикасности зграда, Техника- Наше грађевинарство бр.3 (2015) , пп. 409-415 

4. 

Јелена Маленовић Николић, Ана Вукадиновић, Војин Ћокорило, Serbia: Energy Management and 
Systems of Environmental Safety in Mining-Energy Complexes , PROCEEDINGS 5th International Symposium 
MINING AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, Faculty of Mining and Geology, Belgrade, Vrdnik 10 - 13. 
June 2015. pp.262-267 

5. 
Ана Вукадиновић, Јасмина Радосављевић, Милан Протић, Јелена Маленовић Николић, Sound 
insulation of energy efficient facade construction. Applied Mechanics and Materials Vol. 801 (2015) pp. 77-83 
© (2015) Trans Tech Publications, Switzerland  

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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ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА - Спецификација 
предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
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 пречишћавање 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 уређаја за пречишћавање. 
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, 2002,   
4. Н. Живковић; Високоефективни филтри у екотехници чистих соба, Факултет заштите на раду у Нишу, 

2001. стр.164. 
5. М. Кубуровић; Заштита животне околине, Машински факултет, Београд, 2001. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

- 
Студијски 
истраживачки рад:- 

Остали часови 

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 писани испит - 
Прaктична настава 5 усмени испит 40 
Колоквијум-и 2 х 15= 30   
Семинарски рад 15   
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Динамички план реализације предмета Пречишћавање индустријских 
отпадних материја 
Студијски програми: Заштита животне средине  
Наставни предмет: Пречишћавање индустријских отпадних материја 
Година студија: IV 
Семестар: јесењи (VII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања 
Процеси производње као генератор отпада: отворени и затворени 
циклуси производње, појам и класификација отпада. I 

вежбе Објашњење и подела пројектног задатка 

предавања 
Категоризација и карактеризација отпада из процеса производње; 
нормативи, стандарди. II 

вежбе Настанак отпада у карактеристичним индустријама- блок шеме 

предавања 
Еколошке димензије управљања отпадом из производње; појам, 
дефиниција, класификација, oпасности за радну и животну средину III 

вежбе Настанак отпада у карактеристичним индустријама- блок шеме 
предавања Отпадни гасови; појам, карактеристике  

IV 
вежбе Настанак отпада у карактеристичним индустријама- блок шеме 

предавања 
Минимизација гасовитог отпада пречишћавањем: раздвајање фаза, 
трансформација фаза  

V 
вежбе 

Евиденције о настанку и збрињавању отпада, привремено одлагање 
отпада у кругу предузећа  

предавања 
Уређаји за пречишћавање отпадних гасова од механичких нечистоћа –
уређајии за отпрашивање  VI 

вежбе Анализа третмана отпадних гасова из енетгетике  

предавања 
Уређаји за пречишћавање отпадних гасова од хемијских нечистоћа – 
апсорбери, адсорбери, неутрализтори, уређаји за спаљивање VII 

вежбе Третман отпадних гасова из карактеристичних индустрија 
предавања Отпадне воде: појам карактеристике 

VIII 
вежбе Третман отпадних вода из карактеристичних индустрија  

предавања Системи и уређаји за примарно пречишћавање отпадних вода 
IX 

вежбе Третман отпадних вода из карактеристичних индустрија  

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

вежбе Третман отпадних вода из карактеристичних индустрија 
предавања Токови кретања чврстог отпада 

XI 
вежбе Третман чврстог отпада из карактеристичних индустрија  

предавања Методе третмана чврстог отпада: одлагање на  депоније 
XII 

вежбе Садржај плана управљања отпадом на нивоу предузећа 
предавања Физичко-механичке методе рециклаже 

XIII 
вежбе Презентација плана управљања отпадом од стране студената 

предавања Термичке методе третмана отпада 
XIV 

вежбе Презентација плана управљања отпадом од стране студената 
предавања Биотермичке методе- компостирање. 

XV 
вежбе Презентација плана управљања отпадом од стране студената 

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.  



 

 34 

Аца Божилов, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Аца В. Божилов 
Звање Асистент 
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, 2013. 

Ужа научна област Управљање квалитетом радне и животне средине 

Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  

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

Докторат /   
Магистратура /   

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

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

3. Пречишћавање индустријских отпадних 
материја Заштита животне средине - ОАС 

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

6. Управљање пројектима 

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

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

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

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

2. 

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

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

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

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

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

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

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  1 Међународни  
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ИНДИКАTОРИ КВАЛИТЕТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Спецификација 
предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
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 
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  
Спасић Драган (2013): Индикатори квалитета радне и животне средине, Факултет заштите на радду у 
Нишу, Ниш 
Вељковић Небојша (2007): Индикатори одрживог развоја и управљање водним ресурсима, Задужбина 
Андрејевић, Београд 
Steiner A. et al ed. (2003): Vodič za dobro upravljanje u oblasti životne sredine, Regionalna kancelarija za Evropu 
i Zajednicu nezavisnih država UNDP-a. 
Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Службени Гласник“ Републике 
Србије бр. 37/2011) 
Број часова активне наставе: 4 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Остали 
часови 

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе: поена:  Завршни испит  поена: 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени 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 животне средине  
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). 
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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 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОСИГУРАЊЕ - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Заштита животне средине 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 животне средине. 
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, обли-гационо-
правни извори. Лица у праву осигурања: осигуравач, осигураник, уговарач, корисник, осигу-рано лице, 
носилац стварних права, прибавилац осигуране ствари, треће оштећено лице, агенти оси-гурања. 
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 осигурани-ка. Социјално 
осигурање: појам, врсте, начела, осигурана лица, осигуран случај, здравствено осигурање, пензионо и 
инвалидско осигурање, функција ризика као елемент осигурања. Осигурање имовине: индустрије, 
пољопривреде, моторних возила, транспорта, од пожара и других опасности, кредита. Осигурана лица. 
Економски принципи у осигурању. Осигурање и заштита животне средине. Загађивање животне средине. 
Кредибилитет животне средине. Оптерећење животне средине. Деградација животне средине. Правна 
регулатива. Обавезе послодавца. Одговорност за штету.  
Практична настава 
Вежбе: Разрада актуелних тема везаних за примену прописа из области заштите животне средине 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. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

