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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  
 
 

 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ СА КЊИГАМА ПРЕДМЕТА ПО 

СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА  

 

(према редоследу акредитација) 
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НАСТАВНИ ПЛАНОВИ СА КЊИГАМА ПРЕДМЕТА ПО 

СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ 

СТУДИЈЕ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА АКРЕДИТАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА 
 

 

 

Акредитација из 2019. године 

 
 Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (са два модула)           2019/20 до 2025/26 

 

 Безбедност саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта                                2019/20 до 2025/26         
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2019. године 

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  
Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ      

СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

 

 

 НАСТАВНИ ПЛАН 

 КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

(у оквиру кога се реализују изборни блокови предмета –модули: 

М1 - Заштита од пожара и спасавање , М2 - Безбедност и здравље на раду) 

(две година, 120 ЕСПБ – бодова) 

НАСТАВНИ ПЛАН (У примени за студенте уписане 2019/2020. до 2025/2026.) 

- Распоред предмета по семестрима и годинама студија- 

Ред. 

број 

 

Шифра 

предмет

а 

 

Назив предмета Сем. ТИП 
Статус   

предмета 

Часови активне 

наставе 
Оста

ли 

часов

и 

ЕСП

Б 
П В ДОН 

ПИ

Р 

Прва година 

1 2101.18 Управљање документима   I С OЗ 3 

 

3 

 

0 0 0 7 

2 2102.18 Форензичко инжењерство I С ОЗ 2 2 1 0 0 6 

3 2103.18 Пословне комуникације I АО OЗ 3 2 0 0 0 7 

4 2104.18 
Анализа и управљање 

ризиком 
I С OЗ 3 2 0 0 0 7 

5 2105.18 Медицина рада 2 II АО OЗ 2 2 0 0 0 6 

6 2106.18 IT у инжењерству II С OЗ 2 2 0 0 0 7 

Изборни предмет заједнички - од два понуђена предмета (7.1) и (7.2) студент при упису I године бира један 
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7.1 
2110.18 Ергономија рада II 

С ИБЗ 

3 3 0 0 0 8 

7.2 2111.18 
Заштита и спaсавање у 

ванредним ситуацијама 

II 
3 3 0 0 0 8 

8 
 Обавезни предмет 1 

изборног модула 

II С ОМ-1 
3 3 0 0 0 8 

9 

2210.18  

Стручна 

пракса 1 

М1- Заштита 

од пожара и 

спас. 

II СА О    0 6 4 

2310.18 М2- 

Безбедност и 

здравље на 

раду 

Укупно часова (предавања, вежби, ДОН-а, ПИР-а и осталих часова) и 

бодови на години 

31

5 

28

5 
15 0 90 60 

Укупно часова активне наставе на години 615    

Друга година 

10  Изборни предмет модула III СA ИБМ 3 3 0 0 0 8 

11  
Обавезни предмет 2 

изборног модула 
III СА ОМ-2 3 3 0 0 0 8 

12  Обавезни предмет 3 

изборног модула 
III СА ОМ-3 3 3 0 0 0 6 

13  Обавезни предмет 4 

изборног модула 
III СА ОМ-4 2 2 0 0 0 8 

 

14 2211.18 

Стручна 

пракса 2 

 

М1 - Заштита 

од пожара и 

спас. 

IV СА О 

   

0 6 4 

2311.18 

М2 -

Безбедност и 

здравље на 

раду 

 

15 2225.18 

 

Примењен

и 

истражива

чки рад 

М1 - Заштита 

од пожара и 

спас. 

IV СА О    20 - 6 

2226.18 

М2 -

Безбедност и 

здравље на 

раду 

16 

2230.18 

 

 

Мастер 

рад 

М1-Заштита 

од пожара и 

спас. 
IV СА О 

   

- - 20 

2330.18 М2-
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Безбедност и 

здравље на 

раду 

Укупно часова (предавања, вежби, ДОН-а, ПИР-а и осталих часова) и 

бодови на години 
  165 

16

5 
0 300 90 60 

Укупно часова активне наставе на години 630   

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова на обе године 

студија 

1245 
180 120 

Значење скраћеница 

- за часове активне наставе: П – фонд часова предавања на недељном нивоу; В – фонд часова вежбања на 

недељном нивоу; ДОН – фонд часова других облика наставе  на недељном нивоу; ПИР-фонд часова 

примењеног истраживачког рада на недељном нивоу. 

- за статус предмета: О – обавезни предмет; ОМ- обавезни предмет модула; ИБМ- изборни редмет модула; 

ИБЗ – изборни предмет заједнички. 

- за тип предмета: AО –академско-општеобразовни; С- стручни; СA - стручно апликативни. 

 

 

A. ИЗБОРНИ МОДУЛИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЛИСТАМА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА НА 

МОДУЛУ 

 

Студент се при упису на мастер струковне студије опредељује за један од понуђених изборних модула, а тиме и за 

предмете који припадају изборном модулу и то према следећој табели: 

       

Р
ед

н
и

 

б
р
. 

и
з 

н
ас

т.
 

п
л
ан

а 

 

Шифра 

предмет

а 

Назив предмета 
Семес

т. 
ТИП 

Статус 

предмет

а 

Часови активне 

наставе 

Остал

и 

часов

и 

ЕСП

Б П В ДОН 

 

Блок предмета (листа) изборног модула: M1–Заштита од пожара и спасавање 

 

8 2202.18 Противпожарни системи II  С OM-1 3 3 0 - 8 

Изборни предмет модула - од два понуђена предмета (10.1) и (10.2) студент при упису модула бира један 

 

 

1

0 

10.

1 
2201.18 

Опрема и инсталације за 

експлозивну атмосферу 
III 

СA ИБМ 

3 3 0 - 8 

10.

2 
2305.18 

Електричне и громобранске 

заштитне инсталације 
III 3 3 0 - 8 

11 

2203.18 Планирање заштите и 

спасавања у ванредним 

ситуацијама 

III СА OM-2 3 3 0 - 8 

12 2204.18 
Одржавање противпожарних 

система 
III СА OM-3 2 2 0 - 6 

13 2205.18 Планирање и пројектовање  

превентивних мера заштите од 

пожара  

III СА OM-4 3 3 0 - 8 

 

Блок предмета (листа) изборног модула: M2–Безбедност и здравље на раду 

 

8 2301.18 Безбедност машина и уређаја II С OM-1 3 3 0 - 8 

Изборни предмет модула - од два понуђена предмета (10.1) и (10.2) студент при упису модула бира један 

 

 

10 

10.

1 

2304.18 Методе испитивања услова 

радне околине 
III 

СA ИБМ 

3 3 0 - 8 

 

10.

2 

2203.18 Планирање заштите и 

спасавања у ванредним 

ситуацијама 

III 3 3 0 - 8 

11 

2303.18 Управљање мерама за безбедан 

рад при коришћењу хемијских 

материја 

III СА OM-2 3 3 0 - 8 

12 
2302.18 Управљање мерама за безбедан 

рад на градилиштима 
III СА OM-3 2 2 0 - 6 

13 
2305.18 Електричне и громобранске 

заштитне  инсталације 
III СA OM-4 3 3 0 - 8 

      

 

 

                                                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р                                                                                                

                                                                                                                                 др Раденко Рајић, дипл.инж.маш.,ср. 
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Акредитација из 2019. године 

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  
Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ      

СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

А. Спецификација ПРЕДМЕТА 

Б. Спецификација СТРУЧНИХ ПРАКСИ   

В. Спецификација МАСТЕР РАДА 
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А. Спецификација ПРЕДМЕТА 
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Листа предмета студијског програма 
Ред. 

бр. 
Шифра 

предм. 
Назив предмета Сем. 

Фонд часова 

недељно 
ЕСПБ 

Тип 

Пред. 

