
 

 

 

Erasmus+ Project No 598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP 

Strengthening Educational Capacities by Building Competences 

and Cooperation in the Field of Noise and Vibration Engineering 

 S E N V I B E 

 

У оквиру реализације Erasmus+ пројекта No 598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP 

„Strengthening Educational Capacities by Building Competences and Cooperation in the Field 

of Noise and Vibration Engineering (S E N V I B E)“ на Факултету заштите на раду у Нишу су 

одржани SENVIBE UNI дани у периоду од 12. до 14. јула. 

Првог дана је одржан састанак тима за управљање пројектом хибридног типа уз 

присуство представника свих партнерских институција. На састанку је анализиран 

напредак у реализацији пројектних активности и направљен је план за реализацију 

активности у наредном периоду. 

Другог дана је одржана обука представника партнерских институција на тему „Мерење 

звучне изолације“. Обуку су одржали представници Факултета заштите на раду у Нишу. 

Након уводних предавања др Миомира Раоса, ред. проф. и др Младене Лукић, доцента 

који су представили Унниверзитет у Нишу и Факултета заштите на раду, др Момир 

Прашчевић, ред. проф. је представио силабусе предмета у области буке и вибрација у 

свим студијским програмима на свим степенима студија на Факултету заштите на раду 

у Нишу. Након тога је представио активности и материјалне капацитете Лабораторије за 

буку и вибрације.  

Након обиласка Лабораторије за буки и вибрације одржан је стручни део обуке у коме 

су др Момир Прашчевић, ред. проф. и др Дарко Михајлов,доцент представили теоријске 

основе изолационе моћи од ваздушног и ударног звука, поступке мерења и оцене звучне 

изолације. У даљем току радионице извршена је практична обука учесника за мерење 

изолационе моћи од ваздушног и ударног звука уз коришћење мерне опреме за 

мерење звучне изолације која је набављена у оквиру SENVIBE пројекта. Практичну обуку је 

извршио Марко Личанин, асистент. Након представљања софтверских пакета за 

додатну обраду мерних података од стране др Дарка Михајлова, доцента, учесници 

обуке су обишли парк Високе струковне техничке школе у Нишу са акустичким 

огледалима. 

Трећег дана је др Ивана Ковачић, ред. проф. Факултета техничких наука поделила 

SENVIBE речник са терминима и појмовима и законском регулативом у области буке и 

вибрацијама представницима свих партнерских институција које су учествовале у 

његовој изради. Такође су уручени и сертификати и SENVIBE речници за учеснике LLL 

курса „Процена ризика од буке у животној и радној средини и вибрација које делују на 

човека“ који су успешно положили курс израдом теста за евалуацију стечених знања. 

Сертификати и SENVIBE речници су уручени присутним учесницима курса, а за одсутне 

учеснике представницима партнерских институција који су предложили учеснике. LLL 



 

 

курс су одслучали и успешно положили и кандидати које је предложио Факултет заштите 

на раду у Нишу: 

1. Ненад Праштало, дипл. инж. знр., Ресор доо Гаджин Хан; 

2. Слађана Ђорђевић, дипл. инж. знр., Алфа плам а.д. Врање; 

3. Никола Петрушијевић, дипл. инж. знр., Ни инспект доо Ниш. 

Након свечане доделе сертификата и SENVIBE речника одржане су две радионице: 

 LLL курсеви – модератор Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад (Иван 

Ломен), и 

 No&Vib Hub – модератор Покрајиснки завод за урбанизам и заштиту животне 

средине (Христина Радовановић Јовин). 

 

 


