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1/2 
Дарко 

Михајлов 

наставник на 

академским 

студијама – 

доцент / 

заменик 

руководиоца 

лабораторије / 

заменик 

руководиоца 

Центра за 

техничка 

испитивања 

дипл. инж. маш. 

Доктор 

техничких наука 

– заштита 

животне средине 

ЛБВ 

Задужења за руковање мерном опремом од 15. 10. 2011: 

1. Преносни анализатор са мерачем нивоа звука "Brüel&Kjær", тип 2250Д 

2. Анализатор вибрација које делују на људско тело "Brüel&Kjær", тип 4447А 

3. Преносни анализатор са мерачем нивоа звука "Brüel&Kjær", тип 2260 

4. Калибратор за вибрације "Brüel&Kjær", тип 4294 

5. Пистонфон "Brüel&Kjær", тип 4228 

6. Калибратор нивоа звука "Brüel&Kjær", тип 4230 

7. Дигитални хидро-термометар "Нигос", тип ДТМ-902 

8. Дигитални анемометар "Далмациа", тип Д-4000 

Задужења за руковање мерном опремом од 21. 06. 2016.: 

1. Дигитални мултифункцијски интрумент, TESTO 435-2 

Задужења за спровођење метода од 15. 10. 2011: 

1. Одређивање нивоа буке у животној средини (акредитована метода) 

2. Мерење нивоа буке у радној средини 

3. Мерење убрзања вибрација које се преносе преко система шака-рука 

4. Мерење убрзања вибрација које се преносе преко целог тела 

5. Одређивање звучне снаге инжењерском методом мерења звучног притиска 

6. Одређивање звучне снаге информативном методом мерења звучног притиска 
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2/3 
Момир 

Прашчевић 

наставник на 

академским 

студијама – 

редовни 

професор / 

руководилац 

лабораторије 

дипл. инж. ел. 

Доктор техн. 

наука – заштита 

животне средине 

ЛБВ 

Задужења за руковање мерном опремом од 15. 10. 2011: 

1. Преносни анализатор са мерачем нивоа звука "Brüel&Kjær", тип 2250Д 

2. Анализатор вибрација које делују на људско тело "Brüel&Kjær", тип 4447А 

3. Преносни анализатор са мерачем нивоа звука "Brüel&Kjær", тип 2260 

4. Калибратор за вибрације "Brüel&Kjær", тип 4294 

5. Пистонфон "Brüel&Kjær", тип 4228 

6. Калибратор нивоа звука "Brüel&Kjær", тип 4230 

7. Дигитални хидро-термометар "Нигос", тип ДТМ-902 

8. Дигитални анемометар "Далмациа", тип Д-4000 

Задужења за руковање мерном опремом од 21. 06. 2016.: 

1. Дигитални мултифункцијски интрумент, TESTO 435-2 

Задужења за спровођење метода од 15. 10. 2011: 

1. Одређивање нивоа буке у животној средини (акредитована метода) 

2. Мерење нивоа буке у радној средини 

3. Мерење убрзања вибрација које се преносе преко система шака-рука 

4. Мерење убрзања вибрација које се преносе преко целог тела 

5. Одређивање звучне снаге инжењерском методом мерења звучног притиска 

6. Одређивање звучне снаге информативном методом мерења звучног притиска 
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Издање: 1  Измена: - 
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Q.CТI.PR.15 

Листа особља 

 

р.б./ 

бр. кар.обуке 
Име и презиме 

Радно место / 

функција у 

лабораторији 

Основна стручна 

спрема 

Додатна стручна 

спрема 
Лабораторија Задужења у лабораторији 

Релевантно

искуство 

3/5 
Љубиша 

Вучковић 

наставник на 

академским 

студијама – 

редовни 

професор / 

руководилац 

лабораторије 

дипл. инж. знр. 