1 2101.18 Управљање документима  I 3+3+0 7 С 

2 2102.18 Форензичко инжењерство I 2+2+1 6 С 

3 2103.18 Пословне комуникације I 3+2+0 7 АО 

4 2104.18 Анализа и управљање ризиком I 3+2+0 7 С 

5 2105.18 Медицина рада 2 II 2+2+0 7 АО 

6 2106.18 IT у инжењерству II 2+2+0 6 С 

7 2110.18 Ергономија рада  II 3+3+0 8 С 

8 2111.18 
Заштита и спасавање у ванредним 

ситуацијама 
II 3+3+0 8 С 

9 2201.18 
Опрема и инсталације за експлозивну 

атмосферу  
III 3+3+0 8 СA 

10 2202.18 Противпожарни системи II 3+3+0 8 С 

11 2203.18 
Планирање заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама 
III 3+3+0 8 СA 

12 2204.18 Одржавање противпожарних система  III 2+2+0 6 СА 

13 2205.18 
Планирање и пројектовање мера за 

заштиту од пожара 
III 3+3+0 8 СА 

14 2301.18 Безбедност машина и уређаја II 3+3+0 8 С 

15 2302.18 
Управљање мерама за безбедан рад на 

градилиштима 
III 3+3+0 8 СA 

16 2303.18 
Управљање мерама за безбедан рад при 

коришћењу хемијских материја 
III 2+2+0 6 СА 

17 2304.18 Методе испитивања услова радне околине III 3+3+0 8 СА 

18 2305.18 
Електричне и громобранске заштитне 

инсталације  
III 3+3+0 8 СA 

19 
2225.18 Примењени 

истраживачки рад 

(ПИР) 

М1 - Заштита од 

пожара и спасавање 
IV  8 СА 

2226.18 
М2 -Безбедност и 

здравље на раду 

 

knjiga_predmeta_3B1.doc#ud
knjiga_predmeta_3B1.doc#fi
knjiga_predmeta_3B1.doc#pk
knjiga_predmeta_3B1.doc#aur
knjiga_predmeta_3B1.doc#mr2
knjiga_predmeta_3B1.doc#iti
knjiga_predmeta_3B1.doc#er
knjiga_predmeta_3B1.doc#oiea
knjiga_predmeta_3B1.doc#oiea
knjiga_predmeta_3B1.doc#ps
knjiga_predmeta_3B1.doc#pzsvs
knjiga_predmeta_3B1.doc#pzsvs
knjiga_predmeta_3B1.doc#ops
knjiga_predmeta_3B1.doc#ppmzp
knjiga_predmeta_3B1.doc#ppmzp
knjiga_predmeta_3B1.doc#bm
knjiga_predmeta_3B1.doc#umbrg
knjiga_predmeta_3B1.doc#umbrg
knjiga_predmeta_3B1.doc#umbrpkhm
knjiga_predmeta_3B1.doc#umbrpkhm
knjiga_predmeta_3B1.doc#miuro
knjiga_predmeta_3B1.doc#egzi
knjiga_predmeta_3B1.doc#egzi
knjiga_predmeta_3B1.doc#pir
knjiga_predmeta_3B1.doc#pir
knjiga_predmeta_3B1.doc#pir
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Студијски програм/студијски програми : Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2101.18 Управљање документима  

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Александар В. Шотић, дипл. инж. грађ. 

Статус предмета: ОЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је упознавање са битним захтевима за обављање послова заштите од пожара и 

безбедности и здравља на раду кроз управљање документима. 

Исход предмета: 

Након положеног испита студент ће бити оспособљен да на стандардизован начин управља 

документима из области заштите од пожара и безебедности и здравља на раду. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Упознавање са циљевима и исходима предмета. Захтеви система заштите од 

пожара по питању потребних докумената. Захтеви система безбедности и здравља на раду по 

питању потребних докумената. Прописане форме докумената. Термини и дефиниције у области 

управљања документима. Користи од управљања документима. Политика и одговорности. Захтеви у 

управљању документима. Пројектовање и примена система за управљање документима. Процеси и 

контролни механизми у управљању документима. Одређивање докумената које треба прихватити у 

систем за управљање документима. Одређивање рокова за чување докумената. Прихватање 

докумената. Завођење документа. Класификација. Складиштење и руковање. Приступ документима. 

Праћење докумената. Документовање процеса у управљању документима. Надзор и контрола. 

Обучавање. 

Практична настава: На вежбама се детаљно анализирају постављени безбедносни захтеви на 

појединим машинама. Акценат је на неопходности детаљног сагледавања свих безбедносних 

захтева прописаних регулативом ради безбедне употребе од стране њихових руковаоца. 

Литература:  

 Закон о о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС, бр. 101/05, 91/2015 и 113/2017.); 

 Закон о о заштити од пожара, (Сл. гласник РС, бр. 111/2009 и 20/2015) 

Правилник о евиденцијама из области безбедности и здравља на раду, Сл. гласник РС, бр. 62/07 и 

102/2015) 

СРПС ИСО 9001:2008,  

Системи менаџмента квалитетом – Захтеви, Институт за стандардизацију Србије 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН-други облици наставе: 

 0 

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање и практично упознавање са управљањем документима остварује се 

предавањима, аудиторним вежбама и посетама појединим институцијама. Наставна средства 

теоријске наставе су стандардна учила и видео презентације. Студенти се кроз вежбе и самостални 

задатак стимулишу за самостално решавање конкретних проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 - 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0 – 5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30 - 45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1  
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Студијски програм/студијски програми : Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2102.18 Форензичко инжењерство 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Барбара М. Видаковић, дипл. инж. 

заштите од пожара 

Статус предмета: ОЗ 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета:Стицање основних знања, како би студент био оспособљен за бављење 

форензичким инжењерством у областима заштита од пожара и експлозија, заштита на раду. 

Исход предмета:Студент ће бити оспособљен да стечена знања примењује у утврђивању узрока 

пожара и експлозија, анализи хаварија код техничких система и транспортних средстава са 

утврђивањем узрока, утврђивању узрока повреда на раду на опреми за рад у индустрији.  

Садржај предмета 

Теоријска настава:Обрађују се следеће области:  општа знања о форензици и форензичком 

инжењерству, односно анализи отказа техничких система, њиховим узроцима и последицама, 

разлози утврђивања пожара и експлозија, проналажење места настанка пожара, проналажење 

узрока пожара (на отвореном простору, у затвореном простору, у превозном средству), 

форензичка обрада експлозија (експлозије судова под притиском, експлозија лако запаљивих 

гасова, пара и прашине, експлозије изазване помоћу војних или привредних експлозива, 

експлозија насталих као последица хемијских реакција), процедура увиђаја и израде записника о 

повреди на раду, утврђивање узрока повреде на опреми за рад. 

Практична настава:Организована је у два вида и то као аудиторне вежбе које служе као 

припрема за спровођење анализе случајева и као самостални задаци у оквиру којих ће студенти 

решавати предметно-релевантне случајеве на основама методологије студије случајева.  

Студенти ће добити реалне податке о пожару, експлозији, повреди на раду, и бавиће се анализом 

њихових узрока, односно разлозима због којих су настали, а посебно и зашто су настале ове 

појаве и како су оне могле бити избегнуте. Посебнa анализа се односи на процену услова под 

којима би ове појаве могле да буду избегнуте, а нарочито начин како би конкретна појава могла 

да буде избегнута. 

Литература:  

Писана предавања 

М. Ђовчош, Вештачење пожара и експлозија, АГМ књига, 2015 

Радован Јованов, Пожари изазвани електричним инсталацијама - примери вештачења, 
АГМ књига, 2015 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 30 Вежбе: 30 ДОН -други облици 

наставе: 

 1 

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи путем предавања, аудиторних вежбања (упутства за израду самосталних 

задатака, израда самосталних задатака) и стручних посета. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 – 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0 – 5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30 - 45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2103.18 Пословне комуникације 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Драгана Велимировић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је упознавање са основним појмовима, приступима и техникама рада у области 

пословних комуникација, људских ресурса и теорије рада. 

Исход предмета:  

Након положеног испита студент ће бити оспособљен да сагледава потребу за стручношћу и 

компетенцијама запослених и обавља савремену пословну комуникацију. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Упознавање са циљевима и исходима предмета. Основни појмови и сврха пословне 

комуникације. Комуникациони процеси. Врсте пословне комуникације. Усмена комуникација. 

Невербална комуникација. Говорна презентација. Интеркултурална комуникација. Пословни 

бонтон.. Основни појмови и функције управљања људским ресурсима. Планирање људских 

ресурса. Анализа радних задатака. Методе рационалног избора кадрова. Одређивање захтева за 

стручност и компетентност запослених. Образовање у процесу рада. Основна својства личности 

од значаја за понашање у раду. Способности као детерминанте радне успешности. Радна 

мотивација. Теоријски модели мотивације.  

Практична настава:  

На вежбама се детаљно разрађују технике пословних комуникација, људских ресурса и теорије 

рада и кроз примере и анализе случајева са аспекта заштите од пожара и безбедности и здравља 

на раду. 

Литература:  

Чабаркапа Миланко: Човек и радна околина - психофизиолошки и еколошки аспекти рада. 

Чигоја штампа, Београд, 2008. 

Чизмић, С. Људски фактор, Институт за психологију, Београд, 2006. 

Karwowski, W. & Marras, W.S. (2003): Occupational Ergonomics, London, CRC Press. 

Erik Hollnagel, Safety-I and Safety-II : The Past and Future of Safety Management, Taylor & Francis 

Ltd, CRC Press, London, United Kingdom, 2014. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 30 ДОН -други облици 

наставе: 

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање људских ресурса, теорије рада и пословних комуникација остварује се 

предавањима и аудиторним вежбама. Наставна средства теоријске наставе су стандардна учила и 

видео презентације. Студенти се кроз вежбе и самостални задатак стимулишу на самостално 

дефинисање и решавање проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30-50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30-45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени  

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2104.18 Анализа и управљање ризиком 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Александар Шотић, дипл.инж.грађ. 