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 20 усмени испит 40 
колоквијум-и 2 x 15   
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Динамички план реализације предмета Заштита животне средине и 
осигурање 
Студијски програми: Заштита животне средине  
Наставни предмет: Заштита животне средине 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 животне средине 

XI 
вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Загађивање животне средине. Кредибилитет животне средине XII 
вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Оптерећење животне средине 
Деградација животне средине XIII 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања 
Правна регулатива 
Обавезе послодавца 
Обавеза осигурања XIV 

вежбе Одбрана семинарских радова 

предавања Одговорност за штету 
Накнада штете 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: 
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ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
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 ..........  
 

 
 



 

 43

Динамички план реализације предмета Интегрисани системи 
менаџмента 
Студијски програми: Заштита животне средине  
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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ЕКОЛОШКИ РИЗИК - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Еколошки ризик 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Живковић В. Ненад, Ђорђевић В. Амелија  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: - 
Циљ предмета: Основни циљ - стицање знања о карактеристикама и изворима опасности које узрокују 
деградацију животне средине (станишта, врсте и популације, заједнице и екосистем), а који су 
имплементирани у еколошком ризику. Посебан циљ предмета - стицање способности за доношење 
квалитативно-квантитативне оцене еколошког ризика и хазарда.  
Исход предмета: Оспособљавање за препознавање и предикцију физичко-хемијских опасности у 
животној средини и карактеризацију еколошког ризика и хазарда; оспособљавање за анализу узрочно-
последичних појава у животној средини у циљу управљања еколошким ризиком.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: Дефиниција ризика; Ризик и ризични догађај; Врсте  и класификација ризика; 
Дефиниција еколошки ризик; Анализа еколошког ризика – опасност, рањивост (угроженост), штета, 
формирање ризика; Процена еколошког ризика - циљеви и функција процене еколошког ризика; Фазе 
процене еколошког ризика - формулација опасности (Идентификација стресора, Идентификација 
потенцијалног ризика по екосистем, Еколошки ефекти, Селектирање циља у процени опасности, 
Свеобухватни модел података), анализа ризика (Извор контаминације и карактеристике извора, Путеве 
изложености (идентификовање могуђих извора и путева кретања изложености, Интезитет експозиције) 
Карактеризација ризика (Оцена ризика, опис ризика); Процена кумулативног ризика у животној средини; 
Управљање еколошким ризиком; Специфични облици еколошког ризика – Еколошки ризик условљен 
природним изворима опасности (земељотреси, поплаве, вулкани, временске непогоде), Еколошки ризик 
условљен антропогеним изворима опасности (Хемијски акциденти и удеси, Индустријски удеси као ризик  
у животној средини, Пожари експлозије као ризик у животној средине); Процена хазарда; Процена 
здравственог ризика (идентификација опасности, процена експозиције, процена доза – реакција, 
карактеризација здравственог ризика, управљање здравственим ризиком). 
Вежбе- Квантификација ризика животне средине и/или здравственог ризика узрокованог одређеним 
акцидентима (карактеризација рецептора – станишта, врсте и популације, заједнице и екосистема; 
процена експозиције; процена хазарда; карактеризација ризика) 
Пројектни задатак: Квантификација конкретног анализираног еколошког ризика у реалном или 
предвиђеном времену. 
Литература:  
1. N. Živković,  A. Đorđević: Ekološki rizik, Fakultet zaštite na radu u Nišu, (izvodi sa predavanja) 2012. 
2. N. Živković, A. Đorđević :  Rizik od udesa, Fakultet zaštite na radu u Nišu, (izvodi sa predavanja) 2012.  
3. National Center for Environmental Assessment Office of Research and Development, Exposure Factors 

Handbook, US  EPA, 2007.    
4. Ecological Risk Assessment, UNEP/IPCS Training Module No. 3, 2003. 
5. А Framework for Ecological Risk Assessment Technical Appendidices, Canadian Council of Ministeres of the 

Environment, 1997.  
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 
- 

Студијски 
истраживачки рад:  

Остали часови 

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава - усмени испт 40 
колоквијум-и     (два) 15+15= 30   
пројектни задатак 20   
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Динамички план реализације предмета Еколошки ризик 
Студијски програми: Заштита животне средине  
Наставни предмет: Еколошки ризик 
Година студија: IV 
Семестар: пролећни (VIII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Дефиниција ризика; Ризик и ризични догађај I вежбе Законска регулатива у области еколошког ризика 
предавања Врсте  и класификација ризика 

II вежбе Еколошка безбедност - односи између људске делатности и животне средине - 
Глобалне последице у животној средини 

предавања Дефиниција еколошки ризик; Анализа еколошког ризика – опасност, рањивост 
(угроженост), штета, формирање ризика III 

вежбе Процена ризика интегрисаног утицај на животну средину применом глобалног 
индекса загађења 

предавања 
Процена еколошког ризика - циљеви и функција процене еколошког ризика;  
Фазе процене еколошког ризика - формулација опасности (Идентификација 
стресора, Идентификација потенцијалног ризика по екосистем, Еколошки ефекти, 
Селектирање циља у процени опасности, Свеобухватни модел података IV 