Доктор наука 

заштите од 

пожара 

ЛЕЕМЗ 

Задужења за руковање мерном опремом од 15. 10. 2011: 

1. AARONIA SPECTRAN Profiset NF-5020 

2. AARONIA SPECTRAN Profiset HF-6080 

3. GEOHM C 

4. UNILAP 100 

5. EXTECH 407026 

6. DTM-902 са сондом 

7. EXTECH 451104 

Задужења за спровођење метода од 15. 10. 2011: 

1. Испитивање јачине електричног и магнетног поља NF 

2. Испитивање јачине електричног поља радикомуникационих сервиса (широкопојасно 

и фреквентно селективно)  

3. Испитивање непрекидности заштитног проводника и проводника главног и додатног 

изједначења потенцијала мерењем електричне отпорности  

4. Мерење отпорности изолације електричне инсталације 

5. Мерење отпорности пода и зидова 

6. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања мерењем 

отпорности петље квара 

7. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања провером деловања 

заштитног уређаја диференцијалне струје 

8. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања мерењем укупне 

отпорности уземљивача 

9. Испитивање изједначавање потенцијала 

10. Испитивање непрекидности прихватног система и система спустних проводника 

11. Мерење отпорности распростирања громобранских уземљивача1 

12. Испитивање изједначења потенцијала  

13. Мерење нивоа осветљености и утврђивање квалитета осветљењености1 

14. Мерење температуре радног простора, брзине струјања ваздуха и влажности 

ваздуха 
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Издање: 1  Измена: - 
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Листа особља 

 

р.б./ 

бр. кар.обуке 
Име и презиме 

Радно место / 

функција у 

лабораторији 

Основна стручна 

спрема 

Додатна стручна 

спрема 
Лабораторија Задужења у лабораторији 
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искуство 

4/6 Дејан Крстић 

наставник на 

академским 

студијама – 

ванредни 

професор 

руководиоца 

лабораторије / 

сарадник у 

лабораторији 

дипл. инж. ел. 

Доктор техн. 

наука – заштита 

животне средине 

ЛЕЕМЗ 

Задужења за руковање мерном опремом од 15. 10. 2011: 

1. AARONIA SPECTRAN Profiset NF-5020 

2. AARONIA SPECTRAN Profiset HF-6080 

3. GEOHM C 

4. UNILAP 100 

5. EXTECH 407026 

6. DTM-902 са сондом 

7. EXTECH 451104 

Задужења за спровођење метода од 15. 10. 2011.: 

1. Испитивање јачине електричног и магнетног поља NF 

2. Испитивање јачине електричног поља радикомуникационих сервиса (широкопојасно 

и фреквентно селективно)  

3. Испитивање непрекидности заштитног проводника и проводника главног и додатног 

изједначења потенцијала мерењем електричне отпорности  

4. Мерење отпорности изолације електричне инсталације 

5. Мерење отпорности пода и зидова 

6. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања мерењем 

отпорности петље квара 

7. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања провером деловања 

заштитног уређаја диференцијалне струје 

8. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања мерењем укупне 

отпорности уземљивача 

9. Испитивање изједначавање потенцијала 

10. Испитивање непрекидности прихватног система и система спустних проводника 

11. Мерење отпорности распростирања громобранских уземљивача 

12. Испитивање изједначења потенцијала  

13. Мерење нивоа осветљености и утврђивање квалитета осветљењености 

14. Мерење температуре радног простора, брзине струјања ваздуха и влажности 

ваздуха 
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5/7 Иван Крстић 

наставник на 

академским 

студијама – 

ванредни 

професор / 

сарадник у 

лабораторији / 

Представник 

руководства за 

квалитет 

дипл. инж. хем. и 

биохем. инж.. 

Доктор техн. 

