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РЕЧ ДЕКАНА 

 

Драги будући бруцоши 

 

Пред матурантима је данас важна одлука: који факултет одабрати и која диплома ће им отворити 
врата ка успешној каријери, у време када се Србија припрема за улазак у Европску унију. 
Факултет заштите на раду у Нишу је данас водећа образовна и истраживачка установа у области 
заштите. 

Уколико размишљате да нам се придружите, охрабрујем вас.  

Уверена сам да у трагање за знањем улазите са одлучношћу, ентузијазмом и, пре свега, 
знатижељом. Надам се да ћете године и време које проведете са нама на овом Факултету, осим за 
интелектуално одрастање, искористити и као шансу да развијете своје таленте и да прославите 
свој идентитет као личности. На вама је да, уз помоћ знања која вам пружамо, оплемењујете и 
усавршавате свој дух, а на нама да препознамо ваше квалитете и ваше могућности и да вам 
помогнемо да их реализујете. 

Ту смо да вам помогнемо. 

Студијски програми  Факултета су доживели преображај  , а приоритет нам је био да се сви нивои 
студија учине ефикаснијим и актуелнијим, имајући у виду савремена дешавања у високом 
образовању у свету.  

У томе смо и успели применом новог модела, под називом Болоњски процес, који је доминантан и 
најутицајнији модел организације високошколске установе. 

Факултет данас има акредитоване студијске програме и дозволу за рад. Поносни смо што можемо 
рећи да на нашем Факултету раде професори и сарадници који пред студенте, већ од њихових 
првих корака на Факултету, постављају циљевe и изазове и инспиришу их да померају сопствене 
границе у размишљању и учењу. У Информатору као и на нашим електронским страницама моћи 
ће те наћи  све потребне информације у вези са студијским програмима и могућностима које 
пружа Факултет. 

Дипломe Факултета заштите на раду не доноси само стручни, академски и научни назив. 
ФакултетЗаштите на раду у Нишу  је ту да се постара да постанете образовани и стекнете вештине 
које ће вам омогућити да будете ефикасни у обављању послова. Свесни смо одговорности и 
чињенице да  младим људима треба пренети знања која ће им заиста омогућити да буду успешни и 
сигурни. Оспособићемо вас да као стручњаци проактивно делујете, да у свему будете иновативни, 
креативни, флексибилни и брзи у одлучивању, како би организације у којима ћете радити биле 
што ефективније и ефикасније у пословању и вођењу промена у глобалном окружењу. 

 

Добро нам дошли! 

 

Факултет заштите на раду у Нишу 

Д е к а н, 

др Љиљана Живковић, ред. проф. 
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1. ГРАД НИШ 

Град Ниш је смештен у Нишавској котлини на надморској висини од 192 метра, окружен обронцима 
Сврљишких планина, Суве планине и Селичевице. На западу, котлина се обалама Нишаве, спушта  у 
плодну Моравску долину. Нишава протиче кроз неколико котлина повезаних клисурама, међу којима 
се својом лепотом посебно истиче Сићевачка клисура.  

  
Град Ниш Нишава и Нишка тврђава 

Због свог географског положаја Ниш је раскрсница путева и саобраћајно средиште Балкана, па га са 
правом називају капијом између Истока и Запада или раскрсницом Балкана.  

 
Цар Константин Ћеле Кула 

Ниш је град са богатом историјском традицијом, од млађег каменог и бронзаног доба када су на овом 
подручју живеле прастаре људске заједнице, преко Илира и Келта који су га назвали Наисус (Вилин 
Град), Римљана који су му дали статус слободног града, цара Константина Великог коме је Ниш родни 
град, .... , све до донас.  

Град Ниш је други град по броју становника у Републици Србији. Седиште је Нишавског округа и 
истовремено његов природни, друштвени, привредни, образовни, здравствени, културни и 
спортски центар. 

По богатом наслеђу и традицији, разноврсности и богаству постојеће мреже културних 
институција и бројним традиционалним манифестацијама и фестивалима, Ниш је један од водећих 
градова у Србији. Већ је прослављена стогодишњица постојања и рада прве гимназије, Народног 
позоришта и Народне библиотеке. Ниш је познат по Фестивалу глумачких остварења играног 
филма „Филмски сусрети“, међународном Фестивалу аматерских хорова, Ликовној колонији 
„Сићево“, џез фестивалу „Нишвил“...Ниш је пре свега универзитетски град. 
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2. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Ове 2015 године Универзитет у Нишу прославља 50.год свог постојања. 

Пре 50 година, изменама и допунама Закона о универзитетима, 18. маја 1960. године, Народна 
Скупштина Народне Републике Србије, омогућила је формирање три нова факултета 
Универзитета у Београду са седиштем у Нишу: Медицинског, Правно-економског и Техничког 
факултета, који почињу са радом школске 1960/61. године.  

Законом о оснивању Универзитета у Нишу, 15. јуна 1965. године, основан је Универзитет у Нишу 
са три већ постојећа факултета, као трећи Универзитет у Србији и седми у тадашњој 
Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији.  

Седиште Универзитета у Нишу налази се у згради некадашње Моравске бановине у којој је 
својевремено заседала Влада Србије. Зграда је грађена од 1886 . до 18 89. године и дограђивана 
1930. и 1935. године. Проглашена је 1971. године спомеником културе, а 1979. године за културно 
добро Републике Србије.  

Универзитет се током времена развијао. Најпре се из Техничког факултета 1968 . године издваја 
Електронски факултет, а 1970 . године Машински и Грађевински факултет. Већ следеће године 
раздвајају се Правни и Економски факултет и формира Филозофски факултет са седам наставних 
група. Из састава Грађевинског факултета, 197 2. године, као самосталан факултет издваја се 
Факултет заштите на раду. Данас је наш и ваш Факултет један од 13 факултета Универзитета у 
Нишу. 

 Факултет заштите на раду у Нишу ове 2015 године бележи 47.годишњицу рада. 

 
Универзитет у Нишу 

        
Логотип Универзитета у Нишу 

 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
 

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ 

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Зграда Факултета заштите на раду налази се у Нишу, на територији Градске општине Палилула, у 
улици Чарнојевића 10А. 
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Део плана Града Нишa са положајем Факултета заштите на раду 

 

3. НИШ – ГРАД ЗАШТИТЕ 

Пракса је исказала  потребу за институцијом која би се бавила заштитом.  

Посебно значајно место у организованом систему заштите радне и животне средине у нашој 
земљи свакако има Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу, који већ 47 година  едукује 
инжењере, дипломиране инжењере, специјалисте, магистре и докторе наука из свих области 
заштите  

Град Ниш је препознатљив широј јавности и по организовању традиционалних скупова и 
конференција на којима се размењују информације из области заштите радне и животне средине, а 
то су: 

 Научни скуп „Човек и радна средина“ 
 Научна конференција „Бука и вибрације“ 
 Научна конференција „Оцена професионалног ризика - теорија и пракса“. 

3.1. Оснивање и развој Факултета заштите на раду 

Радећи годинама на решавању проблема у индустрији широм земље, стручњаци Заједнице 
института и завода заштите на раду у Нишу, дошли су до сазнања да се без одговарајућих 
стручњака за рад у овој комплексној, и по много чему, специфичној области, неће моћи да отклоне 
узроци и извори постојећих, нити спречи настанак нових опасности које доноси развој индустрије 
и технологије. 
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Идеје о школовању кадрова за заштиту на раду реализована је 1965. године формирањем Одсека 
заштите на раду при Вишој техничкој школи у Нишу, чиме је отпочело школовање стручњака из 
области заштите на раду - инжењера заштите на раду. Допринос стручњака који су завршили 
Одсек заштите на раду у разрешавању постојећих проблема био је значајан и потврдио је ставове 
да без школованих кадрова нема напретка у овој области. Идеја о школованим кадровима који се 
баве заштитом на раду добија нови замах.  

Надлежни органи Заједнице института и завода заштите на раду у Нишу донели су одлуку да покрену 
акцију за оснивање посебне високошколске институције за образовање стручњака за заштиту на раду. 
Овај подухват Заједнице наишао је на разумевање на тадашњем Техничком факултету, као и на 
Универзитету у Нишу, који су се придружили и подржали иницијативу. Захтев разматра Скупштина 
СР Србије, јуна 1968. године и доноси одлуку да се у оквиру Техничког факултета у Нишу оснује, 
поред већ постојећих одсека и Одсек заштите на раду. Тиме су били испуњени сви услови, па је 
септембра 1968. године уписана прва генерација са 67 студената. 

 
Момчило Здравковић, генерални директор 
Заједнице института и завода за заштиту на раду 
у Нишу и др Бранимир Јанковић, ректор 
Универзитета у Нишу, потписују споразум о 
оснивању Одсека заштите на раду при Техничком 
факултету у Нишу 1968. године 

 

Одлука Скупштине СР Србије 
од 14 .07.1972. о издвајању 
Одсека заштите на раду 
Грађевинског факултета у 
Факултет заштите на раду 

Из састава Техничког факултета, који је такође био млада високошколска институција у експанзији, 
временом се издвајају, прерастањем појединих одсека у посебне факултете, Електронски, Машински и 
Грађевински факултет. Одсек заштите на раду наставља са радом у саставу Грађевинског факултета. 
Школске 19 72/73. године, издвајањем  из састава Грађевинског факултета, Одсек заштите на раду 
прерастао је у посебан Факултет. 

Откупом и адаптацијом зграде Железничког транспортног предузећа у Нишу, ул. Чарнојевића 10а. 
Факултете решава проблем простора. Упоредо са адаптацијом зграде, набавља се потребна опрема и 
обезбеђује се простор за смештај и опремање лабораторија. 

Ради задовољавања све већих потреба друштва за што стручнијим кадровима у појединим областима 
заштите на раду, Факултет је од школске 1973/7 4. године установио последипломске студије за 
стицање академског назива магистра у области заштите на раду. 

Од 1976.  године на Факултету заштите на раду се отпочело и са стицањем доктората наука из 
научне области заштите на раду. Наиме, те године је одбрањена прва докторска дисертација под 
називом „Иновације у образовној технологији у систему заштите на раду“, кандидата Јована 
Парлића, дугогодишњег професора Факултета заштите на раду. 

Факултет заштите на раду, као научно–наставна институција из области наука о заштити на раду 
континуирано мења своју структуру и организацију у складу са променама у науци, привреди и 
друштву. До почетка осамдесетих година Факултет је школовао само инжењере и дипломиране 
инжењере заштите на раду. Међутим, почетком осамдесетих година проблематика која се односи 
на пожаре и експлозије изискује детаљно истраживање и изучавање. На Факултету се због тога 
1988. године отвара смер Заштита од пожара. Осим основних, отпочиње да се реализује настава и 
на специјалистичким, магистарским и докторским студијама из области заштите од пожара. 
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Крајем осамдесетих година прошлог века проблеми нарушене равнотеже у животној средини 
добијају на значају, а потреба за образовањем стручњака који ће бити у стању да успешно уочавају 
и решавају и бројне проблеме у животној средини све очигледнија. Факултет заштите на раду 
1989. године оснива смер Заштита животне средине, а школске 1991/92. године уписује прву 
генерацију студената на овом смеру. Осим основних, на Факултету отпочиње са реализацијом 
наставе и на специјалистичким, магистарским и докторским студијама из области заштите 
животне седине. 

 

3.2. Идејни творци Факултета 

ИДЕЈНИ ТВОРЦИ СМЕРОВА  

 
Момчило Здравковић 

(1923-1985) 

Заштита на раду 

 
др Драгољуб Стојановић 

(1936-1989) 

Заштита од пожара 

 
др Мирослав Мијаиловић  

(1935-1999) 

Заштита животне средине 
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3.3. Декани Факултета заштите на раду до данас... 
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3.4. Награде 

 

Факултет заштите на раду у Нишу добитник је великих признања из области заштите на раду, а 
једно од најбитнијих је ЗЛАТНО СУНЦЕ, за достигнућа из области заштите на раду и очувања 
животне средине, коју је доделила Савезна Влада СРЈ, Савез Синдиката Југославије и Савезна 
Привредна Комора 1998 године. 

 

О Д Л У К А 
 

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА НИША ''11. ЈАНУАР'' 
 

Награда града Ниша ''11. јануар'', највише признање града Ниша, додељује се: 
 

ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
... 

О б р а з л о ж е њ е 
 
... као израз захвалности за резултате које су постигли у протеклих 40 година јер су они 
гаранција да будућност образовања и науке у области заштите радне и животне средине и 
заштите од пожара припада овом Факултету. 
 

   
Награда града Ниша "11. јануар"
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4. ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА 

Факултет заштите на раду у Нишу обавља образовну, научноистраживачку и стручну делатност из 
области заштите радне и животне средине, у оквиру следећих образовно-научних поља: 

 Техничко-технолошке науке 
 Природно-математичке науке 
 Медицинске науке 
 Друштвено-хуманистичке науке. 

Образовна делатност Факултета остварује се кроз академске студије. Нивои студија на Факултету 
су: 

Студије првог степена: 
Основне академске 

студије 

Студије другог степена: 
 

Мастер академске студије 

Студије трећег степена: 
Докторске академске 

студије 

Оваква организација пружа могућност да се између ових научних области и струка определите за 
ону која Вам, сходно Вашем интересовању, пружа највише могућности да своје професионално 
опредељење и остварите. 
 

 
Почетна страна  иннтернет презентације Факултета - www.znrfak.ni.ac.rs
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5. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ, СТРУЧНИ И АКАДЕМСКИНАЗИВИ 

У оквиру основних академских студија Факултет заштите на раду у Нишу изводи два студијска 
програма под називом: 

ЗАШТИТА НА РАДУ  

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.  
Основне академске студије трају 4 (четри) године, а обим студија износи 240  ЕСПБ бодова. 
Студент који је завршио основне академске студије и одбранио дипломски рад стиче стручни 
назив првог степена академских студија: 

Дипломирани инжењер заштите на рад    

Дипломирани инжењер заштите животне средине 

На мастер академским студијама Факултет заштите на раду у Нишу изводи пет студијских 
програма: 

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ, 

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, 

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА  

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ СИСТЕМОМ 

 

Мастер академске студије трају 1 (једну) школску годину, а обим студија износи 60 ЕСПБ бодова. 
Студент који положи све испите на мастер академским студијама  и одбрани мастер рад стиче 
академски назив другог степена дипломских академских студија. 