вежбе 
Квалитативно-квантитативна  процена  ризика:  Израчунавање  и  класификација 
индекса  опасности  сваког  појединачног  постројења  и  општег  индекса 
постројења 

предавања 
Анализа ризика (Извор контаминације и карактеристике извора, Путеве 
изложености (идентификовање могуђих извора и путева кретања изложености, 
Интезитет експозиције) V 

вежбе Израчунавање  индекс  природне  опасности;  Квалитативна  оцена  опасности 
постројења 

предавања Карактеризација ризика (Оцена ризика, опис ризика); VI вежбе Смернице при одређивању тежих акцидентаа - идентификација тежих акцидената. 
предавања Процена кумулативног ризика у животној средини 

VII вежбе 
Процена ризика по животну средину и по људску популацију: Одређивање зоне 
потенцијалног ризика и прикупљање информација о екосистему и 
антрополошким компонентама унутар угрожене зоне; Израчунавање разних обима 
угрожености или оштећења 

предавања Управљање еколошким ризиком 
VIII вежбе Процена последица по животну средину при испуштању течне опасне супстанце у 

воду и/или земљиште 
предавања Специфични облици еколошког ризика – Еколошки ризик условљен природним 

изворима опасности (земељотреси, поплаве) 
IX 

вежбе 
Израчунавање и класификација индекса ризика повезанога  са датим постројењем: 
Израчунавање индекса ризика постројења; Израчунавање фактора Домино Ефекта 
за дато постројење 

предавања Еколошки ризик условљен природним изворима опасности (вулкани, временске 
непогоде) X 

вежбе Израчунавање и класификација индекса ризика датог постројења. 
Израчунавање и класификација индекса ризика повезаног са објектом. 

предавања Еколошки ризик условљен антропогеним изворима опасности (Хемијски акциденти 
и удеси, Индустријски удеси као ризик  у животној средини) 

XI 
вежбе 

Израчунавање индекса опасности који се односи на континуиране емисије из 
датог објекта; Класификација индекса опасности објекта при континуираним 
емисијама 

предавања Еколошки ризик условљен антропогеним изворима опасности (Пожари експлозије 
као ризик у животној средине) 

XII 
вежбе 

Израчунавање  индекса  осетљивости  популације  и  животне  средине  (Индекс 
осетљивости  који  се  односи  на  људски  живот;  Индекс  осетљивости  животне 
средине) 

предавања Процена хазарда 
XIII вежбе Процена  ризика  по  здравље  људи:  Идентификација  опасности  по  здравље 

експониране популације: Процена токсичности; Процена односа доза-реакција 
предавања Процена здравственог ризика (идентификација опасности, процена експозиције, 

процена доза – реакција). XIV 
вежбе Процена токсичности супстанци које доводе до канцерогених болести. 

Процена токсичности супстанци које доводе до неканцерогених болести. 
предавања Процена здравственог ризика (карактеризација здравственог ризика, управљање 

здравственим ризиком). XV 
вежбе Квантификација експозиције. 

Карактеризација ризика по здравље људи 
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: 
Аца Божилов  др Ненад Живковић, ред. проф. 

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

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

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

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

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

1. Пречишћавање индустријских 
отпадних материја 

Заштита на раду - ОАС 
Заштита животне средине - ОАС 

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

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

6. Ризик и санација удеса Управљање ванредним ситуацијама  - МАС 
7. Управљање квалитетом ваздуха Управљање комуналним системом - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. N. Živković,  Procena uticaja na životnu sredinu, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, 2007., str.186., CIP 

502.22 (035) ISBN 978-86-80261-75-0 (monografija nacionalnog značaja). 
2. V. Nikolić, N. Živković,  Bezbednost u radnoj i životnoj sredini, vanredne situacije i obrazovanje, Fakultet 

zaštite na radu u Nišu, Niš, 2010., str.330., ISBN 978 – 86-6093-021-9  COBISS.SR-ID  176429836  
(monografija nacionalnog značaja). 

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

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

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

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

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

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

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

(руководилац 1) 
Међународни - 

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

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

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

средине и заштите на раду  
Докторат 2010. Факултет заштите на раду у Нишу Инж. ЗЖС и ЗНР 
Магистратура 2004. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита животне средине 
Диплома 1993. Филозофски факултет, смер-

природнома тематички, група - 
хемија 

Хемија 

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

1. Хемијски параметри радне и животне 
средине 

Заштите на раду - ОАС 
Заштита животне средине - ОАС 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ужа научна област Управљање квалитетом радне и животне средине 

Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  

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

Докторат /   
Магистратура /   

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

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

11. Пречишћавање индустријских отпадних 
материја Заштита животне средине - ОАС 

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

14. Управљање пројектима 

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

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

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

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

2. 

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

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

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

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

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

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

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  1 Међународни  
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ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Одрживи развој 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Слободан Ј. Милутиновић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: - 
Циљ предмета 
Стицање знања о циљевима, принципима и компонентама одрживог развоја и о стратегијама одрживог 
развоја на националном и локалном нивоу 
Исход предмета  
Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је: да разуме и примењује 
парадигму одрживог развоја у даљем стручном усавршавању, да анализира недостатке у развојним 
концептима у појединим секторима и да на микро и макро нивоу креира одржива решења у развоју и 
заштити животне средине; да врши синтезу сва три развојна стуба одрживог развоја (економија, 
друштвени развој и заштита животне средине), уз коришћење системског приступа. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Modul 1: Појам, утемељење и критичка анализа одрживог развоја (Појам развоја; Развој као доктрина; 
Економски раст и развој; Декаде развоја) 
Modul 2: Одрживи развој (Дефинисање и историјски корени; Економска димензија; Друштвена димензија; 
Димензија заштите животне средине) 
Модул 3: Планирање одрживог развоја (Националне стратегије одрживог развоја; Локалне стратегије 
одрживог развоја; Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије; Урбани одрживи развој; 
Индикатори одрживог развоја) 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежба критичког мишљења; Вежба: Како писати семинарске радове?; Семинар: „Енергија и одрживи 
развој“; Семинар: „Ко ће преузети топлоту?“ (дебата); Семинар: „Просторно планирање и одрживи развој“; 
Анализа случаја (Карлштат, Шведска и Грац, Аустрија); 
Литература  
Милутиновић, С. (2012). Политике одрживог развоја. Ниш: Факултет заштите на раду 
Ђукић, П. (2011). Одрживи развој - утопија или шанса за Србију. Београд: Технолошко – металуршки 
факултет 