Статус предмета: ОЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је овладавање концептима ризика, теорије несрећа и безбедности, ради 

аналитичког сагледавања појединих инжењерских проблема и подршке доносиоцима одлука на 

бази информација о ризику. 

Исход предмета: 

Након положеног испита студент ће бити оспособљен да препознаје опасности, препознаје 

контекст на целовит начин, анализира ограничења, дефинише потребне баријере (мере), 

комуницира ризик и даје подршку доносиоцима одлука. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Упознавање са циљевима и исходима предмета. Основни појмови о ризику. Концепти и 

дефиниције.  

Оквир за разматрање ризика. Анализа ризика и управљање ризиком. Методе анализе ризика. 

Квалитативна и квантитативна анализа ризика. Слика ризика. Опасности. Баријере. Нежељени 

догађаји и последице. Људски и организациони фактори. Безбедност и ризик као антоними. 

Модели узрочности несрећа. Дистрибуирано доношење одлука. Мерење безбедности. Анализа и 

управљање ризиком у кључним индустријским гранама. Фазе животног циклуса средстава и 

процеса. Сложене организације. Алокација ризика. Комуникација ризика. 

Практична настава: 

На вежбама се детаљно разрађује примена теоријских концепата кроз примере и анализе 

случајева. Акценат је на комбиновању индуктивних и дедукт. аналитичких техника. 

Литература:  

Haimes, Y. Y. (2004) Risk Modelling, Assessment, and Management, 2nd edn. New Jersey. Wiley. 

ISBN 978-0470282373. p.837. 

Rausand, M. (2011) Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications, Wiley, Hoboken, NJ, 2011. 

ISBN 978-0-470-63764-7. 644 p. 

IEC/ISO 31010 (2009) Risk management - Risk assessment techniques. ИСО, Geneva. 188 p. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 30 ДОН: - 

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање ризика, почев од дефинисања, анализе и метода управљања ризиком 

остварује се предавањима и аудиторним вежбама. Наставна средства теоријске наставе су 

стандардна учила и видео презентације. Студенти се кроз вежбе и самостални задатак стимулишу 

на самостално дефинисање и решавање инжењерских проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 30-60 Завршни испит  40 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30-45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 40 

ДОН - 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени  

колоквијуми 0-10 Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2105.18 Медицина рада 2 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Светлана Карић  

Статус предмета: ОЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: Циљ наставе је да упозна студенте са физиологијом рада (психофизиологија рада, 

замор, премор, хомеостаза организма); делатностима службе медицине рада, основним сазнањима о 

грађи и функцији људског организма, факторима који утичу на здравље и ризицима од оштећења 

здравља у појединим делатностима. 

Исход предмета: Након положеног испита студент ће бити припремљен за координацију и 

ангажовање у деловању службе мeдицине рада послодаваца или надлежних институција. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Функције и организације медицине рада:међународни и национални прописи који 

регулишу ову материју, активности медицине рада у заштити здравља радно активног становништва, 

активности медицине рада у заштити на раду, Грађа и функција људског организма:грађа органских 

система: од ћелије до ткива и органа са посебним аспектом на дисајне, пробавне, кардиоваскуларне, 

коже. Професионална оштећења здравља:принципи утврђивања професионалне болести, болести 

везане за рад, индиректни показатељи тежине посла (трауматизам, оболевање, смртност). Картон 

радног места. Опасности и штетности у радним процесима: опасност од механичких повреда, 

електричних и термичких фактора, експлозија, микроклиматски фактори, физичке штетности, бука, 

вибрација, промењен атмосферски притисак, нејонизјуће и јонизјуће зрачење, хемијске штетности: 

метали, гасови, киселине и базе, органски растварачи и пластичне масе, прашина, биолошке 

штетности, ургентна стања и шок, тријажа и процена виталних знакова, прва помоћ и учешће у 

медицинском збрињавању, основи медицинског збрињавања и лечења, опоравак и рехабилитација. 

Елементарна знања у вези са оцењивањем радне способности. Етика у медицини рада. Ризици 

оштећења здравља у одређеним високоризичним индустријским гранама: рударство, хемијска 

индустрија, саобраћај, пожари. Промоција здравља на радном месту. 

Практична настава: Мерење експозиције и процена експозиције. Закључивање о узрочној 

повезаности обољења. Анализе врста и  степена угрожености. Ергономија и медицина рада. Видео 

презентација о реалним догађањима. Пружање прве помоћи у разним ситуацијама. Превентивно 

деловање, заштита и рехабилитација.  

Литература:  

Станковић Д., : » Медицина рада«, Сарајеви 1985,   

Видаковић А.и аутори: »Медицина рада«, Београд 1999, 

Јовичић З.Здравко, «Опасне материје», Ниш 1996, 

Видаковић А. Александар: «Основи медицине рада», Београд 1998 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 30 Вежбе: 30 ДОН -други облици наставе: 

Методе извођења наставе: Теоријско изучавање и практично упознавање са медицином рада 

остварује се предавањима, аудиторним вежбама и посетама фабрикама, медицинским установама. 

Наставна средства теоријске наставе су стандардна учила и видео презентације. Студенти се кроз 

самосталне радове стимулишу на самостално дефинисање и решавање конкретних проблема и тиме 

приближавања теорије пракси.   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 – 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0 – 5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30 - 45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени  

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2106.18 IT у инжењерству 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Жељко Поповић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОЗ 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је овладавање концептима информационих система ради њиховог коришћења 

приликом обављања стручних послова 

Исход предмета: 

Након положеног испита студент ће бити оспособљен да формулише основне елементе захтева 

за израду информационих система, да упоређује карактеристике различитих, да ефикасно 

користи постојеће, као и да израђује једноставне информационе системе 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Упознавање са циљевима и исходима предмета. Основни концепти информационих система. 

Развој и примена информационих система. Функције и компоненте информационих система. 

Захтеви за прибављање и дистрибуирање информација. Извештавање путем информационих 

система. Хијерархијска структура организације рада. Алгоритми протока информација. 

Пројектовање простих и информационих система. Модели информационих система.  

Дистрибуција и презентација информација. Унапређење информационог система предузећа. 

Евалуација постојећих услова. Процес побољшања.  Успостављање циљева и дефинисање 

потреба корисника. Развијање савремених ICT решења и праћење резултата. Информациони 

системи за одговор на захтеве правне регулативе. Примена информационих система. Анализа 

случајева. Коришћење GIS алата. Вођење евиденција путем једноставних информационих 

система. 

Практична настава: 

На вежбама се детаљно разрађује израда једноставних и примена постојећих информационих 

система кроз примере и анализе случајева са аспекта заштите од пожара и безбедности и здравља 

на раду 

Литература:  

Основи рачунарске технике и увод у програмирање Петковић,Д. Факултет заштите на раду, 

Ниш 

Увод у информационе системе, Келлy П.Р., Турбан, Е., Београд, Микрокњига. 

Савремене комуникационе технологије и мереже, Схаy, W. А., Чачак, Компјутер библиотека 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 30 Вежбе: 30 ДОН -други облици 

наставе:  

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање људских ресурса, теорије рада и пословних комуникација остварује се 

предавањима и аудиторним вежбама. Наставна средства теоријске наставе су стандардна учила и 

видео презентације. Студенти се кроз вежбе и самостални задатак стимулишу на самостално 

дефинисање и решавање инжењерских проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
35-60 

Завршни испит     

(макс.поена)  
40 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.)  

п
р

ак
ти

ч
н

а 

н
ас

та
в

а 

самостални задаци 30-45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 40 

лабораторијске вежбе - 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени 

колоквијуми 5-10 Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2110.18 Ергономија рада 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Даниела Ристић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ИБЗ 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је упознавање са битним ергономским захтевима које проистичу из антропологије, 

и савременим ергономским техникама ради уређивања радних места у циљу постизања у што већој 

мери безбедности и здравља на раду. 

Исход предмета:  

Након положеног испита студент ће бити оспособљен да у обављање стручних послова из области 

безбедности и здравља на раду интегрише ергономске захтеве за уређење радних и помоћних 

просторија, производњу и коришћење опреме за рад, и обављање радних активности у појединим 

привредним и ванпривредним делатностима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:Развој ергономије и ергономски принципи. Антропометрија и биомеханика. 

Основна начела и методе ергономског пројектовања. Ергономско пројектовање радних простора и 

активности. Ергономија при коришћењу опреме са екраном. Ергономија при ручном преношењу 

терета и помоћна опрема. Ергономија машина и алата. Ергономија у грађевинарству. Ергономија у 

пољопривреди. Ергономија у трговини. Ергономија приликом пружања здравствених услуга. 