Студијски програм Академски назив 

Инжењерство заштите на раду Мастер инжењер заштите на раду 

Инжењерство заштите од пожара Мастер инжењер заштите на раду 

Инжењерство заштите животне средине Мастер инжењер заштите животне средине 

Управљање ванредним ситуацијама Мастер инжењер заштите животне средине 

Управљање комуналним системом Мастер инжењер заштите животне средине 

 

Факултет издаје јавну исправу - диплому. Уз диплому се издаје и додатак дипломи. 

5.1. Заједничко свим студијским програмима Факултета 

Начин извођења студија: Студије се организују у току школске године која, по правилу, почиње 
1. октобра. Школска година се дели на два семестра, од којих сваки траје 15 наставних недеља и 6 
недеља за консултације, припрему испита и испите. Студије се изводе према Плану извођења 
наставе који, за сваку школску годину, доноси Наставно-научно веће Факултета. Укупно 
ангажовање студената током једне школске године износи 60 ЕСПБ бодова. 

Методи и облици извођења наставе: Настава појединог предмета се организује и изводи у току 
једног семестра, у складу са планом извођења наставе. Облици наставе су: предавања, вежбе 
(рачунске, аудитивне, лабораторијске, теренске), семинари, консултације, провера знања 
(колоквијуми, семинарски радови, графички радови, пројекти, домаћи задаци). 
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Начин провере знања и оцењивање: Успешност студента у савлађивању појединог предмета 
континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Испуњавањем предиспитних обавеза 
и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена и то: испуњавањем предиспитних 
обавеза највише 60 поена и полагањем испита највише 40 поена. На испит може изаћи студент 
који је задовољио све предиспитне обавезе утврђене Планом извођења наставе и остварио најмање 
30 поена. Испит се полаже само у писаној форми, само усмено, или у писаној форми и усмено. 
Успех студента на испиту изражава се оценама. Оцена се формира на основу укупног броја поена 
које је студент остварио током наставе и на испиту: 

 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. 

Наставници и сарадници: За извођење наставе према овом студијском програму Факултет 
ангажује потребан број наставника и сарадника са одговарајућим научним и стручним 
квалификацијама. Планом извођења наставе утврђују се наставници и сарадници за извођење 
наставе, а њихови подаци (CV, избори у звања, референце) стављају се на увид јавности. 

Литература: Литература за студије и полагање испита усклађена је са обимом студијског 
програма. Планом извођења наставе утврђује се литература за студије и полагање испита.  

 

6. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

6.1. Студијски програм основних академских студија Заштита на раду 

Циљеви студијског програма 

Циљеви студијског програма основних академских студија Заштите на раду проистичу из 
основних задатака и циљева Факултета заштите на раду у Нишу као научно-образовне институције 
и сврхе студијског програма.  

Основни циљ студијског програма је постизање компетенција и академских знања и вештина из 
области инжењерства заштите на раду и примена научних и стручних достигнућа из области 
инжењерства и управљања заштитом на раду.  

Посебни циљеви програма су стицања општих и посебних теоријских знања и практичних 
вештина за: 

 Идентификацију опасности и ризика у радној средини; 
Примену метода за претходну анализу ризика; 

 Организовање активности за процену ризика; 
 Управљање  активностима одржавања објеката, уређаја и опреме;  
 Разумевање захтева и допринос реализацији и интеграцији система менаџмента; 
 Образовање и обучавање запослених из области заштите на раду и 
 Организовање и руковођење системом заштите у организацијама и локалним заједницама. 

Дефинисани општи и посебни циљеви указују на две основне интенције студијског програма: 

 Оспособљавање за непосредно укључивање у рад на пословима заштите на раду,  

 Укључивање на мастер академске студије Факултета заштите на раду у Нишу и друге 
високошколске установе из истих или сродних области студија. 
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Исход процеса учења 

Савладавање студијског програма основних академских студија студијског програма Заштита на 
раду обезбеђује опште способности: 

 Анализе проблема у радној средини; 
 Предвиђања решења и последица; 
 Овладавања методима, поступцима и процесима идентификације ризика; 
 Развоја критичког мишљења и приступа; 
 Примене знања у пракси; 
 Развоја способности и вештина комуникације са непосредним и ширим окружењем; 
 Развоја професионалне етике. 

Савладавањем студијског  програма студент стиче професионалну компетенцију за:  

 Примену метода и поступака претходне анализе ризика у радној средини; 
 Организовање и спровођење активности оцењивања ризика у радној средини; 
 Мерење и контролу стања радне средине; 
 Одржавање квалитета радне средине; 
 Евидентирање, анализу и интерпретацију података о повредама, болестима, штетама на 

имовини, ефектима на радну средину и ризицима; 
 Организовање и извештавање о активностима одржавања безбедности објеката, уређаја и 

опреме; 
 Имплементирање, документовање и контролу захтева система безбедности и заштите 

здравља и система менаџмента заштитом радне средине; 
 Организовање и спровођење интеграције система менаџмента; 
 Образовање, обучавање и развој културе безбедности и здравља на раду; 
 Разумевање и примену парадигме одрживог развоја и економских принципа заштите радне 

средине; 
 Разумевање етичких питања заштите радне средине; 
 Управљање системом заштите радне средине у организацијама и локалним заједницама; 
 Употребу информационих и комуникационих технологија у праћењу новина у струци, у 

овладавању знањем и у решавању проблема заштите на раду. 

Дипломирани инжењери заштите на раду су оспособљени за укључивање у мастер студијске 
програме из истих или сродних области студија. 

Стручни назив 

Завршетком свих обавеза предвиђеним студијским програмом основних академских студија 
Заштита на раду стиче се стручни назив: дипломирани инжењер заштите на раду .  

Начин извођења студија 

Студије се изводе у току школске године која, по правилу, почиње 1. октобра. Школска 
година се дели на два семестра, од којих сваки траје 15 наставних недеља. Студије се изводе 
према Плану извођења наставе који, за сваку школску годину, доноси Наставно-научно веће 
Факултета. Укупно ангажовање студента током једне школске године износи 60 ЕСПБ бодова.  

Трајање и обим студија 

Студија трају  четри године или осам семестара  а обим студија износи 240 ЕСПБ бодова. 

Дипломски рад 

Након  сви положених испита предвиђених студијским програмом студент брани дипломски рад 
Тему за  израду дипломског рада студент добија у четвртој години студија из предмета за који се 
определи. 
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Листа обавезних и изборних предмета студијског програма Заштите на раду 

Часови активне наставе Р.бр. Шифра Назив предмета  Семестар Статус 
предмета  П В ДОН ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 
1. O-1-19 Математика 1 1 О 3 3  7 
2. O-1-48 Хемија  1 О 3 2 1 7 
3. O-1-36 Рачунарска техника 1 О 2 2 2 6 
4. O-1-27 Основи система заштите 1 О 2 2  5 
5. O-1-38 Социологија 1 О 2 2  5 
6. O-1-47 Физика 2 О 3 2 1 7 
7. O-1-16 Инжењерска графика 2 О 3 2 1 6 
8. O-1-44 Технички материјали 2 О 2 2  6 
9. O-1-08 Енглески језик 2 О 2 2  6 
10. O-1-03 Економика заштите 2 О 2 2  5 
Укупно часова наставе недељно на години  и бодови на години  24 21 5 60 

ДРУГА ГОДИНА 

11. O-1-45 Технолошки системи и 
заштита 3 О 2 2  6 

12. O-1-43 Техничка механика 3 О 2 2  6 
13. O-1-06 Електротехника 3 О 2 2  6 

14. O-1-49 Хемијски параметри радне и 
животне средине 3 О 2 2  6 

15. O-1-40 Теорија и организација 
образовања за заштиту 3 О 2 2  6 

16. O-1-41 Теорија система и ризика 4 О 2 2  6 

17. O-1-21 Математичка статистика у 
заштити 4 О 2 2  6 

18. O-1-42 Термодинамика са 
термотехником 4 О 2 2  6 

19. O-1-37 Ризик од опасних материја 4 О 2 2  6 
O-1-31 Правни основи заштите  20. O-1-20 Математика 2 4 И 2 2  6 

Укупно часова наставе недељно на години  и бодови на години студија 20 20  60 

 

Часови активне наставе Р.бр. Шифра Назив предмета  Семестар Статус предмета 
П В Остало ЕСПБ 

ТРЕЋА ГОДИНА 
21. O-1-28 Пожари и експлозије 5 О 2 2  6 
22. O-1-02 Бука и вибрације 5 О 2 2  6 
23. O-1-05 Електромагнетна зрачења  5 О 2 2  6 

O-1-29 Постројења и инсталације 
под притиском 24. 

O-1-33 Примењена механика 
флуида 

5 И 2 2  6 

O-1-26 Основи информационих 
технологија 25. 

O-1-04 Електрична постројења и 
инсталације 

5 И 2 2  6 

26. O-1-46 Токсикологија 6 О 2 2  6 

27. O-1-10 Заштита на машинама и 
уређајима  6 О 2 2  6 

28. O-1-12 Заштита од опасног дејства 
електричне енергије 6 О 2 2  6 

O-1-24 Одржавање техничких 
система 29. 

O-1-30 Поузданост и безбедност 
система 

6 И 2 2  6 

O-1-15 Индустријски објекти 30. O-1-01 Алармни системи 6 И 2 2  6 

Укупно часова наставе недељно на години и бодови на години студија 20 20  60 
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Часови активне наставе Р.бр. Шифра Назив предмета  Семестар Статус  
П В Остало ЕСПБ 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 
31. O-1-23 Методе процене ризика 7 О 2 2  5 

32. O-1-39 Средства и опрема за 
гашење пожара 7 О 2 2  5 

33. O-1-18 Комфор радне средине 7 О 2 2  5 
34. O-1-09 Ергономија 7 О 2 2  5 

O-1-32 
Пречишћавање 
индустријских отпадних 
материја 35. 

O-1-14 Индикатори квалитета 
радне и животне средине 

7 И 2 2  5 

O-1-11 Заштита на раду и 
осигурање 36. 

O-1-17 Интегрисани системи 
менаџмента 

7 И 2 2  5 

37. O-1-34 Професионални ризик 8 О 2 2  5 

38. O-1-25 Организација рада и 
заштите на раду 8 О 2 2  5 

O-1-13 Заштита у транспорту и 
логистика 39. 

O-1-07 Електротехнички системи у 
заштити 

8 И 2 2  5 

O-1-22 Медицина рада 40. 
O-1-35 Психофизиологија рада  

8 И 2 2  5 

41. O-1-50 Стручна пракса 8 О   3 3 
42. O-1-51 Дипломски рад 8 И   5 7 
Укупно часова наставе недељно на години студија  и бодови на години 
студија 20 20 8 60 

 

6.2. Студијски програм основних академских студија Заштита животне средине 

Циљеви студијског програма  

Циљеви студијског програма Заштите животне средине проистичу из основних задатака и 
циљева Факултета заштите на раду у Нишу као научно-образовне институције и сврхе студијског 
програма.  

Основни циљ студијског програма је оспособљавање студената за примену научних и стручних 
достигнућа из области инжењерства и менаџмента у управљању заштитом животне средине. Осим 
стицања компетенција, знања и вештина из области заштите животне средине, циљ је развој 
креативних инжењерских способности разматрања еколошких проблема, способност аналитичког 
и критичког мишљења, развијање особина за тимски рад. 

Посебни циљеви програма су стицања општих и посебних теоријских знања и практичних 
вештина за: 

 Идентификацију опасности и ризика у животној средини,  
 Развој и примену одрживих решења у области заштите животне средине, 
 Развој и примену политика и стратегија одрживог развоја и заштите животне средине, 
 Успостављање и реализовање принципа интегрисане превенције и контроле загађења 

животне средине, 
 Мониторинг загађивања и деградације животне средине, 
 Мониторинг квалитета животне средине, 
 Надзор у области заштите животне средине, 
 Образовање и обучавање запослених из области заштите животне средине и 
 Организовање и руковођење системом заштите животне средине у организацијама и 

локалним заједницама. 

Дефинисани општи и посебни циљеви указују на две основне интенције студијског програма: 
оспособљавање за непосредно укључивање у рад на пословима заштите животне средине, и 
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укључивање на мастер академске студије Факултета заштите на раду у Нишу и друге 
високошколске установе из истих или сродних области студија 

Исход процеса учења 

Савладавање студијског програма Заштита животне средине обезбеђује опште способности: 

 Анализе проблема у радној и животној средини; 
 Предвиђања решења и последица; 
 Овладавања методима, поступцима и процесима идентификације ризика; 
 Развоја критичког мишљења и приступа; 
 Примене знања у пракси; 
 Развоја способности и вештина комуникације са непосредним и ширим окружењем; 
 Развоја професионалне етике. 

Осим тога, програм обезбеђује и предметно-специфичне способности, односно професионалну 
компетенцију за: 

 Примену метода и поступака претходне анализе еколошког ризика; 
 Организовање и спровођење активности оцењивања еколошког ризика; 
 Мерење и контролу стања животне средине; 
 Одржавање квалитета животне средине; 
 Евидентирање, анализу и интерпретацију података о повредама, болестима, штетама на 

имовини, ефектима на животну средину; 
 Примену метода и поступака за оцену енергетске ефикасности; 
 Израду локалних стратегија одрживог развоја и заштите животне средине; 
 Спровођење процедуре процене утицаја на животну средину и израду студија о процени 

утицаја и стратешкој процени утицаја; 
 Израду студија о процени утицаја од опасних материја; 
 Израду планова и програма превенције удеса од опасних материја; 
 Спровођење процедуре интегрисане превенције и контроле загађења, израду 

документације о интегрисаној дозволи; 
 Пројектовање система, израду и реализовање планова и програма мониторинга заштите 

животне средине; 
 Израду и ажурирање катастра стања и загађивача животне средине; 
 Реализовање процедуре менаџмента отпадом и опасним материјама; 
 Успостављање интегрисаног система менаџмента; 
 Надзор у области заштите животне средине; 
 Образовање и управљање знањем за заштиту животне средине; 
 Управљање пројектима и иновацијама у систему заштите животне средине; 
 Примену информационих технологија у инжењерству заштите животне средине. 