Пешић, Р. (2002). Економија природних ресурса и животне средине. Београд: Пољопривредни факултет 
Милутиновић, С. (2004). Локална Агенда 21: Увод у планирање локалног одрживог развоја. Београд: СКГО 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Остали 
часови 

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава - усмени испт 40 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 30   
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Динамички план реализације предмета Одрживи развој 
Студијски програми: Заштита животне средине  
Наставни предмет: Одрживи развој 
Година студија: IV 
Семестар: пролећни (VIII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

настава 
Уводне напомене о курсу;  
Приказивање филма „Непријатна истина“;  
Дискусија; I 

вежбе Уводни семинар: „Непријатна истина – глобални узроци неодрживости развоја“  

настава 1. Појам, утемељење и критичка анализа одрживог развоја: Појам развоја; Развој као 
доктрина; Економски раст и развој; II 

вежбе Вежба: Како писати семинарске радове? 

настава 1. Појам, утемељење и критичка анализа одрживог развоја: Декада развоја 1950 – 
1960; Декада развоја 1960 - 1970 III 

вежбе Семинар: Вежба критичког мишљења 

настава 1. Појам, утемељење и критичка анализа одрживог развоја: Приказивање филма 
„Прича о стварима“; Дискусија; Декада развоја 1970 - 1980 IV 

вежбе Семинар: Вежба критичког мишљења 

настава 1. Појам, утемељење и критичка анализа одрживог развоја: Декада развоја 1980 - 
1990 V 

вежбе Семинар: Вежба критичког мишљења 

настава 1. Појам, утемељење и критичка анализа одрживог развоја: Декада развоја 1990 – 
2000; Декада развоја после 2000; VI 

вежбе Семинар: „Енергија и одрживи развој“ 

настава 1. Појам, утемељење и критичка анализа одрживог развоја: Прогнозе и сценарији 
развоја; Пројекција филма „Приоритети развоја“; Дискусија; VII 

вежбе Представљање завршног рада 
настава 2. Одрживи развој: Дефинисање и историјски корени VIII 
вежбе Глобално загревање – припрема за семинар 
настава 2. Одрживи развој: Економска димензија IX 
вежбе Семинар: „Ко ће преузети топлоту?“ (role play) 
настава 2. Одрживи развој: Друштвена димензија X 
вежбе Консултације у вези израде завршног рада 
настава 2. Одрживи развој: Димензија заштите животне средине XI 
вежбе Консултације у вези израде завршног рада 

настава 3. Планирање одрживог развоја: Националне стратегије одрживог развоја; Локалне 
стратегије одрживог развоја XII 

вежбе Семинар: „Просторно планирање и одрживи развој“ 

настава 3. Планирање одрживог развоја: Национална стратегија одрживог развоја Републике 
Србије XIII 

вежбе Презентације завршног рада 

настава 3. Планирање одрживог развоја: Урбани одрживи развој – анализа случаја (Карлштат, 
Шведска и Грац, Аустрија) XIV 

вежбе Презентације завршног рада 
настава 3. Планирање одрживог развоја: Индикатори одрживог развоја XV 
вежбе Предиспитне консултације 

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

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

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

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду 
1991. 

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

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

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

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

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

3.  Одрживо становање Управљање комуналним системом - МАС 

4.  
Адаптација на дејство климатских 
промена 

Управљање заштитом животне срдине - МАС 

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

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

3. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Збрини подаци научне, односно уметничке  и стручне активности наставника 
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 4 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи         _____ Међународни              __1__ 
Усавршавања: Fulbright Visiting Scholarship, University of Pennsylvania, USA, January 2010 / May 2010; Erasmus Mundus 
Visiting Scholarships: (1) University of Padova, Italy, November 2012 and November 2013; (2) Technical University of 
Darmstadt, Germany, November 2009 / December 2009 and May 2010 / Jun 2010; (3) Central European University, Budapest, 
Hungary, 2006/07; JFDP Visiting Scholarship, University of North Carolina at Chapel Hill, USA, за школску годину 2003-2004. 
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ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ КОНТРОЛЕ ЗАГАЂЕЊА - Спецификација 
предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Инструменталне методе контроле загађења 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Поповић Б. Данило 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за самостални или тимски рад у процесима контроле загађења; за тумачење и 
адекватно уочавање невалидних резултата анализе.  
Исход предмета  
Оспособњеност студената да у стручном и практичном раду примењују методе контроле загађења и 
правилно тумаче резултате анализе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у квантитативну аналитичку хемију. Методе узимања узорака. Транспортовање и чување 
узоркованог материјала. Инструменталне методе хемијске анализе неорганских и органских загађења 
животне средине (електроаналитичке , спектрохемијске и хроматографске методе; нуклеарна магнетна 
резонанца, масена спектрометрија, и тд). Мобилни инструменти контроле загађења. Обрада добијених 
података и приказивање резултата инструменталне анализе.   
 