наука – заштита 

животне средине 

ЛЕЕМЗ 

Задужења за руковање мерном опремом од 15. 10. 2011: 

1. EXTECH 407026 

2. DTM-902 са сондом 

3. EXTECH 451104 

Задужења за спровођење метода од 15. 10. 2011: 

1. Мерење нивоа осветљености и утврђивање квалитета осветљењености 

2. Мерење температуре радног простора, брзине струјања ваздуха и влажности ваздуха 
13 
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6/9 
Милан 

Благојевић 

наставник на 

академским 

студијама – 

редовни 

професор / 
сарадник у 

лабораторији 

дипл. инж. ел. 
Доктор наука 

заштите од 

пожара 
ЛЕЕМЗ 

Задужења за руковање мерном опремом од 15. 10. 2011: 

1. GEOHM C 

2. UNILAP 100 

Задужења за спровођење метода од 15. 10. 2011: 

1. Испитивање непрекидности заштитног проводника и проводника главног и додатног 

изједначења потенцијала мерењем електричне отпорности  

2. Мерење отпорности изолације електричне инсталације 

3. Мерење отпорности пода и зидова 

4. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања мерењем 

отпорности петље квара 

5. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања провером деловања 

заштитног уређаја диференцијалне струје 

6. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања мерењем укупне 

отпорности уземљивача 

7. Испитивање изједначавање потенцијала 
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7/10 Дарко Зигар 

наставник на 

академским 

студијама – 

доцент / 
сарадник у 

лабораторији 

дипл. инж. зжс 
Доктор техн. 

наука – заштите 

животне средине 
ЛЕЕМЗ 

Задужења за руковање мерном опремом од 15. 10. 2011: 

1. AARONIA SPECTRAN Profiset NF-5020 

2. AARONIA SPECTRAN Profiset HF-6080 

3. DTM-902 са сондом RVD-904 DSV T03  

4. EXTECH 451104 

5. EXTECH 407026 

Задужења за спровођење метода од 15. 10. 2011: 

1. Испитивање јачине електричног и магнетног поља NF 

2. Испитивање јачине електричног поља радикомуникационих сервиса (широкопојасно и 

фреквентно селективно) 

3. Мерење температуре радног простора, брзине струјања ваздуха и влажности ваздуха 

4. Мерење нивоа осветљености и утврђивање квалитета осветљењености 
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8/11 

Јелена 

Маленовић – 

Николић 

наставник на 

академским 

студијама – 

доцент / 
сарадник у 

лабораторији 

дипл. инж. зжс 
Доктор техн. 

наука у радарству 
ЛЕЕМЗ 

Задужења за руковање мерном опремом од 15. 10. 2011: 

1. EXTECH 407026 

2. DTM-902 са сондом 

3. EXTECH 451104 

Задужења за спровођење метода од 15. 10. 2011: 

1. Мерење нивоа осветљености и утврђивање квалитета осветљењености 

2. Мерење температуре радног простора, брзине струјања ваздуха и влажности ваздуха 
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Страна: 5/8 
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Веза са докуметном: 

Q.CТI.PR.15 

Листа особља 

 

р.б./ 

бр. кар.обуке 
Име и презиме 

Радно место / 

функција у 

лабораторији 

Основна стручна 

спрема 

Додатна стручна 

спрема 
Лабораторија Задужења у лабораторији 

Релевантно

искуство 

9/12 
Владимир 

Станковић 

наставник на 

академским 

студијама – 

доцент / 
сарадник у 

лабораторији 

дипл. инж. ел. - ЛЕЕМЗ 

Задужења за руковање мерном опремом од 15. 10. 2011: 

1. AARONIA SPECTRAN Profiset NF-5020 

2. AARONIA SPECTRAN Profiset HF-6080 

3. GEOHM C 

4. UNILAP 100 

Задужења за спровођење метода од 15. 10. 2011: 

1. Испитивање јачине електричног и магнетног поља NF 

2. Испитивање јачине електричног поља радикомуникационих сервиса (широкопојасно и 
фреквентно селективно)

 
 

3. Испитивање непрекидности заштитног проводника и проводника главног и додатног 

изједначења потенцијала мерењем електричне отпорности  

4. Мерење отпорности изолације електричне инсталације 

5. Мерење отпорности пода и зидова 

6. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања мерењем отпорности петље 
квара 

7. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања провером деловања заштитног 

уређаја диференцијалне струје 

8. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања мерењем укупне отпорности 

уземљивача 

9. Испитивање изједначавање потенцијала 

10. Испитивање непрекидности прихватног система и система спустних проводника 

11. Мерење отпорности распростирања громобранских уземљивача 

12. Испитивање изједначења потенцијала
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10/13 Предраг 

Станковић 
Самостални 

стручно-

технички 

сарадник за 

рад у 

Лаборатори

ји за 

електротех

нику и 

електромаг

нетна 

зрачења / 
сарадник у 

лабораторији 

дипл. инж. ел. - ЛЕЕМЗ Задужења за руковање мерном опремом од 15. 10. 2011: 

1. GEOHM C
 

2. UNILAP 100
 

3. EXTECH 407026
 

4. DTM-902 са сондом
 

5. EXTECH 451104
 

Задужења за спровођење метода од 15. 10. 2011: 

1. Испитивање непрекидности заштитног проводника и проводника главног и додатног 

изједначења потенцијала мерењем електричне отпорности
 

2. Мерење отпорности изолације електричне инсталације
 

3. Мерење отпорности пода и зидова
 

4. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања мерењем отпорности 

петље квара
 

5. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања провером деловања 

заштитног уређаја диференцијалне струје
 

6. Испитивање услова заштите аутоматским искључењем напајања мерењем укупне 

отпорности уземљивача
 

7. Испитивање изједначавање потенцијала
 

8. Мерење нивоа осветљености и утврђивање квалитета осветљењености 

9. Мерење температуре радног простора, брзине струјања ваздуха и влажности ваздуха
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ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА 

Ознака: Q.CТI.OB.097 

Датум: 12. 10. 2011. 

Страна: 6/8 

Издање: 1  Измена: - 

Веза са докуметном: 

Q.CТI.PR.15 

Листа особља 

 

р.б./ 

бр. кар.обуке 
Име и презиме 

Радно место / 

функција у 

лабораторији 

Основна стручна 

спрема 

Додатна стручна 

спрема 
Лабораторија Задужења у лабораторији 

Релевантно

искуство 

11/16 Ненад 

Живковић 

наставник на 

академским 

студијама – 

редовни 

професор / 

руководилац 

лабораторије 

дипл. инж. знр Доктор наука 

заштите на раду 
ЛУКВ Задужења за руковање мерном опремом од 15. 10. 2011: 

1. Портабл аутоматизована мониторинг станица за  амбијентална загађења 

„AIRPOINTER“ 

2. Портабл Organic vapor meter са фотојонизационим детектором,  тип „580S II“ 

3. Уређај за мерење  концентрације и средње величине честица прашкастих материја, 

тип “Сонда-2” 

Задужења за спровођење метода од 15. 10. 2011. 

1. Стандардна метода за мерење концентрације угљен-моноксида недисперзивном 

инфрацрвеном спектроскопијом (акредитована метода) 

2. Стандардна метода за мерење концентрације азот-диоксида и азот-моноксида 

хемилуминисценцијом (акредитована метода) 

3. Одређивање фракција PM10,  PM2,5 суспендованих честица, и мерење 

концентрације методом нефелометрије (масена концентрација)  

4. Одређивање концентрације  VOC  методом фотојонизационе детекције  

5. Одређивање фракција и концентрације честица методом дифракције светлости  

Задужења за спровођење метода од 21. 06. 2016. 

1. Стандардна метода за мерење концентрације сумпор-диоксида ултраљубичастом 

флуоресценцијом (акредитована метода) 

2. Стандардна метода за мерење концентрације озона ултраљубичастом фотометријом 

(акредитована метода) 
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12/18 Миомир Раос наставник на 

академским 

студијама – 

редовни 

професор / 

заменик 

руководиоца 

лабораторије 

дипл. маш. инж Доктор техн. 