Дипломирани инжењери заштите животне средине су оспособљени за укључивање у мастер 
студијске програме из истих или сродних области студија. 

Стручни назив 

Завршетком свих обавеза предвиђеним студијским програмом основних академских студија 
Заштита животне средине стиче се стручни назив: дипломирани инжењер заштите животне 
средине. 

Начин извођења студија 

Студије се изводе у току школске године која, по правилу, почиње 1. октобра. Школска 
година се дели на два семестра, од којих сваки траје 15 наставних недеља. Студије се изводе 
према Плану извођења наставе који, за сваку школску годину, доноси Наставно-научно веће 
Факултета. Укупно ангажовање студента током једне школске године износи 60 ЕСПБ бодова.  
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Трајање и обим студија 

Трајање студија је четри године, а обим студија износи 240 ЕСПБ бодова. 

Дипломски рад 

Након  сви положених испита предвиђених студијским програмом студент брани дипломски рад 
Тему за  израду дипломског рада студент добија у четвртој години студија из предмета за који се 
определи. 

Листа обавезних и изборних предмета студијског програма Заштите животне средине 

Часови активне наставе 
Р.бр. Шифра Назив предмета  Семестар Статус 

предмета  П В ДОН 
ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1. O-1-19 Математика 1 1 О 3 3  7 

2. O-1-48 Хемија  1 О 3 2 1 7 

3. O-1-36 Рачунарска техника 1 О 2 2 2 6 

4. O-1-27 Основи система заштите 1 О 2 2  5 

5. O-1-38 Социологија 1 О 2 2  5 

6. O-1-47 Физика 2 О 3 2 1 7 

7. O-1-16 Инжењерска графика 2 О 3 2 1 6 

8. O-1-44 Технички материјали 2 О 2 2  6 

9. O-1-08 Енглески језик 2 О 2 2  6 

10. O-1-03 Економика заштите 2 О 2 2  5 

Укупно часова наставе недељно на години  и бодови на години студија 24 21 5 60 

 

ДРУГА ГОДИНА 

11. O-1-45 Технолошки системи и 
заштита 3 О 2 2  6 

12. O-1-43 Техничка механика 3 О 2 2  6 
13. O-1-06 Електротехника 3 О 2 2  6 

14. O-1-49 Хемијски параметри радне и 
животне средине 3 О 2 2  6 

15. O-1-40 Теорија и организација 
образовања за заштиту 3 О 2 2  6 

16. O-1-41 Теорија система и ризика 4 О 2 2  6 

17. O-1-21 Математичка статистика у 
заштити 4 О 2 2  6 

18. O-1-42 Термодинамика са 
термотехником 4 О 2 2  6 

19. O-1-37 Ризик од опасних материја 4 О 2 2  6 

O-1-31 Правни основи заштите  
20. 

O-1-20 Математика 2 
4 И 2 2  6 

Укупно часова наставе недељно на години  и бодови на години студија 20 20  60 
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Часови активне наставе 

Р.бр. Шифра Назив предмета  Семестар Статус 
предмета П В Остало 

ЕСПБ 

ТРЕЋА ГОДИНА 

21. O-2-10 Енергетски процеси и 
окружење 5 О 2 2  6 

22. O-2-06 Електромагнетна зрачења у 
животној средини 5 О 2 2  6 

23. O-2-45 Управљање отпадом 5 О 2 2  6 
O-2-03 Екологија 

24. 
O-2-48 Хемија животне средине 

5 И 2 2  6 

O-2-31 Пожари и екплозиије 
25. 

O-2-22 Инфомрационе 
технологије у заштити 

5 И 2 2  6 

26. O-2-12 Заштита ваздуха 6 О 2 2  6 

27. O-2-13 Заштита вода 6 О 2 2  6 

28. O-2-15 Заштита земљишта 6 О 2 2  6 
O-2-02 Ванредне ситуације 

29. 
O-2-23 Комунални системи и 

животна средиина 
6 И 2 2  6 

O-2-09 Енергетска ефикасност 
30. 

O-2-11 Животна средина и 
здравље 

6 И 2 2  6 

Укупно часова наставе недељно на години  и бодови на години студија 20 20  60 

 
 

Часови активне наставе Р.бр. Шифра Назив предмета  Семестар Статус 
предмета П В Остало 

ЕСПБ 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

31. O-2-28 Методе процене ризика 7 О 2 2  5 
32. O-2-17 Индустријска екологија 7 О 2 2  5 
33. O-2-01 Бука у животној средини 7 О 2 2  5 

34. O-2-34 
Просторно планирање и 
заштита животне средине 7 О 2 2  5 

O-2-33 
Пречишћавање 
индустријских отпадних 
вода 35. 

O-2-16 Индикатори квалитета 
радне и животне средине 

7 И 2 2  5 

O-2-14 Заштита животне 
средиине и осигурање 36. 

O-2-21 Интегрисани системи 
менаџмента 

7 И 2 2  5 

37. O-2-04 Еколошки ризик 8 О 2 2  5 
38. O-2-29 Одрживи развој 8 О 2 2  5 

O-2-19 Инструменталне методе 
контроле загађења 39. 

O-2-20 Интегрисана превенција и 
контрола загађења 

8 И 2 2  5 

O-2-27 Менаџмент природним 
ресурсима 40. 

O-2-35 Процена утицаја на 
животну средину 

8 И 2 2  5 

 O-1-50 Стручна пракса 8    3 3 
 O-1-51 Дипломски рад 8    5 7 

Укупно часова наставе недељно на години  и бодови на години студија 20 20 8 60 
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7. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ  МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

7.1. Студијски програм мастер академских студија   
       ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

Циљеви студијског програма 

Циљеви студијског програма, мастер академских студија: Инжењерство заштите на раду, 
проистичу из основних задатака и циљева Факултета заштите на раду у Нишу као научно-
образовне институције и сврхе студијског програма.  

Основни циљ студијског програма је оспособљавање студената за примену научних и стручних 
достигнућа у области инжењерства заштите на раду и решавање проблема безбедности и здравља 
на раду у организацијама. 

Посебни циљеви студијског програма су стицање знања и вештина за: 

 Анализу и оцену професионалног ризика;  
 Развој система заштите на раду у технолошким процесима;  
 Контролу буке и вибрација; 
 Процену утицаја електромагнетног зрачења на човека и примену мера заштите; 
 Заштиту од статичког електрицитета и атмосферског пражњења;  
 Примену ергономске методологије и реализацију практичних ергономских решења; 
 Управљање пројектима и  примену принципа пројектног управљања у превентивном 

инжењерству 
 Системско и свеобухватно сагледавање могућности за досезање циљева одрживости кроз 

призму индустријских система; 
 Управљање заштитом на раду;  
 Израду нормативних аката из области заштите на раду, 
 Примену информационих система у заштити на раду: 
 Индентификацију и анализу опасног деловања електричне енергије  на човека и примену 

мера заштите од опасног дејства електричне енергије; 
 Заштиту здравља на радном месту; разумевање утицаја радног оптерећања, услова рада и 

окружења на здравље људи; 
 Стицање знања о основним карактеристикама  системског инжењерства и о моделима и 

методима одлучивања и оцене ефективности; 
 Критичко сагледавање актуелних проблема безбедности и здравља на раду  и особености 

њиховохг истраживања и решавања;  
 Иновационе активности и тимски рад, 
 Управљање и развој људских ресурса у систему безбедности и заштите здравља на раду; 

            Перманентно образовање и развој система знања у области заштите на раду. 

Исход процеса учења 

Саваладавањем студијског програма мастер академских студија Инжењерство заштита на раду 
студенти стичу компетенције да врше процену професионалног ризика, израду нормативних аката, 
планова и експертизу незгода, повреда и удеса, као и надзор у области безбедности и заштите 
здравља. 

По завршетку студијског програма студенти стичу опште способности за: 

 Уочавање и анализу проблема у радној средини и предвиђање решења и последица; 
 Овладавање поступцима, процесима и методима идентификације ризика; 
 Праћење развоја технологије и унапређивање својих знања; 
 Развој способности и вештина комуникација са непосредним и ширим окружењем; 
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 Рад мултидисциплинарном тиму; 
 Развој професионалне етике и стручне одговорности. 

Студенти по завршетку студијског програма стичу предметно-специфичне способности, односно 
професионалну компетенцију за: 

 Процену професионалног ризика, 
 Управљање расположивим ресурсима у систему безбедности и заштите здравља, 
 Израду извештаја о стању безбедности и заштите здравља, 
 Израду планова и техничке документације заштите на раду, 
 Израду нормативних аката из области заштите на раду, 
 Надзор у области безбедности и заштите здравља, 
 Експертизу незгода, повреда, удеса и вештачења, 
 Образовање и управљање знањем из области заштите на раду, 
 Обучавање, професионалну селекцију и развој вештина за безбедан рад, 
 Успостављање и развој интегрисаног система менаџмента, 
 Развој методологије, метода и процедура за управљање системом безбедности,  
 Организовање и руковођење системом заштите, 
 Развој метода који интегришу перформансе безбедности у циљеве менаџмента и 

продуктивност организације, 
 Примену информационих технологија у инжењерству заштите на раду. 

Мастер инжењери су оспособљени за укључивање у специјалистичке академске и докторске 
академске програме из истих или сродних области студија. 

Академски назив 

Завршетком свих обавеза предвиђеним студијским програмом мастер академских студија 
Инжењерство заштите на раду стиче се академски назив: мастер инжењер заштите на раду. 

Начин извођења студија 

Студије трају једну школску годину која се дели на два семестра, од којих сваки траје 15  
наставних недеља. Студије се изводе према Плану извођења наставе који, за сваку школску 
годину, доноси Наставно-научно веће Факултета. Укупно ангажовање студента током студија 
износи 60 ЕСПБ бодова.  

Трајање и обим студија 

Трајање студија је једна школска године, а обим студија износи 60 ЕСПБ бодова. 

Мастер рад 

Студент у пролећном семестру, стиче право да поднесе захтев за одобрење теме за израду мастер 
рада, и право да га јавно брани. 
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Листа обавезних и изборних предмета студијског програма Инжењерство заштите на раду 

Часови активне наставе Р.бр. Шифра Назив предмета  Семестар Статус 
предмета  П В Остало ЕСПБ 

1. М-1-05 Заштита у технолошким 
процесима 1 О 2 2  5 

2. М-1-11 Контрола буке и вибрација 1 О 2 2  5 

3. М-1-05 Заштита од 
електромагнетних зрачења 1 О 2 2  5 

4. М-1-03 Ергономско пројектовање 1 О 2 2  5 
М-1-16 Теорија људских грешака 

М-1-17 Управљање заштитом на 
раду 5. 

М-1-18 Управљање пројектима 

1 И 2 2  5 

М-1-01 Економика заштите на раду 
М-1-02 Енглески језик 
М-1-13 Радно право 6. 

М-1-15 Социологија заштите на раду 

1 И 2 2  5 

7. М-1-19 Управљање професионалним 
ризиком 2 О 2 2  4 

8. М-1-08 Индустријска вентилација 2 О 2 2  4 

М-1-10 Информациони системи у 
заштити 

М-1-14 Системско инжењерство 9. 

М-1-20 Управљање и развој људских 
ресурса 

2 И 2 2  4 

М-1-04 Заштита здравља 
М-1-09 Индустријска токсикологија 

М-1-12 Контрола заштите од опасног 
дејства електричне енергије 10. 

М-1-19 Управљање професионалним 
ризиком 

2 И 2 2  4 

11. М-1-21 Стручна пракса 2 О   3 3 
12. М-2-22 Мастер рад 2 О   5 10 
Укупно часова наставе недељно на години  и бодови на години 
студија 24 16 8 60 
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7.2. Студијски програм мастер академских студија  
       ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Циљеви студијског програма 

Циљеви студијског програма мастер академских студија Инжењерство заштите од пожара 
проистичу из основних задатака и циљева Факултета заштите на раду у Нишу као научно-
образовне институције и сврхе студијског програма.  

Основни циљ студијског програма је постизање компетенција и академских знања и вештина из 
области инжењерства заштите од пожара и примена научних и стручних достигнућа у циљу 
решавања проблема заштите од пожара односно за  управљање и развој савремених система 
заштите од пожара. 

Посебни циљеви програма су стицања општих и посебних теоријских знања и практичних 
вештина за: 

 Идентификацију опасности и ризика од пожара у радној средини; 
 Анализу технолошких процеса са аспекта примене мера заштите од пожара и експлозија; 
 Инжењерске прорачуне процеса сагоревања које се односе на стехиометријске и 

термодинамичке проблеме; 
 Идентификацију и анализу опасности и заштиту од пожара и експлозија изазваних 

дејством електричне енергије; 
 Пројектовање и одржавање система за дојаву и гашење пожара; 
 Организовање и руковођење системом заштите од пожара; 
 Организовање и руковођење интервенцијама, спашавањем, евакуацијом и санацијом 

пожара и експлозија; 
 Експертизу пожара и експлозија; 
 Управљање пројектима и  примену принципа пројектног управљања у  области управљања 

заштитом од пожара; 
 Развој и примену методологија, метода, алата и процедура у управљању системом заштите 

од пожара и експлозија; 
 Примену информационих технологија у инжењерству заштите од пожара; 
 Управљање и развој људских ресурса у систему заштите од пожара; 
 Критичко сагледавање актуелних проблема заштите од пожара  и особености њиховог 

истраживања и решавања;  
 Иновативне приступе и тимски рад, 
 Перманентно образовање и развој система знања у области заштите од пожара. 

Дефинисани општи и посебни циљеви указују на две основне интенције студијског -
оспособљавање за непосредно укључивање у рад на пословима заштите од пожара, укључивање на 
докторске студије Факултета заштите на раду у Нишу и друге високошколске установе из истих 
или сродних области студија.. 