Практична настава:  
Одређивање концентрација загађења у свим сферама животне средине. 
Литература  
1. Поповић, Д., Инструменталне методе контроле загађења, Факултет заштите на раду, Ниш, 2011. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

 
Студијски 
истраживачки рад: 
 

Остали 
часови 

Методе извођења наставе 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 5 писани испит  
пројектни задатак 10 усмени испит 40 
колоквијум-и 30   
семинарски радови 15   
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Динамички план реализације предмета Инструменталне методе контроле 
загађења 
Студијски програми: Заштита животне средине  
Наставни предмет: Инструменталне методе контроле загађења 
Година студија: IV 
Семестар: пролећни (VIII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Уводно предавање I 
вежбе Методе узимања узорака ваздуха 

предавања Појам и класификација загађења 
II 

вежбе Методе узимања узорака воде 
предавања Појам, предмет и задаци аналитичке хемије 

III 
вежбе Методе узимања узорака земљишта 

предавања Класификација инструменталних метода 
IV 

вежбе Рачунске вежбе 
предавања Општи принципи инструменталних метода 

V 
вежбе Обрада резултата анализе 

предавања Хроматографоја на хартији, танком слоју и колони 
VI 

вежбе Обрада резултата анализе 
предавања Гасна хроматографоја 

VII 
вежбе Обрада резултата анализе 

предавања Течна хроматографија 
VIII 

вежбе Лабораторијске вежбе 
предавања Јонско-измењивачка хроматографија 

IX 
вежбе Лабораторијске вежбе 

предавања Ултраљубичаста и видлјива спектроскопија 
X 

вежбе Лабораторијске вежбе 
предавања Инфрацрвена спектроскопија 

XI 
вежбе Лабораторијске вежбе 

предавања Нуклеарна магнетна резонанца и масена спектрометрија 
XII 

вежбе Методе процене утицаја на животну средину 
предавања Електроаналитичке методе I 

XIII 
вежбе Лабораторијске вежбе 

предавања Електроаналитичке методе II 
XIV 

вежбе Одбрана семинарских радова 
предавања Радиохемијска анализа 

XV 
вежбе Одбрана семинарских радова 

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

 
Предметни асистент:  Предметни наставник: 

др Данило Поповић  др Данило Поповић, ванр. проф. 
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Данило Поповић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Данило Б. Поповић 
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, 
1978. 

Ужа научна област Хемијске опасности у радној и животној средини 
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област   
Избор у звање 2012. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне 

средине и заштите на раду 
Докторат 2006. Универзитет у Београду 

(мултидисциплинарне науке) 
Заштита животне средине 

Специјализација    
Магистратура 1983. Факултет заштите на раду у Нишу Заштита радне средине 
Диплома 1976. ПМФ – одсек хемија Физичка хемија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  

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

2.  Токсикологија Заштита на раду- ОАС 
3.  Инструменталне методе контроле загађења Заштита животне средине - ОАС 
4.  Индустријска токсикологија Инжењерство заштите на раду - МАС 
5.  Токсикологија пожара Инжењерство заштите од пожара - МАС 
6.  Екотоксикологија Инжењерство заштите животне - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Д. Поповић: Савремене методе узимања узорка ваздуха за анализу токсичних материја у радној 

атмосфери, Зборник радова, Факултет заштите на раду,Ниш, децембар 1980.,стр.73-85,  
2.  Д. Поповић, Максимално дозвољене концентрације штетних материја у радној средини, Човек и 

животна средина, бр.4.,Југословенски савез за заштиту и унапређење човекове средине, Београд, 
1982. стр.34-40.  

3.  Д. Поповић: Просторна дистрибуција токсичних супстанци петрохемијске индустрије, Зборник 
„Човек и радна средина“, Факултет заштите на раду, Ниш, 1992., стр.22-30,  

4.  Д. Поповић, М. Станисављевић: Анализа фактора просторне дистрибуције аерозагађења у 
урбаним срединама, Монографија радова, Секретаријат за заштиту животне средине, Ниш, 1996. 
стр.217-226.  

5.  Д. Поповић: Прилог уређивању и стандардизацији основних термина у екотоксикологији, Гласник 
хемичара и технолога Републике српске, бр.39., Технолошки факултет, Бања Лука, 1996. стр.189-
193.  

6.  Д. Поповић: Оквир за дефиницију појма токсична супстанца, III Југословенски симпозијум „Хемија 
и заштита животне средине“, Књига извода, Српскохемијско друштво, Врњачка Бања, 1998. 
стр.385-386.  

7.  Д.Поповић, А.Ђорђевић: Утицај мобилних извора загађења ваздуха у формирању фотохемијског 
смога, Конференција са међународним учешћем „Еколошки проблеми градова“, Београд, 2004. 

8.  М.Златковић, Д.Поповић: Основи органске хемије са аналитиком, Универзитетски уђзбеник 
(с.303), Универзитет у Нишу, Ниш,2003. CIP-547(075.8),543.63.(075-8),ICBN 86-7181-062-3 

9.  D.Marinović, M.Stojanović, D,Popović: Purification of waters and elimination of organochloric 
insecticides by means of active coal, J.Serb.Chem.Soc. 75(4), Beograd 2010, str.575-586. 