Дуготрајно и динамичко стајање и седење. Дуготрајне активности и замор. Рад у сменама и ноћни 

рад. Ергономија понашања - злостављање и стрес. Савремени ергономски софтвери. 

Практична настава: На вежбама се детаљно анализирају постављени безбедносни захтеви на 

појединим машинама. Акценат је на неопходности детаљног сагледавања свих безбедносних 

захтева прописаних регулативом ради безбедне употребе од стране њихових руковаоца. 

Литература:  

Кларин М., А. Жуњић, Индустријска ергономија, Машински факултет, 2007 

Микшић Д., Увод у ергономију, Свеучилиште у Загребу, Факултет строј. и бродогр., Загреб, 1997. 

Ernest J. McCormick, Human Factors in Engineering and Design, McGraw-Hill Book, New York, 1976 

J.A. Roebuck,  Engineering Anthropometry Methods, John Wiley & Sons, New York, 1975 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН -други облици 

наставе: 

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање и практично упознавање са ергономијом рада и психофизичким штетностима 

остварује се предавањима, аудиторним вежбама и посетама привредним и ванпривредним 

институцијама. Наставна средства теоријске наставе су стандардна учила и видео презентације. 

Студенти се кроз вежбе и самост. задатак стимулишу за самостално решавање конкретних 

проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30-50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 25-35 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.  5-10 Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2111.18 Заштита и спасавање у ванредним 

ситуацијама 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Барбара М. Видаковић,  дипл. инж. 

заштите од пожара 

Статус предмета: ИБЗ 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: - 

Циљ предмета: Стицање основних теоријских и практичних знања за успешно деловање у 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама. Упознавање студента са општим моделима и 

системима заштите и спасавања, као и облицима управљања и руковођења, организовања, 

припремања и суделовања грађана, правних лица, јавних установа, локалне самоуправе у заштити 

и спасавању од опасности и последица природних, еколошких, техничко – технолошких 

катастрофа, масовног тероризма и ратних разарања. 

Исход предмета: Након полoженог испита студенти ће стећи неопходна знања за обављање 

послова везаних за заштиту и спасавање и биће оспособљени да врше обуку лица за заштиту. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: У току наставног процеса обрадиће се следеће тематске целине: увод у систем 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; појам, подела и облици катастрофа; врсте, облици, 

извори и последице угрожавања (извори опасности битни за цивилну заштиту, природне 

опасности и елементарне непогоде, техничко – технолошке катастрофе, ратна разарања и 

катастрофе узроковане ратом, последице које изазивају катастрофе, тероризам као облик 

угрожавања становништва и материјалних добара); системи заштите и спасавања у Србији; 

међународна сарадња и развој система заштите и спасавања; планирање и припреме у заштити и 

спасавању; активности и мере заштите и спасавања (заштита и спасавање од поплава, пожара и 

експлозија, земљотреса, од РХБ опасности, евакуација становништва, збрињавање угроженог 

и/или страдалог становништва, склањање материјалних и културних добара, замрачивање и 

маскирање, заштита и спасавање биља и биљних производа, асанација, прва помоћ) јединице 

цивилне заштите; обучавање и оспособљавање у систему заштите и спасавања. 

Практична настава: У оквиру практичне наставе студенти ће увежбавати коришћење ГИС-а у 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, присуствоваће показним вежбама јединица 

цивилне заштите, а кроз израду самосталног задатка ће решавати конкретне ситуације у заштити и 

спасавању. 

Литература:  

Ђармати,Ш., Јаковљевић, В., Цивилна заштита у СРЈ, ИП „ Студентски трг“, Београд, 1996. 

Јаковљевић, В., Цивилна заштита, Факултет цивилне одбране, Београд 2006. 

Приручник Цивилно планирање за ванредне ситуације; Шведска агенција за ванредне ситуације 

(СЕМА),  

Међународне конвенције и декларације из области управљања ванредним ситуацијама и извори 

националног законодавства. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар)  Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН -други облици 

наставе: 

Методе извођења наставе: Настава се изводи путем предавања, аудиторних вежбања (упутства за 

израду самосталних задатака, израда самосталних задатака) и стручних посета 

(Хидрометереолошки завод, Сеизмолошки завод, Управа за воде, Сектор за ванредне ситуације).  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 – 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0 – 5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 25 - 35 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.  5 - 10 Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени -1  
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 
Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 
Шифра и назив предмета:  2201.18 Опрема и инсталације за 

експлозивну атмосферу 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Станко M. Остојић, дипл.инж.електр. 
Статус предмета: ИБМ 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање нових инжењерских знања везаних за анализу простора потенцијално 

експлозивне атмосфере, поделу простора на зоне опасности, врсте заштите електричне и неелектричне 

опреме, избор опреме, заштитних система и инсталација у Еx заштити како би се обезбедио здрав и 

безбедан рад у угроженом простору.    
Исход предмета:  
Студент ће бити оспособљен да стечена знања примењује и доприноси изналажењу техничких решења 

везаних за противексплозивну заштиту у саврменим постројењима са новим технологијама. Студент ће 

бити оспособљен за израду елабората о зонама опасности, документа о противексплозивној заштити.  

Студент ће бити обучен за преглед, мерења, испитивања и одржавање опреме, заштитних система и 

инсталација у погонима са експлозивном атмосфером.    
Садржај предмета: 
Теоријска настава: 
Законски основ за подручје експлозивне атмосфере и противексплозивне заштите. Хармонизовани 

стандарди. IEC/EN норме и ATEX директиве 95 и 137. опрема, заштитни системи и компоненте. Анализа 

простора Еx атмосфере гасова, пара, маглица и запаљиве прашине. Опасности од статичког 

електрицитета. Зоне опасности. Опрема и инсталације за простор експлозивне  атмосфере. Стабилне 

инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара. Врсте заштите електричне и неeлектричне опреме.  

Посебни и додатни захтеви за електричну и неeлектричну опрему за простор експлозивне атмосфере. 

Превентивни прегледи и одржавање опреме и инсталација у простору експлозивне атмосфере 

Усаглашеност и означавање опрема за простор експлозивне  атмосфере Принципи пројектовања 

инсталација у простору експлозивне атмосфере Примери постројења са опремом, заштитним системима и 

инсталацијама у простору експлозивне атмосфере. 

Практична настава:  
Аудиторне вежбе су рачунског карактера и обухватају рачунске задатке и практична питања која су 

усаглашена са теоријском наставом. Студенти самостално или у групама учествују у решавању задатака.  

Примери: Елаборат о зонама опасности, анализа простора експлозивне атмосфере, вентилација простора, 

документ о заштити од експлозије, декларација о усаглашености, означавање опреме, план прегледа и 

извештаји за различите врсте заштите, стручни извештаји након мерења и испитивања електричних и 

неелектричних инсталација. 

Самостални задатак:  
Студент има као предиспитну обавезу израду самосталног задатка на задату тему.  

Методе извођења наставе: Настава се спроводи путем предавања и аудиторних вежбања. 
Литература: 

1. Јовановић М., Радаковић З., “Специјалне електричне инсталације”, Академска мисао, Београд 

2008. 

2. Јованов Р., „Противексплозивна заштита електричних и неелектричних уређаја и инсталација“, 

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд, 2015. 

3. Мариновић Н., „Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу“ I, II, III, Етекон, Загреб, 2016. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН -други облици наставе: 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30-50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.) 30 

п
р
ак

ти

ч
н

а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30 - 40 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 20 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.  0-5 
Трајање испита:  

Писмени 1,5 

колоквијуми  Усмени 1,5 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2202.18 Противпожарни системи 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Никола Танасић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОМ-1 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознавање са основним принципима пројектовања и извођења стабилних 

аутоматских инсталација за гашење, откривање и дојаву пожара и одимљавање користећи прописе 

и стандарде. 

Исход предмета:  

Студент ће бити оспособљен да стечена знања примењује у предузећима, пројектним бироима и 

инспекцијским службама при изради пројектне документације и извођењу стабилних аутоматских 

инсталација за гашење, откривање и дојаву пожара и одимљавање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Принципи функционисања противпожарних система. Основни принципи пројектовања: стабилних 

аутоматских инсталација за гашење пожара водом, пеном, гасом, прахом и другим средствима; 

спољашње и унутрашње  хидрантске инсталације; повезивање стабилне инсталације за дојаву са 

технолошком и електротехничком опремом; снабдевање енергијом пумпних постројења; врсте, 

карактеристике и принципи рада јављача пожара, елементи система за дојаву пожара, начин 

функционисања система за дојаву пожара, полазне основе пројектовања, избор јављача, размештај 

јављача. Пројектовање и извођење природне вентилације објеката; принудне вентилације; опште и 

локалне вентилације; надгледане принудне вентилације; контролисане принудне вентилације; 

климатизација; система за отпрашивање. 