наука – заштита 

животне средине 

ЛУКВ Задужења за руковање мерном опремом од 15. 10. 2011: 

1. Портабл аутоматизована мониторинг станица за  амбијентална загађења 

„AIRPOINTER“ 

2. Портабл Organic vapor meter са фотојонизационим детектором,  тип „580S II“ 

3. Уређај за мерење  концентрације и средње величине честица прашкастих материја, 

тип “Сонда-2” 

Задужења за спровођење метода од 15. 10. 2011: 

1. Стандардна метода за мерење концентрације угљен-моноксида недисперзивном 

инфрацрвеном спектроскопијом (акредитована метода) 

2. Стандардна метода за мерење концентрације азот-диоксида и азот-моноксида 

хемилуминисценцијом (акредитована метода) 

3. Одређивање фракција PM10,  PM2,5 суспендованих честица, и мерење 

концентрације методом нефелометрије (масена концентрација)  

4. Одређивање концентрације  VOC  методом фотојонизационе детекције  

5. Одређивање фракција и концентрације честица методом дифракције светлости  

Задужења за спровођење метода од 21. 06. 2016. 

1. Стандардна метода за мерење концентрације сумпор-диоксида ултраљубичастом 

флуоресценцијом (акредитована метода) 

2. Стандардна метода за мерење концентрације озона ултраљубичастом фотометријом 

(акредитована метода) 
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Ознака: Q.CТI.OB.097 

Датум: 12. 10. 2011. 

Страна: 7/8 

Издање: 1  Измена: - 

Веза са докуметном: 
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Листа особља 

 

р.б./ 

бр. кар.обуке 
Име и презиме Радно место 

Основна стручна 

спрема 

Додатна стручна 

спрема 
Лабораторија Задужења у лабораторији 

Релевантно

искуство 

13/21 
Татијана 

Голубовић 

наставник на 

академским 

студијама – 

ванредни 

професор / 

руководилац 

Центра за 

техничка 

испитивања / 

сарадник у 

лабораторији 

дипл. хем. 
Доктор техн. 

наука – заштита 

животне средине 
ЛУКВ 

Задужења за руковање мерном опремом од 21. 06. 2016: 

1. Портабл аутоматизована мониторинг станица за  амбијентална загађења 

„AIRPOINTER“ 

Задужења за спровођење метода од 21. 06. 2016: 

1. Стандардна метода за мерење концентрације угљен-моноксида недисперзивном 

инфрацрвеном спектроскопијом (акредитована метода) 

2. Стандардна метода за мерење концентрације азот-диоксида и азот-моноксида 

хемилуминисценцијом (акредитована метода) 

3. Стандардна метода за мерење концентрације сумпор-диоксида ултраљубичастом 

флуоресценцијом (акредитована метода) 

4. Стандардна метода за мерење концентрације озона ултраљубичастом фотометријом 

(акредитована метода) 
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14/22 
Ана 

Милтојевић 

наставник на 

академским 

студијама – 

доцент / 

сарадник у 

лабораторији 

дипл. хем. 
Доктор 

хемијских наука 
ЛУКВ 

Задужења за руковање мерном опремом од 21. 06. 2016: 

1. Портабл аутоматизована мониторинг станица за  амбијентална загађења 

„AIRPOINTER“ 

Задужења за спровођење метода од 21. 06. 2016: 

1. Стандардна метода за мерење концентрације угљен-моноксида недисперзивном 

инфрацрвеном спектроскопијом (акредитована метода) 

2. Стандардна метода за мерење концентрације азот-диоксида и азот-моноксида 

хемилуминисценцијом (акредитована метода) 

3. Стандардна метода за мерење концентрације сумпор-диоксида ултраљубичастом 

флуоресценцијом (акредитована метода) 

4. Стандардна метода за мерење концентрације озона ултраљубичастом фотометријом 

(акредитована метода) 
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15/23 
Душанка 

Пејчић 

самостални 

стручно-

технички 

сарадники за 

рад у 

Лабораторији 

за управљање 

квалитетом 

ваздуха / 

сарадник у 

лабораторији 

дипл. хем. 