Исход процеса учења 

Савладавање студијског програма мастер академских студија Инжењерство заштите од пожара 
обезбеђује опште способности за: 

 Анализу проблема у радној средини; 
 Предвиђање решења и последица; 
 Овладавање методима, поступцима и процесима идентификације ризика; 
 Развој критичког мишљења и приступа; 
 Примену знања у пракси; 
 Развој способности и вештина комуникације са непосредним и ширим окружењем; 
 Развој професионалне етике. 
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Осим тога, програм обезбеђује и предметно-специфичне способности, односно професионалну 
компетенцију за: 

 Процену и осигурање ризика од пожара и експлозија; 
 Надзор у области заштите од пожара и експлозија; 
 Оптимизацију и управљање расположивим ресурсима у систему заштите од пожара; 
 Израду извештаја о стању заштите од пожара и експлозија; 
 Израду планова и техничке документације у области заштите од пожара и експлозија; 
 Пројектовање система за надзор, дојаву и гашење пожара; 
 Организовање и руковођење интервенцијама, спашавањем, евакуацијом и санацијом 

пожара и експлозија; 
 Експертизу пожара и експлозија; 
 Образовање и управљање знањем из области заштите од пожара и експолозија; 
 Обучавање, професионалну селекцију и развој вештина у области заштите од пожара и 

експлозија; 
 Израду нормативних аката из области заштите од пожара и експлозија; 
 Развој методологије, метода и процедура за управљање системом заштите од пожара; 
 Развој метода и метрике за процену ефективности система заштите од пожара; 
 Управљање пројектима и иновацијама у систему заштите од пожара; 
 Организовање и руковођење системом заштите од пожара; 
 Примену информационих технологија у инжењерству заштите од пожара; 
 Развој инжењерске етике и 
 Укључивање у докторске студије из истих или сродних области студија. 

Академски назив 

Завршетком свих обавеза предвиђеним студијским програмом мастер академских студија 
Инжењерство заштите од пожара стиче се академски назив: мастер инжењер заштите на 
раду. 

Начин извођења студија 

Студије трају једну школску годину која се дели на два семестра, од којих сваки траје 15  
наставних недеља. Студије се изводе према Плану извођења наставе који, за сваку школску 
годину, доноси Наставно-научно веће Факултета. Укупно ангажовање студента током студија 
износи 60 ЕСПБ бодова.  

Трајање и обим студија 

Трајање студија је једна школска године, а обим студија износи 60 ЕСПБ бодова. 

Мастер рад 

Студент у пролећном семестру, стиче право да поднесе захтев за одобрење теме за израду мастер 
рада, и право да га јавно брани. 
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Листа обавезних и изборних предмета студијског програма Инжењерство заштите од пожара 

Активна настава Р. 
бр. 

Шифра 
предмета Назив предмета Семестар

Статус 
предмета П В Остали 

часови 
ЕСПБ 

1. М-2-08 Заштита од пожара и експлозија услед дејства 
електричне енергије 1 О 2 2  5 

2. М-2-09 Заштита од пожара у технолошким процесима 1 О 2 2  5 

3. М-2-14 Пројектовање и одржавање система за дојаву пожара 1 О 2 2  5 

4. М-2-19 Теорија паљења и горења 1 О 2 2  5 

5. М-2-02 Динамика пожара 

6. М-2-17 Теорија људских грешака 

7. М-2-18 Теорија отпорности на дејство пожара 

8. М-2-22 Управљање пројектима 

1 И 2 2  5 

9. М-2-04 Енглески језик 

10. М-2-06 Заштита зграда од пожара 

11. М-2-10 Заштита од пожара услед дејства статичког 
електрицитета и атмосферског пражњења 

12. М-2-12 Организација заштите од пожара 

1 И 2 2  5 

13. М-2-13 Пројектовање и одржавање система за гашење 
пожара 2 О 2 2  5 

14. М-2-16 Тактика интервенција и спасавања 2 О 2 2  4 

15. М-2-03 Економика заштите од пожара 

16. М-2-11 Информациони системи у заштити 

17. М-2-15 Системско инжењерство 

18. М-2-21 Управљање и развој људских ресурса 

2 И 2 2  4 

19. М-2-01 Вентилација пожарно угрожених простора 

20. М-2-05 Експертиза пожара 

21. М-2-07 Заштита здравља 

22. М-2-20 Токсикологија пожара 

2 И 2 2  4 

23. М-2-23 Стручна пракса 2 О   3 3 

24. М-2-24 Мастер рад 2 О   5 10 

Укупно часова наставе недељно на години  и бодови на години студија 20 20 8 60 
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7.3. Студијски програм мастер академских студија  
       ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Циљеви студијског програма 

Основни циљ студијског програма Инжењерство заштите животне средине је оспособљавање 
студената за примену научних и стручних достигнућа у решавању проблема заштите и унапређења 
животне средине те стицање знања и развој компетенција за менаџмент квалитетом животне 
средине. 

Посебни циљеви програма су стицање знања и вештина за: 

 Анализу утицаја технолошких процеса на стање и процесе у животној средини и примену 
мера заштите за смањење ризика утицаја на животну средину;  

 Заштиту од буке у животној средини; 
 Решавање проблема животне средине градских насеља; 
 Примену и развој концепта управљања пројектима у заштити  животне средине;  
 Идентификацију недостатака и процену могућности унапређења индустријских производа 

са аспекта заштите животне средине, енергетске ефикасности и употребе секундарних 
сировина; 

 Стицање знања о енергетској ефикасности, ресурсима и методама коришћења обновљивих 
извора енергије; 

 Процену утицаја електромагнетног зрачења на човека и примену мера заштите; 
 Управљање заштитом животне средине, мониторинг и контролу квалитета животне 

средине; 
 Примену информационих система у заштити животне средине; 
 Развој и примену политика и стратегија одрживог развоја и заштите животне средине; 
 Стицање знања о штетним агенсима у животној средини, токсичним ефектима  хемијских 

супстанци и стратегијама за борбу против њиховог штетног дејства; 
 Стицање знања о основним карактеристикама системског инжењерства и о моделима и 

методима одлучивања и оцене ефективности; 
 Критичко сагледавање актуелних проблема заштите животне средине и особености 

њиховог истраживања и решавања;  
 Иновационе активности и тимски рад; 
 Управљање и развој људских ресурса у заштити животне средине, 
 Перманентно образовање и развој система знања у области одрживог развоја и заштите 

животне средине. 

Исход процеса учења 

Савладавање студијског програма Инжењерство заштите животне средине обезбеђује опште 
способности: 

 Анализе проблема у животној средини; 
 Предвиђања решења и последица; 
 Овладавања методима, поступцима и процесима идентификације ризика; 
 Развоја критичког мишљења и приступа; 
 Примене знања у пракси; 
 Развоја способности и вештина комуникације са непосредним и ширим окружењем; 
 Развоја професионалне етике; 

Осим тога студијски програм обезбеђује и предметно-специфичне способности, односно 
професионалну компетенцију за: 

 Оцену еколошког ризика; 
 Израду локалних стратегија одрживог развоја и заштите животне средине; 
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 Спровођење процедуре процене утицаја на животну средину и израду студија о процени 
утицаја и стратешкој процени утицаја; 

 Израду студија о процени ризика од опасних материја; 
 Израду планова и програма превенције удеса од опасних материја,  санације и отклањања 

последица; 
 Спровођење процедуре интегрисане превенције и контроле загађења, израду 

документације о интегрисаној дозволи; 
 Оцену ефикасности и ефективности процеса, опреме и уређаја у односу на испуњеност 

мeра заштите животне средине; 
 Пројектовање система, израду и реализовање планова и програма мониторинга заштите 

животне средине; 
 Израду и ажурирање катастра стања и загађивача животне средине; 
 Припрему извештаја и извештавање о стању животне средине; 
 Реализовање процедура менаџмента отпадом и опасним материјама;  
 Успостављање  и развој интегрисаног система менаџмента; 
 Надзор у области заштите животне средине; 
 Организовање заштите животне средине у пословном систему; 
 Образовање и управљање знањем за заштиту животне средине; 
 Управљање пројектима и иновацијама у систему заштите животне средине; 
 Развој метрике и метода за процену ефективности система заштите животне средине; 
 Примену информационих технологија у инжењерству заштите животне средине. 
Окончањем студијског програма мастер академских студија студенти стичу и компетенцију 
за укључивање у специјалистичке академске и докторске академске студијске програме из 
истих или сродних области студија. 

Академски назив 

Завршетком свих обавеза предвиђеним студијским програмом мастер академских студија 
Инжењерство заштите животне средине стиче се академски назив: мастер инжењер заштите 
животне средине. 

Начин извођења студија 

Студије трају једну школску годину која се дели на два семестра, од којих сваки траје 15  
наставних недеља. Студије се изводе према Плану извођења наставе који, за сваку школску 
годину, доноси Наставно-научно веће Факултета. Укупно ангажовање студента током студија 
износи 60 ЕСПБ бодова.  

Трајање и обим студија 

Трајање студија је једна школска године, а обим студија износи 60 ЕСПБ бодова. 

Мастер рад 

Студент у пролећном семестру, стиче право да поднесе захтев за одобрење теме за израду мастер 
рада, и право да га јавно брани. 
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Листа обавезних и изборних предмета студијског програма Инжењерство заштите 
животне средине 

Активна настава Р. 
бр. 

Шифра 
предмета Назив предмета Семестар Статус 

предмета П В Остали 
часови 

ЕСПБ 

1. М-3-07 Заштита од буке у животној средини 1 О 2 2  5 

2. М-3-12 Обновљиви извори енергије 1 О 2 2  5 

3. М-3-16 Технолошки процеси и животна средина 1 О 2 2  5 

4. М-3-17 Урбана екологија 1 О 2 2  5 

М-3-20 Управљање пројектима 

М-3-18 Управљање заштитом животне средине 5. 

М-3-08 Заштита од електромагнетног зрачења 

1 И 2 2  5 

М-3-03 Економика заштите животне средине 

М-3-15 Социјална екологија 

М-3-10 Локални одрживи развој 

М-3-13 Политика заштите животне средине 

6. 

М-3-05 Енглески језик 

1 И 2 2  5 

7. М-3-11 Мониторинг животне средине 2 О 2 2  5 

8. М-3-04 Екотоксикологија 2 О 2 2  4 

М-3-14 Системско инжењерство 

М-3-19 Управљање и развој људских ресурса 9. 

М-3-09 Информациони системи у заштити 

2 И 2 2  4 

М-3-01 Анализа животног циклуса 

М-3-06 Заштита здравља 10. 

М-3-02 Биохемијски и биотехнолошки принципи 

2 И 2 2  4 

11. М-3-21 
 

Стручна пракса 2 О   3 3 

12. М-3-22 Мастер рад 2 О   5 10 

Укупно часова наставе недељно на години  и бодови на години студија 20 20 8 60 

 



ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ИНФОРМАТОР 

- 42 - 

 
7.4. Студијски програм  мастер академских студија  
       УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА  

Циљеви студијског програма 

Циљеви студијског програма Управљање ванредним ситуацијама: Основни циљ студијског 
програма је оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа у решавању 
проблема безбедности људи, природних и материјалних добара и за развој система управљања 
ванредним ситуацијама. 

Посебни циљеви студијског програма су стицање неопходних знања и вештина за: 

 Развој стратегија за управљање системом безбедности у ванредним ситуацијама; 
 Израду планова и програма за одговор на удесе и  за координирање и управљања 

активностима санације удеса; 
 Израду стратешких и тактичких планова за интервенције и спашавање у ванредним 

ситуацијама; 
 Заштиту здравља и понашање у ванредним ситуацијама; 
 Примену и развој концепта управљања пројектима у области управљања ванредним 

ситуацијама; 
 Стицање знања о информационим и комуникационим мрежама и облицима комуникација 

у ванредним ситуацијама; 
 Информисање и саопштавање информација јавности и одговарајућим структурама у 

ванредним ситуацијама; 
 Стицање основних знања о функцијама цивилне заштите; 
 Управљање људским ресурсима  и ефикасно деловање ради развоја људских ресурса у 

области управљања ванредним ситуацијама; 
 Иновационе активности и тимски рад у управљању ванредним ситуацијама, 
 Перманентно образовање и развој система знања у области управљања ванредним 

ситуацијама. 

Исход процеса учења 

Саваладавањем студијског програма мастер академских студија Управљање ванредним 
ситуацијама студенти стичу компетенције за примену научних и стручних дистигнућа у 
решавању проблема безбедности и развоја система управљања ванредним ситуацијама. 

По завршетку студијског програма студенти стичу опште способности за: 

 Уочавање и анализу проблема у радној и животној средини и предвиђање решења и 
последица; 

 Овладавање поступцима, процесима и методима идентификације ризика; 
 Праћење развоја технологије и унапређивање својих знања; 
 Развој способности и вештина комуникација са непосредним и ширим окружењем; 
 Рад у тиму састављеном од стручњака различитих профила (мултидисциплинарном тиму); 
 Развој професионалне етике и стручне одговорности. 

Студент по завршетку студијског програма стичe предметно-специфичне способности, односно 
професионалну компетенцију за: 

 Анализу ризика и управљања ванредним ситуацијама, 
 Анализу узрочно последичних односа и решавања проблема безбедности, заштите 

здравља, материјалних добара и природом створених вредности, у ванредним ситуацијама, 
 Развој методологија и метода управљања ванредним ситуацијама, 
 Развој стратегија и метода управљања ванредним ситуацијама, 
 Иновационе активности и тимски рад у управљању ванредним ситуацијам, 
 Развој система знања у области управљања ванредним ситуацијам. 
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 Оптимизацију и управљање расположивим ресурсима у систему управљања ванредним 
ситуацијама, 

 Управљање пројектима и иновацијама у систему управљања ванредним ситуацијам. 

Окончањем студијског програма мастер академских студија студенти стичу компетенцију за 
укључивање у специјалистичке академске и докторске академске студијске програме из истих или 
сродних области студија. 

Aкадемски назив 

Завршетком свих обавеза предвиђеним студијским програмом мастер академских студија 
Управљање ванредним ситуацијама стиче се академски назив: мастер инжењер заштите 
животне средине. 

Начин извођења студија 

Студије трају једну школску годину која се дели на два семестра, од којих сваки траје 15  
наставних недеља. Студије се изводе према Плану извођења наставе који, за сваку школску 
годину, доноси Наставно-научно веће Факултета. Укупно ангажовање студента током студија 
износи 60 ЕСПБ бодова.  

Трајање и обим студија 

Трајање студија је једна школска године, а обим студија износи 60 ЕСПБ бодова. 