Практична настава:  

Анализа постојећих пројеката противпожарних сиситема и бази задатих параметара студент ради 

прорачуне, врши избор и димензионисање противпожарних сиситема. 

Литература:  

Писана предавања 

Бујандрић, В., Пројектовање противпожарне заштите, Ведеко, Београд, 1996. 

Бујандрић, В., Пожар, гашење и противпожарна техника, Ведеко, Београд, 1995. 

Ерић, Б.М., Против пожарна и превентивно-техничка заштита, „Јел&Мил“, Чачак, 2003. 

Благојевић, М., Ристић, Ј., Симић Ђ., Системи за откривање и дојаву пожара, Факултет заштите на 

раду, Ниш, 2004. 

Секуловић, З., Дамњановић, М., Богнер, M., Инсталације за гашење пожара, ЕТА, Београд, 2014. 

Секуловић, З., Богнер, M., Одимљавање и архитектура, ЕТА, Београд, 2011. 

Стандард SRPS CEN/TR 12101-5:2009 Системи за контролу дима и топлоте - Део 5: Смернице за 

препоруке за рад и методе прорачуна система за одвођење дима и топлоте 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН -други облици 

наставе: 

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи путем предавања, аудиторних вежбања (упутства за израду самосталних 

задатака, израда самосталних задатака), стручних посета предузећима и пројектним бироима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30-55 

Завршни испит     

(макс.поена)  
45 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.) 20 

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30-45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 25 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.  0-5 Трајање испита         

(часова) 

Писмени -1 

колоквијуми  Усмени -1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2203.18 Планирање заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Драгана Велимировић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОМ-2 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: - 

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања неопходних за планирање заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама. 

Исход предмета:  

Студент ће бити оспособљен да стечена знања примењује за израду процене угрожености од 

елементарних и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Прописи и стандарди из области зашите и спасавања у ванредним ситуацијама; Организација и 

начин узбуњивања становништва у условима елементарне непогоде; Проучавање техника 

планирања и мотодологија за израду процене угрожености од елементарних непогода и дргуих 

несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; Планирање развоја система 

превенције и смањења ризика од елементарних непогода; Израда планова смањења ризика; 

Израда планова заштите и спасавања услед: земљотреса и клизишта, поплава, елементарних 

непогода, шумских пожара и сл.; 

Практична настава:  

Примена усвојених методологија и техника за процену ризика од елементарних и других 

непогода. Практичан рад на изради планова смањења ризика и планова заштите и спасавања. 

Литература:  

Писана предавања 

Млађан, Д.: „Безбедност у ванредним ситуацијама“, уџбеник, Криминалистичко-полицијска 

академија,   

Млађан, Д.: „Спречавање и сузбијање пожара, хаварија и експлозија“, уџбеник,  Београд, 

Криминалистичко-полицијска академија, 2009. 

Упутство о Методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других 

несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама: 18/2017-3  

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН -други облици 

наставе: 

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи путем предавања, аудиторних вежбања (упутства за израду самосталних 

задатака, израда самосталних задатака), стручних посета предузећима и установама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30-60 

Завршни испит     

(макс.поена)  
40 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.) 20 

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30-50 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 20 

лабораторијске вежбе 0-5 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -1 

колоквијуми  Усмени -1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2204.18 Одржавање противпожарних 

система 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Никола Танасић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОМ-3 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознавање са основним принципима одржавања, методама контролисања и 

провере поузданости противпожарних система користећи важеће прописе и стандарде. 

Исход предмета:  

Студент ће бити оспособљен да стечена знања примењује на пословима одржавања стабилних и 

аутоматских инсталација за гашење, откривање и дојаву пожара и одимљавање у стамбеним, 

пословним и индустријским објектима. Такође, студент ће бити оспособљен за рад у предузећима 

која су овлашћена за обављање послова обавезног контролисања стабилних и аутоматских 

инсталација за гашење, откривање и дојаву пожара и одимљавање. Стицање знања о употреби 

стабла отказа код евалуације поузданости противпожарних система. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Законска регулатива и технички прописи; методе контролисања; врсте прегледа (први преглед и 

периодични прегледи); вођење контролне књиге; испитивање исправности, функционалности и 

поузданости; анализа отказа; извођење мерења на инсталацијама за гашење (аутоматске 

инсталације за гашење пожара водом, пеном, гасом, прахом и другим средствима,), за хидрантску 

мрежу, за откривање и дојаву пожара и за одимљавање (природна и принудна вентилација, 

системи за надпритисак и противпожарне клапне); неопходни елементи извештаја о 

контролисању 

Практична настава:  

Израда извештаја о контролисању (први преглед и периодични прегледи) за стабилне и 

аутоматске противпожарне системе 

Литература:  

Писана предавања 

Бујандрић, В., Пожар, гашење и противпожарна техника, Ведеко, Београд, 1995. 

Зеленовић, Д., Тодоровић, Ј., Теорија поузданости техничких система, ФТН, Нови Сад, 2004. 

Стандард SRPS EN 12845:2015 Инсталације за гашење пожара — Аутоматски спринклер 

системи — Пројектовање, уградња и одржавање 

Стандард SRPS CEN/TS 54-14:2009 Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи 

- Део 14: Смернице за планирање, пројектовање, уградњу, технички пријем, коришћење и 

одржавање 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 30 Вежбе: 30 ДОН -други облици наставе: 

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи путем предавања, аудиторних вежбања (упутства за израду самосталних 

задатака, израда самосталних задатака), стручних посета предузећима и акредитованим 

лабораторијама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30-55 

Завршни испит     

(макс.поена)  
45 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.) 20 

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30-50 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 25 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -1 

колоквијуми  Усмени -1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2205.18 Планирање и пројектовање мера 

за заштиту од пожара 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Раденко Рајић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОМ-4 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: - 

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања неопходних за пројектовање и 

планирање превентивних мера за заштиту од пожара. 

Исход предмета:  

Студент ће бити оспособљен да стечена знања примењује у предузећима, пројектним бироима и 

инспекцијским службама при изради пројектне документације (главни пројекти заштите од 

пожара и планови заштите од пожара) и за послове унапређења превентивних мера заштите од 

пожара. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Израда главних пројекта заштите од пожара и планова заштите од пожара; Прорачун и анализа 

пожарног ризика (пожарни ризик објекта и пожарни ризик садржаја објекта) у јавним и 

пословним објектима као и у технолошким процесима; Избор елемената неопходних за процену 

ризика, идентификација и процена нивоа ризика; Избор средства за гашење пожара; Избор 

опреме, аутоматских инсталација за гашење и дојаву пожара, система за детекцију експлозивних 

гасова, система за одвођење дима и мера на основу процене ризика; Одређивање степена 

отпорности објекта према пожару, Прорачун времена евакуације, Економска оправданост 

увођења стабилних инсталација за гашење и дојаву пожара; Организовање и унапређење мера 

заштите од пожара у технолошким процесима;  

Практична настава:  

На бази задате технологије за одређени објекат студент ради прорачун и анализу пожарног 

ризика.  

Литература:  

Писана предавања 

Бујандрић, В., Пројектовање противпожарне заштите, Ведеко, Београд, 1996. 

Ерић, Б.М., Против пожарна и превентивно-техничка заштита, „Јел&Мил“, Чачак, 2003. 

Група аутора, Планирање и програмирање мера ЗОП,Факултет заштите на раду, ниш, 2004. 

Благојевић, М., Ристић, Ј., Симић Ђ., Системи за откривање и дојаву пожара, Факултет заштите 

на раду, Ниш, 2004. 

Стандарди и техничке препоруке 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН -други облици наставе: 

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи путем предавања, аудиторних вежбања (упутства за израду самосталних 

задатака, израда самосталних задатака), стручних посета предузећима и пројектним бироима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30-60 

Завршни испит     

(макс.поена)  
40 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.) 20 

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30-50 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 20 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.  0-5 Трајање испита         

(часова) 

Писмени -1 

колоквијуми  Усмени -1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2301.18 Безбедност машина и уређаја 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Раденко С. Рајић, дипл. инж. маш. 

Статус предмета: ОМ-1 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: - 

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са битним захтевима за безбедност и здравље на 

раду који се односе на пројектовање и израду машина, као и други захтеви и услови који морају 

бити испуњени за њихово стављање на тржиште и/или употребу. 

Исход предмета: Након положеног испита студент ће бити оспособљен да учествује у поступку 

пројектовања и израде машина, као и у поступку стављања машина на тржиште и/или употребу, са 

аспекта безбедности и здравља на раду. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености. Стављање 

машина на тржиште и/или употребу. Поступци за оцењивање усаглашености. Именовано тело за 

оцењивање усаглашености машина. Знак усаглашености. Поверљивост података и заштитна 

клаузула. Захтеви за пројектовање и израду машина. Захтеви за одређене категорије машина. 