Доктор 

техничкин наука 

- инжењерство 

заштите животне 

средине 

ЛУКВ 

Задужења за руковање мерном опремом од 21. 06. 2016: 

1. Портабл аутоматизована мониторинг станица за  амбијентална загађења 

„AIRPOINTER“ 

Задужења за спровођење метода од 21. 06. 2016: 

1. Стандардна метода за мерење концентрације угљен-моноксида недисперзивном 

инфрацрвеном спектроскопијом (акредитована метода) 

2. Стандардна метода за мерење концентрације азот-диоксида и азот-моноксида 

хемилуминисценцијом (акредитована метода) 

3. Стандардна метода за мерење концентрације сумпор-диоксида ултраљубичастом 

флуоресценцијом (акредитована метода) 

4. Стандардна метода за мерење концентрације озона ултраљубичастом фотометријом 

(акредитована метода) 
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16/24 Аца Божилов 

сарадник-

асистент/ 

сарадник у 

лабораторији 

дипл. инж. 

пожара 
- ЛУКВ 

Задужења за руковање мерном опремом од 21. 06. 2016: 

1. Портабл аутоматизована мониторинг станица за  амбијентална загађења 

„AIRPOINTER“ 

Задужења за спровођење метода од 21. 06. 2016: 

1. Стандардна метода за мерење концентрације угљен-моноксида недисперзивном 

инфрацрвеном спектроскопијом (акредитована метода) 

2. Стандардна метода за мерење концентрације азот-диоксида и азот-моноксида 

хемилуминисценцијом (акредитована метода) 

3. Стандардна метода за мерење концентрације сумпор-диоксида ултраљубичастом 

флуоресценцијом (акредитована метода) 

4. Стандардна метода за мерење концентрације озона ултраљубичастом фотометријом 

(акредитована метода) 
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17/25 
Марко 

Личанин 

сарадник-

асистент/ 

сарадник у 

лабораторији 

дипл. инж. ел. - ЛБВ 

Задужења за руковање мерном опремом од 02. 04. 2018: 

1. Преносни анализатор са мерачем нивоа звука "Brüel&Kjær", тип 2250Д 

2. Преносни анализатор са мерачем нивоа звука "Brüel&Kjær", тип 2260 

3. Пистонфон "Brüel&Kjær", тип 4228 

4. Калибратор нивоа звука "Brüel&Kjær", тип 4230 

5. Дигитални мултифункцијски интрумент, TESTO 435-2 

Задужења за спровођење метода од 02. 04. 2018: 

1. Одређивање нивоа буке у животној средини (акредитована метода) 

2. Мерење нивоа буке у радној средини 

3. Мерење убрзања вибрација које се преносе преко система шака-рука 

4. Мерење убрзања вибрација које се преносе преко целог тела 

5. Одређивање звучне снаге инжењерском методом мерења звучног притиска 

6. Одређивање звучне снаге информативном методом мерења звучног притиска 

1 

18. 
Маја 

Ранђеловић 

технички 

секретар 

Колегијума 

ЦТТ 

/сарадник за 

квалитет 

дипл. инж. пож. - - 
Обавља послове сарадника за квалитет према задужењима дефинисаним 

документима система менаџмента квалитетом. 
13 

 

Легенда: ЛБВ – Лабораторија за буку и вибрације, ЛЕЕМЗ – Лабораторија за електротехнику и електромагнетна зрачења, ЛУКВ – Лабораторија за управљање квалитетом ваздуха 

Напомена: Методе за које је особље задужено за давање мишљења и тумачења су означене подвлачењем. Акредитоване методе су означене. 

 

Датум:  Сарадник за квалитет: 

10. 10. 2018.   
 