Мастер рад 

Студент у пролећном семестру стиче право да поднесе захтев за одобрење теме за израду мастер 
рада. 

Листа обавезних и изборних предмета студијског програма Управљање ванредним 
ситуацијама 

Активна настава 
Р. бр. Шифра 

предмета Назив предмета Семестар Статус 
предмета П В Остали 

часови 
ЕСПБ 

1. М-4-10 Системи управљања ванредним 
ситуацијама 1 О 2 2  5 

2. М-4-01 Динамика пожара 1 О 2 2  5 
3. М-4-13 Теорија људских грешака 1 О 2 2  5 
4. М-4-09 Ризик и санација удеса 1 О 2 2  5 
5. М-4-16 Управљање пројектима 
6. М-4-14 Теорија одлучивања 

1 И 2 2  5 

7. М-4-08 Психологија група 
8. М-4-07 Информисање и односи са јавношћу 
9. М-4-02 Енглески језик 

1 И 2 2  5 

10. М-4-17 Цивилна заштита  2 О 2 2  5 
11. М-4-12 Тактика интервенција и спасавања 2 О 2 2  4 
12. М-4-11 Системско инжењерство  
13. М-4-15 Управљање и развој људских ресурса 
14. М-4-05 Информациони системи у заштити 

2 И 2 2  4 

15. М-4-06 Информационо комуникационе мреже 
16. М-4-03 Експертиза пожара 
17. М-4-04 Заштита здравља 

2 И 2 2  4 

18. М-4-18 Стручна пракса 2 О   3 3 
19. М-4-19 Мастер рад 2 О   5 10 

Укупно часова наставе недељно на години  и бодови на години студија 20 16 8 60 
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7.5. Студијски програм  мастер академских студија  
       УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ СИСТЕМОМ 

Циљеви студијског програма 

Циљеви студијског програма Управљање комуналним системом: 

Основни циљ реализације програма је оспособљавање студената за развој и примену научних и 
стручних достигнућа у области менаџмента комуналним системом. Програм обезбеђује неопходна 
знања и вештине које доприносе ефикасности и ефективности менаџмента, заштити животне 
средине и безбедности у комуналном систему. 

Посебни циљеви студијског програма су да студенти стекну неопходна знања и вештине, како би 
могли да: 

 Развију капацитете за реализацију научних и техничких истраживања у области 
менаџмента, заштите животне средине и безбедности у комуналном систему, 

 Анализирају, процењују и предлажу одржива решења за проблеме менаџмента, заштите 
животне средине и безбедности у комуналном систему, 

 Допринесу развоју политика и стратегија планирања менаџмента, заштите животне 
средине и безбедности у комуналном систему, 

 Примене професионалне технике и процедуре у планирању менаџмента комуналним 
системом, 

 Допринесу развоју планова за спровођење политике заштите животне средине и 
безбедности у комуналном систему, 

 Идентификују, процене и верификују техничке и аспекте животне средине операција у 
процесима који се одвијају у комуналном систему, 

 Разумеју примену релевантних техничких стандарда, упутстава, регулативе, легислативе, 
правила и прописа у пракси комуналног система, 

 Разумеју и примењују интеграцију различитих система менаџмента, 

 Управљају фазама процеса проверавања и развоја комуналног система. 

Исход процеса учења 

Саваладавањем студијског програма мастер академских студија Управљање комуналним 
системом студенти стичу компетенције за примену научних и стручних дистигнућа у решавању 
проблема у комуналним делатностима и развоја комуналног система на локалном, регионалном и 
националном нивоу. 

По завршетку студијског програма студенти стичу опште способности за: 

 Користи научне податке и резултате научних истраживања као основу за развој 
менаџмента комуналним ситемом, 

 Значајно доприноси остваривању политике заштите животне средине и безбедности, 
ефикасности и ефективности менаџмента комуналним системом и одрживом развоју 
урбаних подручја, 

 Развија и примењује професионалне технике и процедуре у планирању менаџмента 
комуналним системом, заштити животне средине и безбедности, 

 Доприноси развоју планова за спровођење политике заштите животне средине и 
безбедности у комуналном систему. 

Студент по завршетку студијског програма стичe предметно-специфичне способности, односно 
професионалну компетенцију за: 

 Идентификује и процењује техничке и аспекте животне средине операција у процесима 
који се одвијају у комуналном систему, 

 Развија и примењује знања из области стандарда, упутстава, регулативе, легислативе, 
правила и прописа у пракси комуналног система, 
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 Прати и анализира стандарде за системе менаџмента квалитетом, животном средином и 
безбедношћу у комуналном систему и развија интеграцију различитих система 
менаџмента, 

 Управља фазама процеса проверавања и развоја комуналног система, 
 Планира, развија и реализује систем образовања, обуке и управљања знањем у комуналном 

систему, 
 Организује и реализује послове осигурања у комуналном систему, 
 Управља пројектима и иновацијама у комуналном систему. 

Окончањем студијског програма мастер академских студија студенти стичу компетенцију за 
укључивање у специјалистичке академске и докторске академске студијске програме из истих или 
сродних области студија 

Академски назив 

Завршетком свих обавеза предвиђеним студијским програмом мастер академских студија 
Управљање комуналним системом стиче се академски назив: мастер инжењер заштите 
животне средине. 

Начин извођења студија 

Студије трају једну школску годину која се дели на два семестра, од којих сваки траје 15  
наставних недеља. Студије се изводе према Плану извођења наставе који, за сваку школску 
годину, доноси Наставно-научно веће Факултета. Укупно ангажовање студента током студија 
износи 60 ЕСПБ бодова.  

Трајање и обим студија 

Трајање студија је једна школска године, а обим студија износи 60 ЕСПБ бодова. 

Мастер рад 

Студент у пролећном семестру стиче право да поднесе захтев за одобрење теме за израду мастер 
рада. 

Листа обавезних и изборних предмета студијског програма Управљање комуналним 
системом 

Активна настава 
Р. бр. Шифра 

предмета Назив предмета Семестар
Статус 
предмета П В Остали 

часови 
ЕСПБ 

1. М-5-13 Процеси у комуналним системима 1 О 2 2  5 
2. М-5-09 Комунална инфраструктура 1 О 2 2  5 
3. М-5-10 Локални одрживи развој 1 О 2 2  5 
4. М-5-17 Енергија насеља 1 О 2 2  5 
5. М-5-07 Управљање пројектима 
6. М-5-11 Заштита од електромагнетног зрачења 
 М-5-02 Одрживо становање 

1 И 2 2  5 

7. М-5-12 Економичност комуналних система 
 М-5-085 Политика заштите животне средине 

8. М-5-13 Информисање и односи с јавношћу 
9. М-5-03 Енглески језик 

1 И 2 2  5 

10. М-5-16 Управљање комуналним отпадом  2 О 2 2  5 
11. М-5-01 Водоснабдевање и каналисање вода 2 О 2 2  4 
12. М-5-06 Заштита од буке у животној средини 
13. М-5-14 Управљање и развој људских ресурса 2 И 2 2  4 

14. М-5-05 Заштита здравља  
15. М-5-15 Управљање квалитетом ваздуха  2 И 2 2  4 

16. М-5-18 Стручна пракса 2 О   3 3 
17. М-5-19 Мастер рад 2 О   5 10 

Укупно часова наставе недељно на години  и бодови на години студија 20 20 8 60 
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8. ДИПЛОМА ФАКУЛТЕТА 

Дипломе о стручном називу диполмирани инжењер и академском називу  мастер инжењер 
додељују се најчешће једном годишње за сваки студијски програм, по унапред утврђеном 
распореду. 

8.1. Куда са дипломом дипломираног инжењера и мастер инжењера 

Након добијања дипломе основних студија постоје две могућности: 

 Заснивање радног односа, 
 Даље усавршавање на академским мастер, специјалистичким и докторским студијама. 

Запошљавање 

Диплома Факултета заштите на раду у Нишу омогућава широке могућности запошљавања у: 

 Мала, средња и велика предузећа, 
 Министарство за рад, запошљавање и социјална питања, 
 Министарство пољопривреде и заштите животне средине,  
 Министарство здравља, 
 Министарство унутрашњух послова, 
 Управа за безбедност и здравље на раду, 
 Републичка инспекција рада, 
 Републичка санитарна инспекција, 
 Градски и општински инспекцијски органи, 

   Комунална инспекција 
   Инспекција заштите животне средине 
      Комунална полиција, 

 Регионална инспекција за заштиту животне средине, 
 Агенција за заштиту животне средине, 
 Републичка агенција за рециклажу, 
 Републички завод за заштиту природе, 
 Научно-истраживачке организације 

  Институти и заводи за заштиту на раду 
  Институти и заводи за заштиту од пожара 
    Институти и заводи за заштиту животне средине, 

 Осигуравајуће компаније. 

- Образовне институције  

 Основне школе 
 Средње школе 
 Факултети  

Диплома Факултета заштите на раду у Нишу, призната је и ван граница наше земље. Да је то тако 
указују подаци да је преко 400 дипломираних инжењера Факултета заштите на раду запослено у 
суседним земља-ма (Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Репуб-лика Српска и 
Хрватска), земљама Европе (Словенија, Аустрија, Швајцарска, Шведска, Финска, Енглеска, 
Француска . ..), Уједињени Арапски Емирати, Кувајт, Ирак, Јордан, Сирија, Палестина, Оман, 
Сједињеним Америчким Државама, Канади, Новом Зеланду, Аустралији, Судан .... 
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9. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

Факултету заштите на раду у Нишу је акредитово докторске студије  у области техничко 
технолошких наука,  које представљају надградњу стечених фундаменталних знања и вештина из 
општих и стручних предмета на основним и мастер академским студијама. Курикулум докторских 
академских студија обухвата два студијска програма: 

1- Инжењерство заштите животне средине и 
2- Инжењерство заштите на раду. 

Студијски програм докторских академских студија конципиран je уз уважавање: савремених 
програма докторских студија на високошколским институцијама у Европи и свету;  актуелних 
научних истраживања у оквиру међународних и националних пројеката и наставних програма 
институција са којима Факултет има успостављену научно-истраживачку сарадњу и закључене 
уговоре о научно-образовној и научноистраживачкој сарадњи; развојних и стручних пројеката 
реализованих у  великим привредним субјектима у земљи; као и мишљења и препорука доктора 
наука који су ово научно звање стекли на Факултету заштите на раду у Нишу. 

Садржај студијских програма је резултат синтезе образовног и научноистраживачког процеса на 
Факултету, с једне стране, а са друге, резултат прихватања европских и светских трендова развоја 
у овој области.  

Студијски програми су усаглашени са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања 
студија, режима студирања и стицања дипломе, а посебно у погледу исхода студијског програма, 
односно компетенција свршених студената. 

Завршетком докторских студија на овим програмима стиче се научни назив доктор наука – 
Инжењерство заштите на раду, односно Инжењерства заштите животне средине. 

Докторске студије трају три године (шест семестара) и имају обим 180 ЕСПБ бодова. Од укупног 
броја бодова 30 ЕСПБ бодова се остварује полагањем обавезних предмета, 30 ЕСПБ бодова 
полагањем изборних предмета, а 120 ЕСПБ бодова студијским истраживачим радом у области 
докторске дисертације, израдом и одбраном докторске дисертације.  

Упис кандидата на докторске студије спроводи се на основу конкурса који на предлог Факултета 
расписује Универзитет у Нишу.  

У прву годину докторских студија Факултет уписује 10 студената на самофинансирање. 
 

9.1. Студијски програм  инжењерство заштите на раду 

Сврха студијског програма: 

 Развој и повезивање фундаменталних и примењених научних дисциплина заштите на раду  
у интер и мултидисциплинарном контексту и савременим научно истраживачким 
трендовима у свету. Крајња интенција је унапређивање теорије и праксе заштите на раду, 
развој савременог система безбедности и здравља на раду те побољшање квалитета рада и 
живота уопште. 

 Развој компетенција за самостална, научно и друштвено релевантна истраживања и 
примену истих у пракси безбедности и здравља на раду. 

 Квалификовање стручњака са највишом научном културом која захтева способности 
критичког мишљења и анализа, креативности, оригиналности, инвентивности и 
иновативности у различитим сферама професионалног деловања. 

Циљеви студијског програма: 

 Оспособљавање за критичко анализирање и истраживање домена и одговорности науке и 
праксе заштите на раду, за развој савременог и ефикасног система безбедности и здравља 
на раду, хуманизацију и квалитет рада и живота уопште и креирање безбедних и 
поузданих решења у будућности. 



ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ИНФОРМАТОР 

- 48 - 

 Развијање научних сазнања, способности и академских вештина за интер и 
мултидисциплинарни приступ, критичко преиспитивање и на савременим парадигмама 
засновано изучавање фундаменталних проблема безбедности и кључних питања 
инжењерске и менаџерске праксе управљања ризицима, превенције и заштите здравља  на 
раду. 

 Развијање критичког мишљења и акционе рефлексије потребне за развој, 
концептуализацију и реализацију политике безбедности и здравља на раду, стратегија и 
образовних интервенција у друштвени, привредно-економски и образовни контекст у 
Србији и критички приступ могућностима имплементације савремених светских 
достигнућа теорије и праксе заштите на раду  у националном контексту 

 Оспособљавање за самостално организовање, вођење и реализацију научних истраживања, 
укључивање како у националне тако и међународне пројекте и компетентно саопштавање 
резултата истраживања.  

 Развијање способности за повезивање унапређивање и усавршавање знања стечених на 
основним и мастер студијама  и развијање свести о потреби перманентног учења и 
континуираног професионалног развоја. 

Исходи студијског програма: 

Омогућава студентима да након завршених студија поседују знања, вештине и развијене 
способности за: 

 Разумену и коришћење савремених знања из области инжењерства заштите на раду; 
 Организовање и остваривање иновативних, развојних и научних истраживања; 
 Верификовање резултата кроз патенте и нова техничка решења; 
 Самостално решавање теоријских и практичних проблема у области инжењерства заштите 

на раду; 
 развијање нових технологија и поступака у области заштите лица, имовине и пословања; 
 Критичко мишљење, креативно и независно деловање;  
 Поштовање принципа етичког кодекса и добре научне праксе;  
 Комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких  резултата 

на научним конференцијама и  у научним часописима; 
 Развој научне дисциплине-инжењрство заштите на раду и науке уопште кроз критичку 

анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја; 
 Промоцију техничко-технолошког напредка и културе безбедности, здравља и заштите на 

раду у академском и професионалном окружењу.  