Захтеви ради отклањања опасности због покретљивости машине. Захтеви ради отклањања 

опасности узрокованих операцијом дизања. Захтеви за машине намењене за подземни рад. Захтеви 

за машине које представљају посебне опасности због дизања лица. Декларација о усаглашености 

машине и декларација о уградњи делимично завршене машине. Врсте машина на које се 

примењује оцењивање усаглашености. Безбедносне компоненте машина. Упутство за монтажу 

делимично завршене машине. Техничка документација за машину и техничка документација за 

делимично завршену машину. Поступак за оцењивање усаглашености који спроводи произвођач 

(интерна контрола производње). Преглед типа. 

Практична настава: На вежбама се детаљно анализирају постављени безбедносни захтеви на 

појединим машинама. Акценат је на неопходности детаљног сагледавања свих безбедносних 

захтева прописаних регулативом ради безбедне употребе од стране њихових руковаоца. 

Литература:  

Правилник о безбедности машина, (Сл. гласник РС, бр. 58/2016) 

Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, (Сл. 

гласник РС, бр. 25/2016) 

Правилник о електромагнетској компатибилности, Сл. гласник РС, бр. 25/2016 

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Сл. гласник РС, бр. 36 

/09 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН-други облици наставе:0 

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање и практично упознавање са безбедношћу машина остварује се предавањима, 

аудиторним вежбама и посетама фабрикама. Наставна средства теоријске наставе су стандардна 

учила и видео презентације. Студенти се кроз вежбе и самостални задатак стимулишу за 

самостално решавање конкретних проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 – 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0 – 5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30 - 40 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.  0 - 5 Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени -1  
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Студијски програм/студијски програми : Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2302.18 Управљање мерама за безбедан рад 

на градилиштима 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Александар В. Шотић, дипл. инж. грађ. 

Статус предмета: ОМ-2 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: - 

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са захтевима и техникама за управљање мерама за 

безбедан и здрав рад при пројектовању и изградњи грађевинских објеката, имајући у виду велики 

број учесника у пројектовању и изградњи, и веома променљиве услове рада. 

Исход предмета: Након положеног испита студент ће бити оспособљен да успостави и управља 

системом мера за  безбедан и здрав рад на градилиштима, односно да успостави јасан систем 

права, обавеза и одговорности и систем управљања изменама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:Упознавање са циљевима и исходима предмета. Уређивање односа 

инвеститора, послодаваца и запослених приликом пројектовања и изградње објеката. 

Координација мера за безбедан и здрав рад на привременим и покретним градилиштима. Права, 

обавезе и одговорности из области безбедности и здравља на раду. Пријава градилишта и 

ажурирање пријаве. План превентивних мера и припрема рада координатора за извођење радова. 

Евиденције координатора и извођача радова. Контролне листе. Опасни послови и систем дозвола. 

Захтеви за извођење опасних послова. Мере за безбедан рад за радна места у затвореном простору. 

Мере за безбедан рад за радна места у отвореном простору. Привремене конструкције: скеле, 

подграде и оплате. Технологија безбедног извођења темељних јама и ископа. Технологија 

безбедног извођења радова на крову. Технологија безбедног извођења монтажних конструкција. 

Технологија безбедног извођења завршних занатских радова. Опрема за приступ и рад на висини и 

опрема за подизање. Безбедни радни циклуси и дневне припреме за рад. 

Практична настава: На вежбама се детаљно разрађују технике управљања мера за безбедан рад  

приликом извођења грађевинских радова. Акценат је на неопходности сагледавања улоге 

појединих учесника у свакој конкретној ситуацији у циљу управљања превентивним мерама. 

Литература:  

Материјал за припрему за полагање стручног испита за обављање послова координатора за 

израду пројекта и координатора за извођење радова, Министарство рада и социјалне политике, 

Београд, 2010. 

Нормативи и стандарди рада у грађевинарству, Нискоградња 6,ИРО Грађевинска књига,1982 

Аризановић, Д., Технологија грађевинских радова, Универзитет у Београду, 1997. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН-други облици наставе:  

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање и практично упознавање са управљањем безбедношћу и здрављу на 

градилиштима остварује се предавањима, аудиторним вежбама и посетама градилиштима. 

Наставна средства теоријске наставе су стандардна учила и видео презентације. Студенти се кроз 

вежбе и самостални задатак стимулишу за самостално решавање конкретних проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 – 60 

Завршни испит     

(макс.поена)  
40 

активност у току предавања 0 – 5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 25 - 45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 40 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.  5 - 10 Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1  
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2303.18 Управљање мерама за безбедан 

рад при коришћењу хемијских материја 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Јасмина Рајић, дипл.инж. прехр.техн. 

Статус предмета: СA 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је упознавање са захтевима и техникама за управљање мерама за безбедан и здрав 

рад са хемијским материјама, имајући у виду њихово широко коришћење и потенцијално 

озбиљне штетне последице 

Исход предмета: 

Након положеног испита студент ће бити оспособљен да успостави и управља системом мера за 

безбедан и здрав рад са хемијским материјама, препознаје опасности и штетности, процењује 

ниво ризика, дефинише потребне мере, комуницира ризик и даје подршку доносиоцима одлука 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Циљеви и исходи предмета. Основни појмови о хемијским материја. Подела 

хемијских материја. Опасна својства хемијских материја и препознавање опасности / штетности. 

Прописи, норме и стандарди у вези хемијских материја. REACH директива. Обележавање 

хемијских материја са становишта безбедности. Граничне вредности изложености хемијским 

материјама на радном месту и биолошке граничне вредности.  Технички нормативи за 

складишта. Примена начела превенције у заштити од хемијских материја. Превентивне мере за 

безбедан рад при излагању хемијским материјама. Типичне опасне хемијске материје у 

индустрији. Анализа безбедности посла – технолошких процеса. Методе процене ризика при 

раду са хемијским материјама. Безбедни поступци при раду са хемијским материјама.  

Практична настава: На вежбама се детаљно разрађују технике управљања мерама за безбедан 

рад приликом коришћења хемијских материја. Акценат је на сагледавања свих фаза животног 

циклуса хемијских материја у циљу управљања потребним мерама за безбедан рад при 

коришћењу хемијских материја у: прехрамбеној индустрији, пољопривредној производњи, 

водопривреди, хемијској индустрији и пратећим лабораторијама и сл... 

Литература:  

Practical guidelines for Chemical agents directive 98/24/EC, European Union, Luxembourg, 2006 

Технолошки системи и заштита, Иван Крстић, Факултет заштите на раду у Нишу, 2018 

Хемијско технолошки приручник, Проф. Др Остоја Стојановић, „Рад“, Београд, 1984 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 30 Вежбе: 30 ДОН: - 

Методе извођења наставе: 

Управљања ризиком при коришћењу хемијских материја остварује се предавањима и 

аудиторним вежбама. Наставна средства теоријске наставе су стандардна учила и видео 

презентације. Студенти се кроз вежбе и самостални задатак стимулишу на самостално 

дефинисање и решавање инжењерских проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 30-60 Завршни испит  40 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 25-45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 40 

ДОН - 

стручне посете и др.  5-10 Трајање испита         

(часова) 

Писмени  

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2304.18 Методе испитивања услова радне 

околине 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Никола Танасић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ИБМ 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: - 

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања везаних за методе испитивања услова 

радне околине у циљу заштите на раду. 

Исход предмета: Студент ће бити оспособљен да самостално врши преглед и проверу опреме за 

рад и спроводи мерења и  испитивања услова радне околине. Студент ће бити оспособљен да 

самостално израђује извештаје о испитивању и стручне налазе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Законска регулатива и преглед техничких стандарда из ове области; поступак и методологија 

периодичних прегледа и провере опреме за рад; превентивна и периодична испитивања услова 

радне околине (хемијске, биолошке и физичке штетности, микроклиме и осветљености); методе 

вршења прегледа; мерна опрема и методе мерења; концентрација штетних гасова, дима и 

прашине, бука, вибрације, ниво осветљености, температура, брзина струјања и релативна 

влажност ваздуха; елементи извештаја о испитивању; елементи стручног налаза 

Практична настава:  

Извођење прегледа и провере опреме за рад и испитивање услова радне околине у 

лабораторијским и реланим условима на терену. Израда стручног налаза о извршеном прегледу 

опреме за рад и извршеним испитивањима услова радне околине 

Литература:  

Писана предавања 

Цветковић, Д., Прашчевић, М., Бука и вибрације, Факултет заштите на раду, Универзитет у 

Нишу, 2005. 

