
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име, средње слово, презиме Иван М. Мијаиловић 
Звање Доцент 
Назив институције у  којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу 
2005. 

Ужа научна односно уметничка област Технологије и технички системи заштите 
Академска каријера 
 Година Институција  Област  
Избор у звање 2010. Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду (Инж. ЗЖС и ЗНР) 
Докторат 2010. Факултет заштите на раду у Нишу Инж. ЗЖС и ЗНР 
Специјализација    
Магистратура 2004. Факултет заштите на раду у Нишу Инж. ЗЖС и ЗНР 
Диплома 1998. Машински факултет у Нишу Машинске конструкције и механизација 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  

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

2. Заштита у транспорту и логистика Заштита на раду - ОАС 
3. Индустријска вентилација Инжењерство заштите на раду - МАС 
4. Вентилација пожарно угрожених простора Инжењерство заштите од пожара - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Мијаиловић, И., Милојковић, А.:Сертификат о енергетском понашању зграда – обавеза или неопходност, 

Зборник радова са научног скупа: Обновлјиви извори енергије и енергетска ефикасност, стр. 291-297, ИСБН 
978-86-7215-292-0, ЦОБИСС.ЦГ – ИД 20248080 

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

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

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

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

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

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

 