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

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 1 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: 
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ИНТЕГРИСАНА ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ЗАГАЂЕЊА - Спецификација 
предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Интегрисана превенција и контрола загађења 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Ристић В. Горан 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:- 
Циљ предмета 
Стицање знања о процедурама спровођења интегрисане превенције и контроле загађења животне 
средине и припремидокументације за добијање интегрисане дозволе. 
Исход предмета  
Оспособљеност за: спровођење процедуре интегрисане превенције и контроле загађења; израду 
документације о интегрисаној дозволи; оцену ефикасности и ефективности процеса, опреме и уређаја у 
односу на испуњеност мера заштите животне средине. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Интегрално спречавање и контрола загађења – IPPC. Разлози за увођење IPPC директиве. Циљеви IPPC 
Директиве. Интегрално спречавање и контрола загађења у земљама ЕУ. Интегрално спречавање и 
контрола загађења у Србији. Процес интегрисане контроле. Преглед процеса интегрисане контроле. 
Поступак за издавање интегрисаних дозвола. Приступ информацијама и учешће јавности у процесу 
примене IPPC директиве. Најбоље доступне технике-BAT. Опште претпоставке BAT принципа. Место и 
улога BREF документа у систему интегрисаног спречавања и контроле загађења. Примена BAT принципа 
у конкретним случајевима. Интегрисана дозвола. Издавање дозвола новим предузећима. Поновна 
експертиза издатих дозвола. Последице IPPC директиве. BAT препоруке за смањење емисија. 
Практична настава:  
Примена IPPC директиве (студије случаја у различитим областима)  
Литература  
1. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ 

бр. 135/2004) и подзаконска акта донета на основу овог Закона, 
2. Влада Републике Србије, „Национални програм заштите животне средине“, Београд 2010. 
3. Department of Environment, Food and Rural Affairs London, „Integrated Pollution Prevention and Control - a 

practical guide“, 2002. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

- 
Студијски 
истраживачки рад: - 

Остали 
часови 

- 
Методе извођења наставе 
Рад у групама, предавања, практичне вежбе, анализа студија случаја и примера добре праксе... 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања 5 писани испит 20 
пројектни задатак - усмени испит 20 
колоквијум-и 2 x 20   
семинарски радови 15   
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Динамички план реализације предмета Интегрисана превенција и 
контрола загађења 
Студијски програми: Заштита животне средине  
Наставни предмет: Инегрисана превенција и контрола загађења 
Година студија: IV 
Семестар: пролећни (VIII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМIЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Интегрално спречавање и контрола загађења – IPPC.  I 
вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 

предавања 
Разлози за увођење IPPC директиве. Циљеви IPPC 
директиве.  II 

вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 

предавања 
Интегрално спречавање и контрола загађења у земљама 
ЕУ.  III 

вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 
предавања Интегрално спречавање и контрола загађења у Србији.  

IV 
вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 

предавања Процес интегрисане контроле. Преглед процеса интегрисане контроле.  
V 

вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 
предавања Поступак за издавање интегрисаних дозвола.  

VI 
вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 

предавања 
Приступ информацијама и учешће јавности у процесу примене IPPC 
директиве.  VII 

вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 
предавања Најбоље доступне технике ‐ BAT.  

VIII 
вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 

предавања Опште претпоставке BAT принципа.  
IX 

вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 

предавања 
Место и улога BREF документа у систему интегрисаног спречавања и 
контроле загађења.  X 

вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 
предавања Примена BAT принципа у конкретним случајевима.  

XI 
вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 

предавања Интегрисана дозвола.  
XII 

вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 
предавања Издавање дозвола новим предузећима.  

XIII 
вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 

предавања Поновна експертиза издатих дозвола.  
XIV 

вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 
предавања Последице IPPC директиве. BAT препоруке за смањење емисија. 

XV 
вежбе Примена IPPC директиве (студије случаја) 

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: 

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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МЕНАЏМЕНТ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Менаџмент природним ресурсима 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  Цветановић Ж. Слободан  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: - 
Циљ предмета 
Стицање знања и вештина за рационално коришћење и експлоатацију ресурса и за ефективни 
менаџмент ресурсима. 
Исход предмета  
Поседовање знања и вештина неопходних за рационално коришћење, праћење и извештавање о 
ресурсима, за ефективни менаџмент ресурсима, за управљање заштићеним природним добрима и за 
примену информационих система у менаџменту ресурсима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Концепти и принципи менаџмента ресурсима. Идентификација, типизација и категоризација ресурса. 
Природни ресурси: појам и класификација. Ограниченост, нерационално коришћење и експлоатација 
ресурса. Заштита и рационално коришћење литосфере, педосфере, хидросфере и атмосфере. Заштита 
биодиверзитета. Биодиверзитет и развој. Управљање заштићеним природним добрима - облици 
угрожавања и мере заштите. Природна добра као специфични развојни потенцијал. Идентификација 
захтева за ресурсима. Праћење и извештавање о ресурсима. Организационе процедуре и управљање 
ресурсима. Информациони системи у менаџменту ресурсима. 
Практична настава: 
Аудио-визуелне вежбе које прате теоријску наставу, презентација и одбрана семинарских радова из 
области обухваћених садржајем предмета. 
Литература 
1. Динић, Б. Ј. (1997). Природни потенцијали Србије- економско- географска анализа и оцена. Београд: 

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

Београд: Институт економских наука.  
3. Магдаленовић, Н.,  Магдаленовић-Каленовић, М. (2006). Економија природних ресурса. Београд: Наука.  
4. Цветановић, С. Деспотовић, Д. (2015) Капитал, одрживи развој и економска политика. Ниш: Филозофски 

факултет Универзитета у Нишу. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Остали 
часови 

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит 40 
колоквијум-и 2 x 15 ..........  
семинар-и 20   
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Динамички план реализације предмета Менаџмент природним ресурсима 
Студијски програми: Заштита животне средине  
Наставни предмет: Менаџмент природним ресурсима 
Година студија: IV 
Семестар: пролећни (VIII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМIЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Концепти и принципи менаџмента ресурсима. 
I 

вежбе Процена вредности природног капитала 
предавања Идентификација, типизација и категоризација ресурса.  