Gupta, A., Industrial safety and Environment, Laxmi Publication, New Delhi, 2006 

Стандард SRPS EN ISO 9612:2016, Одређивање изложености буци у радној околини 

Стандард SRPS ISO  2631-1:2014 Механичке вибрације и шок - Процена изложености људи 

вибрацијама од стране целог тела - Део 1: Општи захтеви 

Стандард ISO 8995-1:2002, Осветљење радних места у просторијама 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН -други облици наставе: 

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи путем предавања, аудиторних и лабораторијских вежбања (упутства за израду 

самосталних задатака, израда самосталних задатака, мерења у лабораторијским и реалним 

условима), стручних посета предузећима и акредитованим лабораторијама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30-60 

Завршни испит     

(макс.поена)  
40 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.) 20 

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 15-30 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 20 

лабораторијске вежбе 15-25 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -1 

колоквијуми  Усмени -1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 
Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 
Шифра и назив предмета:  2305.18 Електричне и громобранске 

заштитне инсталације 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Станко M. Остојић, дипл.инж.електр. 
Статус предмета: ОМ-4 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања везаних за електричне инсталације ниског 

напона објеката и постројења у оквиру чега се посебно издвајају прегледи, мерења и испитивања 

електричних инсталација са аспекта заштите од пожара и експлозија и заштите на раду. 
Исход предмета: Студент ће бити оспособљен да учествује у изради и анализи пројекта електричних 

инсталација ниског напона објеката и постројења. Студент ће бити оспособљен да самостално ради 

преглед, мерења и испитивања исправности електричних и громобранских заштитних инсталација. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Национални и међународни стандарди, технички нормативи и правилници за електричне инсталације 

ниског напона. Термини, дефиниције и разврставање електричних инсталација. 

Поступак пројектовања и извођења електричних инсталација. Основне компоненте електроенергетских 

инсталација ниског напона. Избор, размештај и повезивање електричних компоненти у електричним 

инсталацијама. Основни прорачуни: избор заштитних компоненти и уређаја,  избор каблова и проводника, 

провера пада напона. Мере заштите од додира електропроводних делова под напоном. Заштита 

електричних инсталација од преоптерећења и кратког споја. Селективност заштите. Системи заштите: TT, 

IT, TN-C/S. Уземљење у електричним инсталацијама. Мерење отпорности уземљења: U-I метода мерења и 

Берандова метода мерења. Мерења помоћу мултифункционалних инструмената. Мерење и испитивање 

отпорности изолације. Мерење и испитивање непрекидности заштитних проводника и проводника за 

изједначавање потенцијала. Мерење отпорности и импедансе у електричном колу струје квара. Мерења и 

тестирања заштитних уређаја. Громобранска инсталација: елементи инсталације, нивои заштите, штићени 

простор, прорачун громобранске инсталације. Мерења и испитивања громобранске инсталације. Анализа 

кварова  на  електричним  инсталацијама који могу узроковати  пожар. Пример пројекта електричних 

инсталација објекта. Софтвер за пројектовање електричних инсталација и израду стручних извештаја 

након мерења и испитивања електричних и громобранских инсталација. 

Практична настава: 
Аудиторне вежбе су рачунског карактера и обухватају рачунске задатке и практична питања која су 

усаглашена са теоријском наставом. Студенти самостално или у групама учествују у решавању задатака.  

Самостални задатак: Студент има као предиспитну обавезу израду самосталног задатка: Прорачун 

електричних инсталација објекта. Прорачун громобранске инсталације. Прорачун уземљења. 

Методе извођења наставе: Настава се спроводи путем предавања и аудиторних вежбања. 
Литература:  
1.Костић М., Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација, Академска Мисао, Београд, 2014. 

год. 

2.Главоњић М., Приручник за испитивање електричних и громобранских инсталација, Мидвеј, Београд, 

2011.  

3.Влајић-Наумовска И., М. Ивезић., Кнежевић Н., Електричне инсталације и осветљење, приручник за 

лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2015. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН -други облици наставе: 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 - 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0 - 5 
писмени део    (макс.) 30 

п
р

ак
ти

ч
н

а 

н
ас

та
в

а 

самостални задаци 30 - 40 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 20 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.  0 - 5 
Трајање испита:  

Писмени 1,5 

колоквијуми  Усмени 1,5 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  М1 2225.18  
Примењени истраживачки 

рад 
М 2 

2226.18 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Ментор мастер рада  

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Услов за обављање примењеног истаживачког рада је одобрена тема за мастер рад. 

Циљ предмета: да се студент упозна са методама истраживања практичних проблема области 

Заштите од пожара, односно Безбедности и здравља на раду (зависно од модула за кога се 

студент определио); да искаже спремност по питању избора и анализирања литературе из 

области теме мастер рада и да сагледа методологију израде мастер рада. 

Исход предмета: да се студент оспособи да самостално и тимски врши истраживање у области 

Заштите од пожара односно Безбедности здравља на раду (зависно од модула за кога се 

определио), а што је у вези са темом мастер рада; да овлада коришћењем литературе из облати 

теме мастер рада и да овлада правилним цитирањем литературних извора; да покаже 

самосталност у изради мастер рада и др.  

 

Садржај предмета: произилази из садржаја стручних и стручноапликативних предмета 

студијског програма односно модула и представља самостални рад студента. Акценат 

самосталног рада студента се односи на проучавање стручне литературе; часописа; зборника 

радова са стручних и научних конференција, а све то треба  да буде из задате теме мастер рада. 

Резултате рада у овој области студент треба да презентује ментору за израду мастер рада и то 

најкасније три месеца од добијања теме за мастер рад. Резултати се презентују на систематизован 

начин у облику писаног документа под називом:  

Примењени истраживачи рад као основ за израду мастер рада. 

Предметни документ треба да садржи следеже целине (поглавља): 

1. Осврт на тему и задатак мастер рада. У оквиру овог поглавља студент треба да да 

процену шта треба да проучи кроз примењени истраживачки рад да би решење  задатка 

из мастер рада било квалитетно, задовољило стандарде и издржало критику струке ( у 

обиму од 5 страница формата А4). 

2. Презентовање резултата истраживања. У оквиру овог  поглавља студент треба да 

презентује резултате истраживања и да да осврт на употребљивост тих резултата (у 

обиму од 45 страна формата А4). 

3. Приказ литературе. Студент треба да наведе све литературне изворе које је користио. 

 

 
 

Литература: У зависности од одабране теме за мастер рад. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 0 Вежбе: 0 ДОН -други 

облици наставе:0 

Примењени 

истраживачки рад: 

300 

Методе извођења наставе: Менторски рад и самостални истраживачки рад студента. 

Оцена  знања. Знање се вреднује са поенима (максимални број поена 100).  

Вреднују се следеће активности: 

- Активности студента кроз консултације са ментором вреднује се са 15 до 30 поена.  

- Писани документ: Примењени истраживачки рад као основ за израду мастер рада вреднује се 

са 20 до 40 поена. 

- Одбрана писаног документа вреднује се са 16 до 30 поена. 

Оцењивање се врши према Правилнику о студијама на мастер струковним студијама ( у оквиру кога је дат  

поступак оцењивања). 
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Б. Спецификација СТРУЧНИХ ПРАКСИ 
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Спецификација стручне праксе 1 ( 2210.18 за модул М1; 2310.18 за модул М2 ) 
Студијски програм : Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду са два модула (М1 – 

Заштита од пожара и спасавање; М2 – Безбедност и здравље на раду;  

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије 

Наставници задужени за организацију стручне праксе: 

Др Раденко Рајић (за студенте модула М1); Др Даниела Ристић (за студенте модула М2)  

Број ЕСПБ: 4 

Услов : Према Упутству о стручној пракси 

Циљ:  Стручна пракса има за циљ да се студенту, под руководством наставника задуженог за 

организацију стручне праксе, омогући употпуњавање теоријског знања и успостављања веза са 

практичним знањима и искуствима неопходним за обављање будућег посла у области Заштите од 

пожара и спасавања (за модул М1) и Безбедности и здравља на раду (за модул М2). 
Очекивани исходи: Завршетком стручне праксе очекује се да студент буде оспособљен да ефикасније 

користи знање стечено кроз наставу у решавању практичних задатака везаних (зависно од изборног модула) 

за: 

- управљање документима, анализу и управљање ризицима, утврђивање узрока пожара и експлозија,  процену 

и осигурање ризика од пожара и експлозија, организовање и руковођење заштитом од пожара и спасавањем у 

ванредним ситуацијама, извођење посебне обуке за заштиту од пожара и др. (за модул М1) 

- примену одговарајућих ИТ решења у управљању документацијом, вођење послова безбедности и здравља 

на раду, анализу и управљање ризицима од повреда на раду, инспекцијски надзор, спровођење поступака 

истраге нежељених догађаја и вештачења, спровођење ергономских анализа извођење посебне обуке 

запослених за безбедан и здрав рад и др. (за модул М2) 

 

Садржај стручне праксе: Студент је у обавези да обавља стручну праксу и да уради Дневник стручне праксе 

у складу са упутством за стручну праксу који је Школа усвојила на седници Наставно стручног већа. Обим 

дневника стручне праксе треба да буде од 30 – 60 страна формата А4. 