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће специфичне компетенције за:  

 Темељно познавање и разумевање инжењерства заштите на раду; 
 Решавање проблема употребом научних метода; 
 Повезивање основних знања из разичитих области и њихова примена у инжењерству 

заштите на раду; 
 Праћење савремених достигнућа у струци; 
 Развој вештина и спретности у употреби знања у заштити лица, имовине и пословања; 
 Употребу информационо-комуникационих технологија; 
 Рад у мултидисциплинарним тимовима.  

Компетенција студента се верификује и током студија кроз објављивање резултата научних 
истраживања у оквиру изабраног научног подручја у референтним научним часописима.  
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9.2. Студијски програм  инжењерство заштите животне средине 

Сврха студијског програма: 

 Развој и повезивање фундаменталних и примењених научних дисциплина заштите животне 
средине  у интер и мултидисциплинарном контексту и савременим научно истраживачким 
трендовима у свету. Крајња интенција је унапређивање теорије и праксе заштите животне 
средине на  свим нивоима од појединца, организације, локалне заједнице до друштва у 
целини у контексту концепције и стратегије одрживог развоја 

 Развој компетенција за самостална, научно и друштвено релевантна истраживања и 
примену истих у пракси заштите животне средине и креирању одрживих решења. 

 Квалификовање стручњака са највишом научном културом која захтева способности 
критичког мишљења и анализа, креативности, оригиналности, инвентивности и 
иновативности у различитијм сферама професионалног деловања 

 
Циљеви студијског програма: 

 Оспособљавање за критичко анализирање и истраживање домена, моћи и одговорности 
науке и праксе заштите животне средине у реализацији концепције и стратегије одрживог 
развоја, 

 Развијање научних сазнања, способности и академских вештина за интер и 
мултидисциплинарни приступ, критичко преиспитивање и на савременим парадигмама 
засновано изучавање фундаменталних проблема наука о заштити животне средине и 
кључних питања праксе заштите животне средине. 

 Развијање критичког мишљења и акционе рефлексије потребне за развој, 
концептуализацију и реализацију политике и стратегија заштите животне средине и 
образовних интервенција у друштвени, привредни, еколошки  и образовни контекст у 
Србији и критички приступ могућностима имплементације савремених светских 
достигнућа теорије и праксе заштите животне средине у националном контексту 

 Оспособљавање за самостално организовање, вођење и реализацију научних истраживања, 
укључивање у националне и међународне пројекте и компетентно саопштавање резултата 
истраживања. 

 Развијање способности за повезивање унапређивање и усавршавање знања стечених на 
основним и мастер студијама и развијање свести о потреби доживотног учења и  
континуираног професионалног развоја. 

 
Исходи студија: 

Програм докторских студија омогућава студентима да након завршених студија поседују знања, 
вештине, развијене способности за:  

 Разумеевање и коришћење савременаих знања из области инжењерства заштите животне 
средине; 

 Организовање и остваривање иновативних, развојних  и научних истраживања; 
 Верификовање резултата кроз патенте и нова техничка решења; 
 Самостално решавање теоријских и практичних проблема у области инжењерства заштите 

животне средине; 
 Развој нових технологија и поступака у области заштите ваздуха, воде, земљишта; 
 Критичко мишљење, креативно и независно деловање;  
 Поштовање  принципа етичког кодекса и добре научне праксе;  
 Комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких  резултата 

на научним конференцијама и  у научним часописима; 
 Развој научне дисциплине-инжењрство заштите животне средине и науке уопште кроз 

критичку анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја; 
 Промовисање  техничко-технолошког напредка, одрживог развоја и културе заштите 

животне средине у академском и професионалном окружењу.  
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Трећа година докторских студија на Инжињерству заштите животне средине је истоветна 
студијском програму Инжињерства заштите на раду, стим што студент стиче академски назив 
доктор наука -инжињерство заштите животне средине -  
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Савладавањем студијског програма студент стиче следеће специфичне компетенције за:  

 Темељно познавање и разумевање инжењерства заштите животне средине; 
 Способност  решавања проблема употребом научних метода; 
 Повезивање основних знања из разичитих области и њихова примена у инжењерству 

заштите животне средине; 
 ПраћењЕ савремених достигнућа у струци; 
 Развој вештина и спретности у употреби знања у заштити природних и културних 

вредности; 
 УпотребУ информационо-комуникационих технологија; 
 Рад у мултидисциплинарним тимовима.  

Компетенција студента се верификује и током студија кроз објављивање резултата научних 
истраживања у оквиру изабраног научног подручја у референтним научним часописима.  

 
10. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Научно-истраживачки рад на пројектима се организује и обавља кроз основна, примењена и 
развојна истраживања која су финансирана од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Р. Србије, као и пројеката финансираних од стране ЕУ, међународних 
организација и инстритуција.  

Факултет је носилац  и учесник реализације пројеката из истраживачког циклуса 2011-20 15 
година, који су финансирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. 
Србије.   

Факултет је ангажован у реализацији ИПА пројекта, као и ТЕМПУС пројекта.  

Такође Факултет је партнер на пројекту  University Educators for Su stainable Development - UE4SD, 
којки финансира Европска Комисија у оквиру Програма целоживотног учења (Life Long Learnin g 
Programme – Erasmus Academic Networks ), који укључује партнерске организације из преко 50 
држава. 

У циљу дисеминације резултата истраживања Факултет организује на две године научне скупове:  

 Бука и вибрације и  

 Човек и радна средина. 

са разлучитим тематским садржајима, значајним за област истржаивања. 

 
11. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Издавачка делатност на Факултету заштите на раду у Нишу се одвија кроз публиковање: 

 Стручне литературе 
 Материјала са научних скупова и саветовања 
 Наставних планова и програма академских студија 
 Информативних публикација ... 

Факултет заштите на раду у Нишу за потребе студената на основним и дипломским академским  
студијама публикује: 

 Уџбенике 
 Збирке задатака  
 Практикуме 
 Изводе са предавања и вежби 
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Такође, Факултет уређује Научни часопис FACT A UNIVERS ITATIS, Serija: Working and Living 
Environmental Protection,  који излази 3 пута годишње и који је према одлуци ресорног 
Министарства сврстан у категорију М51. Осим овог часописа,   Факултет издаје часопис  Safet y 
Enginering, који излази 4 пута годишње и који је разврстан у категорију М53.�

Сва публикована издања се могу наћи у књижари Факултета. 

Факултет заштите на раду традиционално сваке друге године организује научну конференцију са 
међународним учешем „Бука и вибрације“ као и „Човек и радна средина“. У 2014 . години 
конференција „Бука и вибрације“  је организаована по 24 –ти пут. 

У циљу дисеминације резултата истраживања на пројекту ИИИ 43014  Факултрету је у 2014 . 
години организовао Workshop на тему „Унапређење система мониторинга и процене дуготрајне 
изложености становништва загађујућим супстанцама у животној средини“. 

ФАКУЛТЕТ УРЕЂУЈЕ НАУЧНИ ЧАСОПИС FACTA UNIVERSITATIS, SERIJA: WORKING AND LIVING 
ENVIRONMENTAL PR OTECTION, КОЈИ ИЗЛАЗ 3 ПУТА ГОДИШЊЕ И КОЈИ ЈЕ ПРЕМА 
КАТЕГОРИЗАЦИЈИ МНО ЗА УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ВОДА ЗЕМЉИШТА И ВАЗДУХА РЕСОРНОГ 
МИНИСТАРСТВА СВРСТАН У КАТЕГОРИЈУ М51. 

ФАКУЛТЕТ ИЗДАЈЕ ЧАСОПИС SAFETY  EN GINERING, КОЈИ ИЗЛАЗИ ТРОМЕСЕЧНО И КОЈИ ЈЕ 
РАЗВРСТАН У КАТЕГОРИЈУ М53.  

 

12. УЧИОНИЦЕ, ЛАБОРАТОРИЈЕ И БИБЛИОТЕКА 

12.1. Учионице 

Настава на Факултету одвија се у савремено опремљеном учионичком простору. Учионице су 
климатизоване и прилагођеном савременим дидактичко-методичким захтевима.  

    
Учионице Факултета заштите на раду у Нишу опремљене су активним "Video beam" пројекторима, "Notebook" 

рачунарима и модерним озвучењем 

 
Рачунарска учионица на 3. спрату 
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У циљу што квалитетнијег обављања основне делатности образовања и успешног остваривања 
програма научног и истраживачког рада, на Факултету тренутно постоји 20 лабораторија и кабинета за 
различите намене. Лабораторије су пре свега формиране као наставна база, али  пружају услуге и 
радним организацијама. Кроз лабораторијске вежбе које су предвиђене наставним планом и 
програмом студенти стичу драгоцена практична знања која су неопходна за будући рад у привреди и 
науци. 

12.2. Лабораторија и кабинети 

 
На Факултету постоји 15 лабораторија које су пре свега формиране као наставна база у циљу што 
квалитетнијег обављања основне делатности образовања и успешног остваривања програма 
научног и истраживачког рада и пружања услуга тречим лицима. То су: 

 Лабораторија за физику; 
 Лабораторија за електротехнику и електромагнетна зрачења; 
 Лабораторија за испитивање хемијских параметара радне и животне средине; 
 Лабораторија за буку и вибрације; 
 Лабораторија за управљање квалитетом ваздуха; 
 Лабораторија за Ех–заштићене електричне уређаје; 
 Лабораторија за екотоксикологију; 
 Лабораторија за инжењерско пројектовање; 
 Лабораторија за превенцију удесних догађаја; 
 Лабораторија за мониторинг животне средине и енергетску ефикасност; 
 Лабораторија за алармне системе; 
 Лабораторија заштите од пожара; 
 Лабораторија за испитивање опреме и средстава за гашење пожара; 
 Лабораторија за испитивање безбедности опреме; 
 Лабораторија за безбедност машина. 

 
Руско српски хуманитарни центар донирао је опремање лабораторије за превенцију удесних 
догађаја. Опремљене су две просторије. У сали бр. 3 која се налази у реновираном делу Факултета, 
а који је намењен за лабораторије, инсталирана је интерактивна табла, 16 рачунара и постављено 
је 16 столова за рачунаре. Сала бр. 4 опремљена је: показном опремом која се користи у ванредним 
ситуацијама, опремом за спасавање са висине и дубине, заштитним оделима, носилима, 
хидрауличним маказама, кљештима, дизел агрегатом, пумпом, тренажерима за прву помоћ, 
инструментима за мерење концентрације опасних и запаљивих гасова и јонизујућег зрачења.  

За лабораторију за физику од опреме је набављено: 
 
 Сет милиграмских тегова, 
 Урешђај за одређивање површинског напона методом откидања, 
 Стоксов вискозиметар, 
 Уређај за проверу Бојл-Мариотовог закона, 
 Уређај за проверу Шарловог закона, 
 Кунтова цев са тон генератором, 
 Гајгер-Милеров бројач, 
 Уређај за одерђивање специфичне топлоте чврстих тела, 
 Оптичка клупа мала. 
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У оквиру HETIP пројекта за лабораторију за буку и вибрације добијена је следећа опрема: 
 Компонента 

1.1 Кабинет станице, тип 3636-B-100 
1.2 Мерач нивоа звука Bruel&Kjaer, тип 2250-N 
1.3 Микрофон Bruel&Kjaer, тип 4189 
1.4 Прибор за микрофон Bruel&Kjaer, тип UA-1404 
1.5 Предпојачавач Bruel&Kjaer, тип ZC-0032 
1.6 Aкумулаторска батерија, тип QB-0065 
1.7 Прибор за монтажу за стуб/зид, тип UA-2198 
1.8 GPRS рутер са антеном 
1.9 GPS пријемник ЗЗ-0249 „Garmin“ модел 16x-HVS 
1.10 Мерни софтвер Bruel&Kjaer BZ-7232, верзија 4.15 

Лиценца бр. 65B8 7D2E CEB9 4F6A 
1.11 Мерни софтвер Bruel&Kjaer BZ-7223, верзија 4.x 

Лиценца бр. 4DA8 C290 A792 371B 
1.12 Мерни софтвер Bruel&Kjaer BZ-7222, верзија 4.x 

Лиценца бр. 5193 66D2 9E5F DBA5 
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1.13 Упутство за рукованје станицом BE 1713-28 
2.1 Кабинет станице, тип 3636-B-100 
2.2 Мерач нивоа звука Bruel&Kjaer, тип 2250-N 
2.3 Микрофон Bruel&Kjaer, тип 4189 
2.4 Прибор за микрофон Bruel&Kjaer, тип UA-1404 
2.5 Предпојачавач Bruel&Kjaer, тип ZC-0032 
2.6 Aкумулаторска батерија, тип QB-0065 
2.7 Прибор за монтажу за стуб/зид, тип UA-2198 
2.8 GPRS рутер са антеном 
2.9 GPS пријемник ЗЗ-0249 „Garmin“ модел 16x-HVS 
2.10 Мерни софтвер Bruel&Kjaer BZ-7232, верзија 4.15 
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2.11 Упутство за руковање BE 1713-28 
3.1 PC рачунар Bruel&Kjaer, тип3642: 

Произвођач: DELL,  
Модел: Optiplex 7010 
Процесор: Intel (R) Core (TM) i7-3770CTU@3.4GHz 
RAM. 8 Gb 
Хард диск: 700 Gb 
Софтwаре: Windows 7 
Оффице: Microsoft Office 2013 

3.2 Монитор за рачунар: Dell model P2012Ht 
3.3 Тастатура за рачунар 
3.4 Миш 
3.5 PC софтвер ENMS, тип 7843, верзија 2.8.1 (сервер и клијент), Лиценца бр. OR45530-8379816 
3.6 Упутство BE 1776-15 за инсталацију и конфигурисанје PC софтвера ENMS, тип 7843, верзија 

2.8.1 
3.7 Упутство BE 1802-13 за администратора PC софтвера ENMS, тип 7843, верзија 2.8.1 
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3.8 PC софтвер Bruel&Kjaer BZ-5298 
MS 4.1 Меторолошка станица 

За потребе лабораторије за електротехнику и електромагнетна зрачења набављен је: 

 Тесто 435-2 са пратећом 3-функцијском сондом ћ, лукс сондом и алуминијумским 
кофером.  