II 
вежбе Процена вредности природног капитала 

предавања Природни ресурси: појам и класификација.  
III 

вежбе Процена вредности природног капитала 
предавања Ограниченост, нерационално коришћење и експлоатација ресурса.  

IV 
вежбе Процена вредности природног капитала 

предавања Ограниченост, нерационално коришћење и експлоатација ресурса. 
V 

вежбе Процена вредности природног капитала 

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

вежбе Процена вредности природног капитала 
предавања Заштита биодиверзитета. Биодиверзитет и развој.  

VII 
вежбе 

Управљање заштићеним природним добрима – категорије и режими 
заштите 

предавања 
Управљање заштићеним природним добрима ‐ облици угрожавања и 
мере заштите.  VIII 

вежбе Модели управљања заштићеним природним добрима 
предавања Природна добра као специфични развојни потенцијал.  

IX 
вежбе Модели управљања заштићеним природним добрима 

предавања Идентификација захтева за ресурсима.  
X 

вежбе Модели управљања заштићеним природним добрима 
предавања Праћење и извештавање о ресурсима.  

XI 
вежбе Модели управљања заштићеним природним добрима 

предавања Организационе процедуре за управљање ресурсима. 
XII 

вежбе Модели управљања заштићеним природним добрима 
предавања Организационе процедуре за управљање ресурсима.  

XIII 
вежбе Контрола промета заштићених биљних и животињских врста 

предавања Информациони системи у менаџменту ресурсима. 
XIV 

вежбе Контрола промета заштићених биљних и животињских врста 
предавања Информациони системи у менаџменту ресурсима. 

XV 
вежбе Управљање природним добрима у Србији 

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 Слободан Цветановић  др Слободан Цветановић, ред. проф. 
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Слободан Цветановић, Curriculum Vitae 
Име, средње слово, презиме Слободан Ж. Цветановић 
Звање Редовни професор 
Назив институције у којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када Универзитет у Нишу, Економски факултет 

Ужа научна област Макроекономија  
Академска каријера 
 Година Институција  Научна област  
Избор у звање 1989 Економски факултет у Нишу Економија 
Докторат 1985 Економски факултет у Београду Еконономија 
Специјализација 1985 Економски факултет у Петрограду Међународна економија 
Магистратура 1981 Економски факултет у Београду Економија 
Диплома 1975 Економски факултет у Нишу Економија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија  
1.  Менаџмент природних ресурса Заштита животне срдине - ОАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
Despotovic, M. Nedić, V. Despotović, D. Cvetanović, S. Review and statistical analysis of different global 
solar radiation sunshine models, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 52, December 2015, 
Pages 1869–1880 M21 SCI 

2. 
Nedić, V. Cvetanović, S. Despotović, D. Despotović, M. Babić, S.  DATA MINING WITH VARIOUS 
OPTIMIZATION METHODS, EXPERT SYSTEMS WITH APLICATION. - ISSN 0957-4174. - Vol. 41, no. 8 (2014), str. 
3993-3999.M21, SCI  

3. 
Nedic, V., Despotovic D., Cvetanovic S., Despotovic M., Babis S, Comparison of Classical Statistical Methods 
and Artificial Neural Network in Traffic Noise Prediction, Environmental Impact Assessment Review, Volume 
49, November 2014, pp. 24-30, DOI information: 10.1016/j.eiar.2014.06.00 4, M21 SSCI 

4. 
Despotović, D. Cvetanovic, S. Nedic, V. Despotovic, D. Economic, Social and Environmental Dimension of 
Sustainable Competitiveness of European Countries (ID: 1085370 DOI:10.1080/09640568.2015.1085370) 
Journal of Environmental Planning and Management; M22 SCI 

5. 
Cvetanović, S. Despotović, D. Mladenović, I. Jovovic, D.  THE ANALYSIS OF INNOVATIVENESS OF WESTERN 
BALKAN COUNTRIES IN 2012, Ekonomska istraživanja. Vol. 27, no. 1 (2014), str. 830-846. M23 SSCI 

6. 
Cvetanović, S. Despotović, D. Živković, Lj. Nedic, V.  ENVIRONMENTAL DIMENSION OF SUSTAINABLE 
COMPETITIVENESS OF SERBIA AND SELECTED EUROPEAN COUNTRIES, Bulgarian Journal of Agricultural 
Science, No 4/2014. M23 SCI 

7. 
Цветановић, С. Лековић, В. Младеновић, И. ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ОДРЖИВОСТИ ПРИРОДНОГ 
КАПИТАЛА, Теме, Универзитет у Нишу, бр. 1.стр. 479-496, М24 

8. 
Vladimir Nedić, Danijela Despotović, Slobodan Cvetanović, Milan Despotović, Milan Erić, Innovation of IT 
metasystems by means of event-driven paradigm using QDMS, Enterprise information systems  - (2015). 
М21 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 70 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 12 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни 1 

Усавршавања  
Економски факултет у Петрограду,  
Једногодишња специјализација из области финансија, Правни факултет у Нишу  