У оквиру HETIP пројекта за лабораторију за управљање квалитетом ваздуха добијена је следећа 
опрема: 

 Multicomponent FTIR Gas Analyzer D 4000 – за мерење емисије из енергетских и 
технолошких извора, 

 Micro monitoring air station “Airpointer” – за мерење амбијенталног загађења ваздуха, 
 Aerosol photometer, Portable real-time aerosol monitor, 
 BTX Analyzer – систем за континуални мониторинг органских полутаната у 

амбијенталном ваздуху. 
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У оквиру пројекта ИИИ 43014, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, добијена је за лабораторију за управљање квалитетом ваздуха опрема: 

 Multicomponent FTIR Gas Analyzer D 404 – за мереје загађења амбијенталног  
ваздуха. 

Поред наведених лабораторија на Факултету егзистирају и следећи кабинети: 

 Кабинет за економику заштите животне средине и еколошки менаџмент; 
 Кабинет за економска и организациона истраживања у области заштите на раду и 

заштите од пожара; 
 Кабинет техничке заштите од пожара. 

Осим образовне делатности у Лабораторији за буку и вибрације, Лабораторији за управљање 
квалитетом ваздуха, Лабораторији за превенцију удесних догађаја, и  Лабораторији за електротехнику 
и електромагнетна зрачења се обавља научноистраживачки рад, укључујући и рад студената  на 
докторским  академским студијама.. 

Лабораторија за управљање квалитетом ваздуха је је опремљена најсавременијом опремом за  
мониторинг: емисије на изворима загађивања и квалитета амбијенталног ваздуха, као што су.  

       Multicomponent FTIR Gas Analyzer D 4000 – за мерење емисије из енергетских и 
технолошких извора, 

       Micro monitoring air station “Airpointer” – систем за аутоматизовани континуални 
мониторинг основних загађујућих супстанци у амбијенталном ваздуху, 

       Portable real-time aerosol monitor, за мерење амбијенталног загађења ваздуха честичним  
загађењем, 

       BTX Analyzer – систем за континуални мониторинг органских полутаната у 
амбијенталном ваздуху. 

      Multicomponent FTIR  Gas Analy zer D 4040 – за мерење специфичних загађујућих 
супстанци у амбијенталном ваздуху. 

 
Лабораторија за управљање квалитетом ваздуха 

Лабораторија за буку и вибрације је акредитована лабораторија према 
стандарду ISO 17025 у области акустичких испитивања и испитивања 
буке, укључујући буку изазвану вибрацијама. Лабораторија је 
опремљена савременом мерном опремом намењеном за акустичка 
испитивања и испитивања вибрација. Посебно треба истаћи: : 

 Преносну опрему за повремени мониторинг буке, модел 
Bruel&Kjaer 2260 и Bruel&Kjaer 2260; 

 Систем за континуирани дуготрајни мониторинг буке заснован 
на две мерне станице за мерење буке, модел Bruel&Kjaer 3639-Б 
и метеоролошкој станици; 

 Опрему за вишеканалну анализу буке и вибрације: двоканални 
анализатор модел  Bru el&Kjaer 2144 и петоканални анализатор 
модел Bruel&Kjaer PULSE 3560-B-030; 

 Софтвер за предикцију буке у животној средини, модел 
Predictor-LimA 7810A. 
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12.3. Библиотека 

На Факултету заштите на раду у Нишу 
постоји библиотека намењена потребама 
научно–истраживачког и наставно–образовног 
рада на Факултету у области инжењерства 
заштите животне средине и заштите на раду. 

Библиотека је уписана у Регистар библиотека 
по решењу бр. 06-2 18/45 од 2 9. 04. 1 997. 
године. Библиотека је интегрални део 
библиотечко–информационог система универ-
зитета и других специјалних подсистема 
ЦНТИ (Центар за развој и примену науке, 
технологије и информатике) Србије.У овој 
школској години извршено је пресељење 
библиотечког фонда у  просторије реновиране  
и адаптиране за смештај библиотечке грађе. 
На основу Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл.гласник РС, бр.52/2011)(чл.42 и 
43) извршена је ревизија и отпис библиотечко-информационе грађе и извора и том приликом је 
сачињен записник о ревизији библиотечке грађе. Овом приликом је отписана 861 публикација 
библиотечке грађе. Библиотека тренутно располаже са: 

 8737 књижних јединица и 7327 наслова, од чега 65% чине иностране публикације; 
 77 докторских дисертација; 
 289 магистарских радова; 
 13 специјалистичких радова; 
 2760 дипломских радова студената основних студија; 
 154 завршних радова студената основних студија са завршеним И степеном студија; 
 366 завршних радова студената основних академских студија; 
 93 мастер радова студената дипломских академских студија; 
 694 семинарских радова студената последипломских студија;  
 240 зборника радова са међународних и националних научно–стручних скупова. 

У школској 2013/2014. години за потребе библиотеке набављено је 77 књига. Библиотечки фонд је 
допуњен и са: 

 2 докторске дисертације 
 6 магистарских теза 
 75 дипломска рада студената основних студија; 
 23 завршним радом студената основних студија са завршеним И степеном студија; 
 142 завршна рада студената основних академских студија; 
 55 мастер рада студената дипломских академских студија 
 9 семинарских радова студената последипломских стидија. 

У школској 2013/2014. години Библиотека је примала следеће часописе: 
 Вода и санитарна техника, 
 Екологика, 
 Техника, 
 Теме, 
 Свет рада, 
 Службни гласник РС,  
 Заштита у пракси, 
 Заштита плус, 
 кWх, 
 Техничка дијагностика, и 
 Safety Engineering  

 
Укупно: 13423 (библиотечки фонд без часописа) + 1584 (број примљених часописа) = 15007 

 

 

 
Читаоница 
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13. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА  
Факултет заштите на радуима развијену сарадњу са већим бројем инстистуција у иностранству.У 
протеклој академској 2013/2014. години Факултет  је остварио нове значајне контакте са научним 
и образовним институцијама из иностранства. 

13.1. Сарадња са институцијама из русије 

Факултет је ове године успоставио сарадњу са универзитетом из Белгорода-„Белгородски државни 
технолошки универзитет  Б. Г.Шухова“. 

На позив ректора  Универзитета из Русије , декан Факултета заштите на раду , проф.др Љиљана 
Живковић и председник Савета Факултета , проф.др Бранислав Анђелковић присуствовали  су 
прослави 60. година Универзитета.Том приликом постигнути су договори о сарадњи Факултета 
заштите на раду у Нишу и универзитета- „ Белгородски државни технолошки универзитет  Б. 
Г.Шухова“. 

У оквиру уговора о сарадњи , обезбеђене су три стипендије за боравак наших студената у летњем 
семестру 2014/2015. године као и нјихових студената код нас, што представља прву од активности 
предвиђених Уговором о сарадњи .Све остале активности , као и потребни детаљи , биће 
предвиђени Анексом који је сасатавни део Уговора Универзитета у Нишу са Белгородским 
универзитетом. 

Анекс уговора предвиђа и остале могуће облике сарадње:размену гостујућих професора, 
објављивање заједничких резултата истраживања у часописима, учешће на конференцијама као и 
учешће и заједничким пројектима. 

Факултет је у преговорима о видовима сарадње са Државним универзитетом из Сант Петерсбурга, 
Факултетом за заштиту од пожара. Предвиђена је сарадња у области ванредних ситуација а могући 
су сви остали облици сарадње који су иначе уобичајени код високошколских 
институција.Факултет је започео преговоре са проректором за међународну сарадњу Универзитета 
у Санкт Петербургу у време посете нашем Факултету. 

Преговори су вођени са циљем формирања заједничког студијског програма  у области Ванредих 
ситуација.Изнети су конкретни предлози који се односе на поменути студијски 
програм.Преговорима  су поред менаџмента Факултета присуствовали и представници града, 
Александар Цветковић начелник Нишког региона , прдставик Универзитета , проф.др Зоран 
Николић и представници Српско –Руског хуманитарног центра за ванредне ситуације као 
иницијатори ове идеје. 

 
13.2. Сарадња са универзитетом из немачке  

Факултет је потписао Уговор о сарадњи са Heinrich-Heine-University, Dusseldorf, Germany.  

Као Анекс Уговора, који је Универзитет у Нишу потписао са овим универзитетом. Факултет 
заштите на раду у Нишу је већ отпочео реализацију сарадње предвиђене  Уговором, почев радом 
на пројекту који Факултет реализује код Министарства за просвету и науку. Представници 
универзитета из Дизелдорфа су били гости Факултета када су договорени даљи кораци сарадње. 

 

13.3. Сарадња са бугарском 

Факултет је ушао у преговоре са Академијом МВР из Софије. 

У разговору са деканом Факултета из Софије делегација Факултета заштите на раду договорила је 
конкретне облике сарадње два факултета, који обухватају заједничку припрему и учешће на 
пројектима и програмима финансираним од ЕУ, заједничким истраживањима динамике пожара у 
лабораторијама Академије МВР, размену наставника у цилју преношења научних искустава и 
достигнућа у поменутој области, заједничка припрема и публиковање радова. 
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Факултет је такође имао два пројекта прекограничне сарадње са Универзитетом “Св. Иван 
Рилски“ које је успешно окончао. Тренутно договара могуће пројекте из програма“ERASMUS“. 

 

13.4. Сарадња са хрватском 

Факултет је  је у оквиру сарадње са хрватским друштвом инжењера сигурности ,остварио сарадњу 
са Европским друштвом инжењера сигурности (The Europea n Societ y of Safety E ngineers, ESSE),  
међународним невладиним непрофитним стручним и научним удружењем међународним, како 
инжењера заштите нараду тако и свих оних коју своју професионалну каријеру,у стручном и 
научном смислу , усмерили ка развоју система заштите и безбедности.  

Професори Факултета заштите на раду имају активну улогу у раду овог друштва, као 
представници менаџмента и надзорног органа, али и у делу организације и учешћа у рад 
међународних конференција и других скупова намењених развоју теорије и праксе  заштите и 
развоју међународне сарадње у овој области. (Међународна конференција Менаџмент и сигурност, 
Међународни  симпозијум Законска регулатива заштите на раду и др.). 

 

14. СТУДЕНТСКИ ПАРАЛАМЕНТ 

14.1. О студентском парламенту 

Према Закону о високом образовању студенти заузимају примарно место у систему високог 
образовања, као равноправни партнери у наставном процесу и спровођењу реформе високог 
образовања.  

Усвајањем принципа Болоњског процеса дошло је до новог концепта дефинисања положаја и 
улоге студентског парламента. Законом о високом образовању из 2005. године, студентски 
парламент је дефинисан као орган високошколске установе (факултета/универзитета). Такво 
законско решење правног статуса студентског парламента њега у значајној мери издваја и 
разликује од свих других облика студентског организовања до тада познатих у нашој земљи.  
Студентски парламент, као орган високошколске установе, дефинисан је чланом 56. Закона о 
високом образовању. . 
 
Члан 56. (Студентски парламент)  
„Студентски парламент је орган високошколске установе и високошколске јединице која има 
орган управљања и уписане студенте.  Начин избора и број чланова студентског парламента 
утврђује се општим актом високошколске установе.  Право да бирају и да буду бирани за члана 
студентског парламента имају сви студенти високошколске установе, односно високошколске 
јединице, уписани на студије у школској години у којој се бира студентски парламент. Мандат 
чланова студентског парламента траје годину дана.  Избор чланова студентског парламента 
одржава се сваке године у априлу, тајним и непосредним гласањем.  У циљу остваривања права и 
заштите интереса студената, студентски парламент бира и разрешава представнике 
студената у органима високошколске установе, односно високошколске јединице, као и у 
органима других установа у којима су заступљени представници студената, у складу са 
статутом установе.“ 

Студентски парламент Факултета заштите на раду у Нишу, Универзитета у највиши је 
представнички орган свих студената који имају право гласа на изборима за Студентски парламент 
Факултета. Студентски парламент Факултета обезбеђује и штити права и интересе студената 
Факултета заштите на раду у Нишу ради на основу Правилника о раду Студентски парламент 
Факултета заштите на раду у Нишу, Статута Факултета заштите на раду у Нишу и Статута 
Универзитета у Нишу. 
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14.2. Структура студентског парламента 

Студентски парламент Факултета заштите на раду у Нишу је први пут конституисан 2007 године. 
Школске 20 14/2015 године броји 25  чланова. Састоји се од органа  управљања студентског 
парламента, извршног одбора и чланова студентског парламента. Чланови ИО су уједно и 
координатори појединих ресора и то: 

- Kоординатор ресора за финансије, 
- Kоординатор ресора за наставу и науку, 
- Kоординатор ресора за информисање, односе са јавношћу и међународну сарадњу, 
- Kоординатор ресора за стандард и права студената, 
- Kоординатор ресора за културу и студентско организовање, 
- Kоординатор ресора за спорт. 
- Kоординтаор ресора за сарадњу са локалном самоуправом и сарадњу са организацијама 

цивилног друштва 

При студентском парламенту функционишу и следећа друштва: 

- Еколошко друштво "Еденyс" 
- Друштво заштите на раду "Safety" 
- Спортско друштво "Ергономац" 
- Новинарска секција – лист студената „Свет заштите“ 
- Музичка секција 

Студентски парламент Факултета заштите на раду у Нишу је члан 
Заједнице организација студената екологије и заштите животне 
средине Србије, коју чине студенти факултета и виших школа на 
којима се изучава проблематика заштите радне и животне средине. 

Најзначајнија манифестација коју организује ова Заједница је 
„Заштитијада“, на којој студенти исказују своја знања и вештине, кроз 
научне и стручне пројекте, дебате и трибине, спортска такмичења 
(мали фудбал, кошарка, одбојка, шах, стони тенис, ...) и забаву (игре 
без граница, избор за мис, караоке...) 
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15. КАКО ДОЋИ ДО ИНДЕКСА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

15.1.  Конкурс за упис студената у прву годину основних и мастер академских 
 студија  у школској 2015/2016. 