Други подаци које сматрате релевантним: / Аутор или коаутор више од 30 универитетских уџбеника 
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ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Основне академске студије - први ниво студија 
Назив предмета: Процена утицаја на животну средину 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Живковић В. Ненад 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања о процедурама процене утицаја на животну средину, спровођењу 
процене утицаја.  
Исход предмета: Оспособљеност за спровођење процедуре утицаја на животну средину и израду 
студија о процени утицаја и стратешке процене утицаја.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава- Појам процене утицаја на животну средину. Општи принципи процене утицаја на 
животну средину и њихова повезаност са принципима одрживог развоја. Предмет процене утицаја на 
животну средину. Учесници процеса процене утицаја. Елементи процеса процене утицаја. Почетне фазе 
процеса процене утицаја. Прогноза и оцена важности утицаја на животну средину. Методе за процену 
утицаја. Избор методе. Анализа и предвиђање утицаја. Методе анализе утицаја. Приказивање 
карактеристика утицаја. Консултације и учешће јавности у процесу процене утицаја. Разматрање 
алтернатива. Документовање процене утицаја и контрола квалитета. Процена утицаја и доношење 
решења. Процена утицаја затеченог стања. Постпројектне фазе процене утицаја. Стратешка процена 
утицаја. 
Практична настава: . Учешће у процесу процене утицаја приликом презентације студије у Управи за 
заштиту животне средине Града (у поступку учешћа јавности). 
Вежбе:  Припрема за израду документа Студија о процени утицаја.  Пројектни задатак –  Студија о 
процени утицаја на животну средину (изабраног објекта) и њена верификација на часовима вежби. 
Литература:  
1. Н. Живковић: Процена утицаја на животну средину, монографија, Факултет заштите на раду у Нишу,  

Ниш, 2007. стр 186.  
2. С. Богдановић,  С. Нојковић, А. Весић; Водич кроз поступак процене утицаја на животну средину, 

RAMBOLL-FINNCONSULT Oy, Espoo, Novi Sad, 2005. str. 265.  
3. М. Грубин; Анализа утицаја објеката и радова на животну срдину, Едиција еколошка економија, 

Министарство заштите животне средине Р. Србије, Београд, 1998, стр.135. 
Број часова  активне наставе 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Остали часови 

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

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит - 
практична настава 5 усмени испт 40 
колоквијум 15 +15= 30 .  
семинарски рад 15   
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Динамички план реализације предмета Процена утицаја на животну 
средину 
Студијски програми: Заштита животне средине  
Наставни предмет: Процена утицаја на животну средину 
Година студија: IV 
Семестар: пролећни (VIII) 
Школска година: 2016/2017. 

СЕДМИЦА САДРЖАЈ РАДА 

предавања Појам процене утицаја на животну средину. I 
вежбе Oбјашњење пројектног задатка 

предавања 
Општи принципи процене утицаја на животну средину и њихова 
повезаност са принципима одрживог развоја II 

вежбе Подела пројектног задатка 
предавања Предмет процене утицаја на животну средину. 

III 
вежбе Садржај студије о процени утицаја, Општи подаци 

предавања Учесници процеса процене утицаја. Елементи процеса процене утицаја. 
IV 

вежбе Локација објекта, окружење, прикупљање података 

предавања 
Почетне фазе процеса процене утицаја. Прогноза и оцена важности 
утицаја на животну средину. V 

вежбе Опис објекта 
предавања Методе за процену утицаја. Избор методе. 

VI 
вежбе Опис технолошког процеса 

предавања Анализа и предвиђање утицаја. Методе анализе утицаја. 
VII 

вежбе Улазне компоненте, излазне, утицаји 
предавања Приказивање карактеристика утицаја. 

VIII 
вежбе Технолошка решења смањења утицаја, Алтернативе 

предавања Консултације и учешће јавности у процесу процене утицаја. 
IX 

вежбе Процена утицаја , промене, Мере заштите 
предавања Разматрање алтернатива. 

X 
вежбе Присуствовање јавној одбрани студије 

предавања Документовање процене утицаја и контрола квалитета. 
XI 

вежбе Презентација студија 
предавања Процена утицаја и доношење решења. 

XII 
вежбе Презентација студија 

предавања Процена утицаја затеченог стања 
XIII 

вежбе Презентација студија 
предавања Постпројектне фазе процене утицаја 

XIV 
вежбе Презентација студија 

предавања Стратешка процена утицаја.  
XV 

вежбе Презентација студија 
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: 

Аца Божилов  др Ненад Живковић, ред. проф. 

 



 

 66 

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 /   
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  
17. Управљање отпадом  Заштита животне средине - ОАС  
18. Заштита ваздуха Заштита животне средине - ОАС 

19. Пречишћавање индустријских отпадних 
материја Заштита животне средине - ОАС 

20. Еколошки ризик Заштита животне средине - ОАС 
21. Процена утицаја на животну средину Заштита животне средине - ОАС 

22. 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 

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

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

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

2. 

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

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

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

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

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

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

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  1 Међународни  
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СТРУЧНА ПРАКСА - Спецификација предмета 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
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: обавезан 
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 животне средине; о могућностима практичне примене стечених знања. Непосредно учешће у 
тиму за решавање присутних проблема заштите животне средине.  
Очекивани исходи  
Оспособљавање студената за: разумевање организације, циљева и процеса функционисања конкретних 
привредних субјеката и институција; разумевање улоге дипломираних инжењера заштите животне 
средине у организационој структури; практичну примену стечених теоријских, научних и стручних знања 
у анализи, конципирању решења и предвиђању последица конкретних проблема присутних у животној 
средини. Развијање професионалне одговорности и способности тимског рада. 
Садржај   
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 животне средине 
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 предмети из студијског програма (за одбрану дипломског рада) 
Циљеви дипломског рада:  
Стицање знања о савременим методима и инжењерској пракси у решавању проблема у области заштите 
животне средине. Самостално сагледавање и анализа конкретног проблема, предлагање начина његовог 
решавања и извођење закључака. Развијање способности писане и усмене презентације резултата 
истраживања. 
Очекивани исходи:  
Оспособљеност за: синтезу теоријских, научних и стручних знања и њихову примену у формулисању и 
анализи проблема; критичко сагледавање алтернативних решења и могућих последица изабраног 
решења. Развијање свести о сложености, комплексности и мултидисциплинарном приступу у решавању 
проблема у радној средини везаних за ризике и заштиту животне средине. 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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