Факултет заштите на раду у Нишу предложио је Сенату Универзитета у Нишу да упути предлог 
Скупштини Републике Србије да одобри упис у прву годину школске 2015/16. године на: 

ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ буџет самофинансирање укупно 

Заштита на раду 10 0 80 180 
Заштита животне средине 10 0 80 180 
Укупно 20 0 160 360 

МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ буџет самофинансирање укупно 

Инжењерство заштите на раду 13 19 32 
Инжењерство заштите од пожара 13 19 32 
Инжењерство заштите животне средине 13 19 32 
Управљање ванредним ситуацијама 13 19 32 
Управљање комуналним системом 13 19 32 
Укупно 65 95 160 

Да би будућим студентима олакшали пут за добијање индекса, Факултет заштите на раду у Нишу 
организује следеће активности: 

 Отворен дан, 
 Припремну наставу и 
 Консултативну наставу. 

15.2. Отворен дан 

У циљу ближег упознавања са Факултетом заштите на раду у Нишу и његовом делатношћу, у 
понедељак 25.05. 2015. године, Факултет ће широм отворити своја врата свим заинтересованим 
кандидатима за упис у прву годину основних академских студија. У оквиру отвореног дана 
обавиће се бројне активности са циљем да добијете све потребне информације о нама, нашем раду 
и резултатима нашег рада. 

ВРЕМЕ ДОМАЋИН АКТИВНОСТ МЕСТО 

1000 Студентски парламент 
Факултета заштите на раду Добродошлица Свечана сала 215 

1030 Студент продекан, председник 
студентског парламента Опште информације о Факултету Свечана сала 215 

1200 Студент продекан, председник 
студентског парламента 

Обилазак Факултета (учионице, 
рачунарски центар, лабораторије) Зграда Факултета 

1230 Продекан за наставу Видео презентација  
Факултета заштите на раду Свечана сала 215 

1300 Декан 
Продекан за наставу Разговор Свечана сала  

15.3. Припремна настава и консултације 

Факултет заштите на раду у Нишу организује припремну наставу да би будућим студентима 
помогао да лакше положите пријемни испит. Својим активним учешћем припремићете се за 
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полагање пријемног испита из два одабрана предмета. Између наставних предмета Математика, 
Физика, Хемија, Информатика, Екологија и заштита животне средине бирате два предмета које 
ћете полагати. Изаберите два наставна предмета који вам највише одговарају или чије садржаје 
највише познајете.  

Припремна настава у Нишу организоваће се на Факултету у следећим терминима: 

Предмет 
понедељак 
01.06.15.. 

уторак 
02.06.15. 

среда 
03.06.15. 

четвртак 
04.06.15.. 

петак 
05.06.2015. 

Математика 10 00-1200  1000-1200   
Физика 12 00-1400  1200-1400   
Хемија  1000-1200   1000-1200 
Информатика  1200-1400   1200-1400 
Екологија и заштита 
животне средине    1000-1400  

Консултације:од 06. јуна до 13. јуна 2015. год 

Математика 
мр Виолета Алексић 

Кабинет за математику, бр.208 
II спрат, западно крило 

Уторак и Среда 
1000 - 1200 

Физика 
мр Младена Лукић  

Лабораторија за физику, бр. 302 
III спрат, западно крило 

Уторак 
1200 - 1400 

Хемија 
 Ана Милтојевић 

Лабораторија за хемију, бр. 306 
III спрат, западно крило 

Уторак 
1000 - 1200 

Информатика 
др Бојана Златковић 

Рачунарска учионица, бр. 323 
III спрат, источно крило 

Уторак 
1000 - 1200 

Екологија и ЗЖС 
др Јасмина Радосављевић 

Кабинет бр. 235 
II спрат, западно крило 

Среда 
1000 - 1300 

 
16. КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Факултет заштите на раду у Нишу уписује у прву годину основних академских студија школске 
2015/2016. године 200 студената који се финансирају из буџета и 160 самофинансирајућих 
студената на следеће акредитоване студијске програме: 

 Заштита на раду и 
 Заштита животне средине. 

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има средње образовање у 
четворогодишњем трајању.  

Ближи услови уписа припадника српске националне мањине из суседних земаља, држављана 
Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и упис страних држављана 
обавиће се по КОНКУРСУ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И 
ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ 
ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА. 
 

16.1. Конкурсни рокови 

Факултет заштите на раду у Нишу ће благовремено истаћи на огласној табли и интернет страници 
Факултета (www.znrfak.ni.ac.rs) сва неопходна обавештења, као и датуме и време:  

 Полагања пријемног испита  
 Објављивања јединствене ранг листе 
 Објављивања коначне ранг листе 
 Уписа студената 
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Први конкурсни рок 

Први конкурсни рок на Факултету заштите на раду  у Нишу траје од средине јуна до половине јула 
2015. године, према динамици из заједничког конкурса за упис студената у прву годину студија, 
који ће донети Влада Републике Србије. 

 Пријављивање кандидата другом половином јуна 2015. године 
 Полагање пријемног испита крајем јуна – почетком јула 2015 .године, према распореду 

полагања.  

Први конкурсни рок завршава се уписом кандидата половином јула 2015. године 

 
Други конкурсни рок 

У случају да се у првом уписном року не упише довољно студената, Факултет заштите на раду у 
Нишу ће организовати други уписни рок.  

Други уписни рок Факултет заштите на раду у Нишу огласиће најкасније до краја јула 2 015. 
године, преко средстава јавног информисања и веб сајта Факултета. 

Пријављивање кандидата, полагање пријемног испита и упис студената биће организовано 
почетком септембра 2015. године, и то: 

 Пријављивање кандидата у првој недељи септембра 2015.  
 Полагање пријемног према распореду полагања.  

 
16.2. Пријава на конкурс 

Кандидати за упис у прву годину основних академских студија на Факултету заштите на раду у 
Нишу у школској 2015/16. години попуњавају образац Пријава на конкурс за упис. Кандидат се у 
Пријави на конкурс за упис опредељује за студијски програм који жели да упише.  

Кандидат се у Пријави на конкурс за упис опредељује и за два предмета из којих ће полагати 
пријемни испит.  

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз Пријаву на 
конкурс за упис предају фотокопије следећих докумената: 

 Пријаву на конкурс за упис (може се добити на шалтеру Студентске службе), 
 Извод из матичне књиге рођених, 
 Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 
 Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 
 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 динара на жиро 

рачун Факултета број: 840-1 747666-77 позив на број 205- 21 ( сврха дознаке: полагање 
пријемног испита).  

Фотокопије докумената поднетих уз пријаву на конкурс за упис се не враћају кандидатима. 

 
16.3. Пријемни испит 

Кандидати који конкуришу за упис полажу, према програму за средње стручне школе, пријемни 
испит из два предмета по избору од наведених предмета:  

 Математика,  
 Физика,  
 Хемија,  
 Информатика и  
 Екологија и заштита животне средине. 
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Кандидати су дужни да полажу пријемни испит из два изабрана предмета. Кандидат који је 
положио пријемни испит стиче право на рангирање ради уписа и то уколико је на пријемном 
испиту освојио најмање 14 бодова. 

Кандидат који је, као ученик трећег или четвртог разреда средње школе, освојио једно од прва три 
места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, односно на 
међународном такмичењу не полаже пријемни испит из одговарајућег предмета. 

 
16.4. Избор кандидата 

Избор кандидата за упис у прву годину основних академских студија на Факултету заштите на 
раду у Нишу обавља се према општем успеху постигнутом у средњој школи и резултатима 
постигнутим на пријемном испиту 
Факултет заштите на раду у Нишу утврђује Јединствену ранг листу свих кандидата са укупним 
бројем бодова. 
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја 
одобреног за упис кандидата на терет буџета, и има више од 50 бодова. 
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на Јединственој ранг 
листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и има најмање 30 бодова. 
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност 
пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 часова од објављивања Јединствене 
ранг6листе на Факултету.  
Декан Факултета доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.  
Након одлучивања по приспелим приговорима Факултет заштите на раду у Нишу утврђује и 
објављује Коначну ранг листу. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

 
16.5. Упис кандидата 

Студенти ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА који су стекли право на упис у школској 
2014/2015. години подносе следећа документа:  

 Индекс (добија се на шалтеру студентске службе), 

 Два обрасца ШВ-20 (добијају се на шалтеру студентске службе), 

 Две фотографије формата 4,5х 3,5 cm (за индекс), 

 Образац предмета које студент уписује у школској 2015/ 2016. години (добија се на 
шалтеру студентске службе), 

 Доказ о семестралној уплати за школску 2014/2015. годину у износу од 1.400,00 динара на 
жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу, број: 840-1747666-77; Позив на број: 205-
555; Сврха уплате: Семестрална уплата 

 Доказ о уплати за издавање индекса у износу од 500,00 динара на жиро рачун Факултета 
заштите на   раду у Нишу, број: 840-1747666-77; Позив на број: 205-24; Сврха уплате: 
Издавање индекса 

 Доказ о уплати за два ШВ-20 обрасца у износу од 200,00 динара на жиро рачун Факултета 
заштите на   раду у Нишу, број: 840-1747666-77; Позив на број: 205-25; Сврха уплате: 
Издавање образаца за упис 

 Доказ о уплати школарине (само за самофинансирајуће студенте) сразмерно броју бодова 
уписаних предмета на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу, број: 840-1747666-
77; Позив на број: 205-20; Сврха уплате: Школарина 
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16.6. Школарина 

Висина школарине за самофинасирајуће студенте држављане Србије износи 72.000,00 динара (60 
ЕСПБ бодова) и може се уплатити у три рате. 

Висина школарине за студенте стране држављане износи 1.500,00 евра и може се уплатити у три 
рате. 

 Уплатом целокупног износа одмах при упису 
 Уплатом у три једнаке рате према следећој динамици: 

o прва рата приликом уписа 
o друга рата до 15. 01. 2016. године 
o трећа рата до 31. 05. 2016. године 

 

17.  КОНКУРС КОНКУРС ЗА УПИС  
 НА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 
17.1. Услови уписа на мастер академске студије 

Факултет заштите на раду у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија школске 
2015/2016. године 65 студената који се финансирају из буџета и 95 самофинансирајућих студената 
на следеће акредитоване студијске програме:  

 Инжењерство заштите животне средине 
 Инжењерство заштите на раду 
 Инжењерство заштите од пожара 
 Управљање ванредним ситуацијама 
 Управљање комуналним системом 

Мастер академске студије трају једну школску годину, обима 60 ESPB бодова. Савладавањем 
студијског програма мастер академских студија Инжењерство заштите животне средине, 
Управљање ванредним ситуацијама или Управљање комуналним системом, студент стиче 
академски назив мастер инжењер заштите животне средине, а савладавањем студијског 
програма мастер академских студија Инжењерство заштите на раду или Инжењерство заштите од 
пожара, студент стиче академски назив мастер инжењер заштите на раду. 

На мастер академске студије може се уписати лице које је завршило основне академске студије са 

најмање 240 ESPB бодова, 

као и лице са стеченим високим образовањем по прописима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању, на начин и под условима прописаним општим актима Факултета. 

17.2. Пријава на конкурс 

Кандидати за упис у прву годину дипломских академских студија на Факултету заштите на раду у 
Нишу у школској 2011/12. години попуњавају образац Пријава на конкурс за упис. Кандидат се у 
Пријави на конкурс за упис опредељује за студијски програм који жели да упише.  

Кандидат приликом пријаве на Конкурс подноси на увид оригинална документа, а уз Пријаву на 
конкурс за упис предаје фотокопије следећих докумената: 

 Извод из матичне књиге рођених или венчаних;  
 Диплому и додатак дипломи о завршеним основним академским студијама, односно 

диплому о стеченом високом образовању по Закону о Универзитету;  
 Доказ о уплати накнаде за учешће на конкурс у износу од 7.000,00 динара.  



ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ ИНФОРМАТОР 

- 66 - 

 Накнада за учешће на конкурс уплаћује се на жиро рачун Факултета заштите на раду у 
Нишу 840- 1747666-77 позив на број 205-21 ( сврха дознаке: пријављивање за учешће на 
конкурс за упис на мастер академске студије). 

Фотокопије докумената поднетих уз пријаву на конкурс за упис се не враћају кандидатима. 

 
17.4. Избор кандидата и утврђивање ранг листе 

Избор кандидата за упис у прву годину дипломских академских студија на Факултету заштите на 
раду у Нишу обавља се према: 

 Oпштој просечној оцени оствареној на основним академским студијама  
 Дужини студирања. 

Факултет објављује јединствену ранг листу пријављених кандидата на огласној табли и интернет 
страници Факултета. 

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или своје место 
на ранг листи у року од 36 часова од објављивања јединствене ранг листе на Факултету.  

Приговор се подноси комисији за упис Факултета, на чији предлог декан доноси решење по 
приговору у року од 24 сата од подношења приговора.  

Након одлучивања по приговорима, Факултет утврђује и објављује Коначну ранг листу на 
огласној табли и интернет страници Факултета. 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

 
17.5. Упис кандидата 

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа оригинална документа: 

 Извод из матичне књиге рођених или венчаних; 
 Диплому и додатак дипломи о завршеним основним академским студијама, односно 

Диплому о стеченом високом образовању по Закону о Универзитету; 
 Два обрасца ШВ-20;  
 Две фотографије формата 4.5x3.5 cm;  
 Семестрални лист са списком уписаних студијских обавеза из прве године студијског 

програма;  
 Доказ о уплати накнаде за школарину, за студенте који се сами финансирају;  
 Накнада за школарину се уплаћује на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број: 

840-1747666-77 позив на број 205-20 (сврха дознаке: школарина за 2014/2015.  годину). 

 Доказ о семестралној уплати за школску 20 15/2016. годину на жиро рачун Факултета 
заштите на раду у Нишу број: 84 0-1747666-77 позив на број 555 ( прималац: Студентски 
парламент Факултета заштите на раду). 

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу у одговарајућем конкурсном року, не 
упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према 
редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом. 

 
18. ДОДЕЛА ИНДЕКСА И ПОЧЕТАК НАСТАВЕ 

У петак 2 октобра 2015. године, са почетком у 12 часова, у Амфитеатру Факултета заштите на 
раду извршиће се свечана промоција 47. генерације студената Факултета заштите на раду у Нишу, 
уз свечано уручивање индекса. 

 