У дневнику стручне праксе студент је у обавези да укратко представи предузеће, односно установу (у којој 

обавља стручну праксу) као целину, а затим да на нивоу струковног мастер инжењера представи задатке 

којима се бавио зависно од делатности предузећа, односно установе.  

Задатак, односно решење којим се студент бави треба да чини једну заокружену целину, на основу које се 

може закључити да је студент разумео практичну примену стечених теоријских знања.  

Обим и тип задатка коме ће се посветити студент током обављања стручне праксе одређују договором 

наставник задужен за организацију стручне праксе, студент и представник радне организације. 

Зависно од изборног модула предвиђена је стручна пракса у следећим областима:  

- за модул М1: ватрогасно спасилачке јединице (са акцентом на послове руковођења ватрогасно спасилачким 

интервенцијама и опреми која се користи), производња у свим гранама индустрије при чему се посебно 

обраћа пажња на технолошки процес, ризике који су присутни и примењене превентивне мере заштите од 

поћжара и експлозија 

-  за модул М2: производња и извођење радова у различитим гранама индустрије где су изражени ризици од 

повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, при чему се посебно обраћа пажња на 

технолошки процес, ризике који су присутни и примењене превентивне мере заштите на раду. 

Садржај стручне праксе обухвата и упознавање студента са пратећом документацијом и у обавези је да 

принципе израде документације примени при изради одабраног задатка. 

Број часова, укупно 90 (15 радних дана по 6 часова) 

Методе извођења: Стручна пракса се одвија већим делом кроз практичан рад (присуство студента у 

организацији) и мањим делом кроз консултације студента са предметним наставником. Консултације се 

остварују кроз интерактивни контакт наставника са студентом 

Оцена: испит, начин полагања и формирања коначне оцене 

Активност студента у радној организацији у којој је обавио стручну праксу вреднује се са  15 до 30 поена, 

израда Дневника стручне праксе вреднује се са 25 до 40 поена, а презентација Дневника и одбрана стручне 

праксе са 15 до 30 поена.  Број поена остварених из стручне праксе износи максимум 100. Оцењивање се 

врши према Правилнику о полагању испита и оцењивању на испиту. 
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Спецификација стручне праксе 2 (2211.18 за модул М1; 2311.18 за модул М2) 

Студијски програм : Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду са два модула (М1 – 

Заштита од пожара и спасавање; М2 – Безбедност и здравље на раду) 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије 

Наставници задужени за организацију стручне праксе : 

Др Раденко Рајић (за студенте модула М1); Др Даниела Ристић (за студенте модула М2)  

Број ЕСПБ: 4 

Услов : Према Упутству о стручној пракси 

Циљ:  Стручна пракса има за циљ да се студенту, под руководством наставника задуженог за организацију 

стручне праксе, приближи инжењерски приступ у решавању практичних задатака у реалним условима рада. 

Зависно од изборног модула студент стиче практична искуства из области Заштита од пожара и спасавање 

(за модул М1) и Безбедности и здравља на раду (за модул М2) 
Очекивани исходи: Завршетком стручне праксе очекује се да студент буде оспособљен да ефикасније 

користи знање стечено кроз наставу у решавању практичних задатака везаних (зависно од изборног модула) 

за: 

- планирање и пројектовање превентивних мера за заштиту од пожара, израду главних пројеката и планова за 

заштиту од пожара, ираду планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, пројектовање и одржавање 

противпожарних система, унапређење заштите од пожара, надзор у систему заштите од пожара и спасавања.  

и др. (за модул М1) 

- преглед и проверу опреме за рад, испитивање услова радне околине, развој методологије, метода и 

процедура за управљање сиситемом безбедности, учешћа у процесу пројектовања, производње, коришћења и 

одржавања машина/инсталација, грађевинских објеката и технолошких процеса са аспекта безбедности (за 

модул М2) 

 

Садржај стручне праксе: Студент је у обавези да обавља стручну праксу и да уради Дневник стручне праксе 

у складу са упутством за стручну праксу који је Школа усвојила на седници Наставно стручног већа. Обим 

дневника стручне праксе треба да буде од 30 – 60 страна формата А4. 

У дневнику стручне праксе студент је у обавези да укратко представи предузеће, односно установу (у којој 

обавља стручну праксу) као целину, а затим да на нивоу струковног мастер инжењера представи задатке 

којима се бавио зависно од делатности предузећа, односно установе.  

Задатак, односно решење којим се студент бави треба да чини једну заокружену целину, на основу које се 

може закључити да је студент разумео практичну примену стечених теоријских знања.  

Обим и тип задатка коме ће се посветити студент током обављања стручне праксе одређују договором 

наставник задужен за организацију стручне праксе, студент и представник радне организације. 

Зависно од изборног модула предвиђена је стручна пракса у следећим областима:  

- за модул М1: установама које се баве израдом главних пројеката и планова за заштиту од пожара,  

пројектовањем посебних система за заштиту од пожара, израдом планова заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама, одражавањем и испитивањем противпожарних сиситема. 

-  за модул М2: установама и предузећима која се баве прегледом и провером опреме за рад и испитивањем 

услова радне околине, пројектовањем и реконструкцијом објеката, машина, постројења, инсталација у 

разним врстама делатности при чему се посебно обраћа пажња на унапређење техничко технолошке мере 

заштите на раду. 

Садржај стручне праксе обухвата и упознавање студента са пратећом документацијом и у обавези је да 

принципе израде документације примени при изради одабраног задатка. 

Број часова, укупно 90 (15 радних дана по 6 часова) 

Методе извођења: Стручна пракса се одвија већим делом кроз практичан рад (присуство студента у 

организацији) и мањим делом кроз консултације студента са предметним наставником. Консултације се 

остварују кроз интерактивни контакт наставника са студентом 

Оцена: испит, начин полагања и формирања коначне оцене 

Активност студента у радној организацији у којој је обавио стручну праксу вреднује се са  15 до 30 поена, 

израда Дневника стручне праксе вреднује се са 25 до 40 поена, а презентација Дневника и одбрана стручне 

праксе са 15 до 30 поена.  Број поена остварених из стручне праксе износи максимум 100. Оцењивање се 

врши према Правилнику о полагању испита и оцењивању на испиту. 
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 Спецификација  мастер рада  (шифра: 2230.18 - за модул М1;  2330.18 - за модул М2) 

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду са два модула (М1 – 

Заштита од пожара и спасавање; М2 – Безбедност и здравље на раду; 
Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II - ниво 

Број ЕСПБ: 20 

Услов: Положени сви испити и обављена стручна пракса 

Циљеви мастер рада:  

Циљ мастер рада је исказан кроз тежњу да студент стечена знања на студијском програму уз 

консултације са ментором, самостално примени при решавању одабраног инжењерског задатка 

као теме за мастер рад. 

Израдом мастер рада студент треба да испољи инжењерску креативност у анализи проблема, 

односно да предложи решење задатка у свему према стандардима струке. 

Очекивани исходи:  

Након урађеног и одбрањеног мастер рада очекује се да је студент употпунио знање за решавање 

практичних задатака, а који се састоје у следећем (у зависности од изборног модула): 

- за модул М1: планирање и пројектовање превентивних мера за заштиту од пожара; утврђивање 

узрока пожара; одржавање противпожарних система; планирање заштите и сапасавања у ванредним 

ситуацијама; избор електричних и неелектричних уређаја за различите зоне опасности; анализу и 

управљање ризиком од пожара и катастрофалних догађаја; надзор у сиситему заштите од пожара и 

катастрофалних догађаја. 

- за модул М2:  преглед и провера опреме за рад и испитивање услова радне околине; анализе и 

управљања ризиком; управљања документима; утврђивања узрока повреда на раду; учешћа у процесу 

пројектовања, производње, коришћења и одржавања машина/инсталација, грађевинских објеката и 

технолошких процеса са аспекта безбедности; спровођења ергономских анализа; надзор у систему 

безбедности и здравља на раду;  

 

Општи садржаји: 

Мастер рад студента је самостални рад који представља решење одређеног задатка на нивоу 

струковног мастер инжењера.  

  

Тему мастер рада и задатак за студента дефинише наставник - ментор за кога се студент 

определио.  

 

Задатак треба да буде тако постављен да се до решења долази применом стечених знања на 

студијском програму, тј. да студент решавањем задатка обрађује инжењерску проблематику која 

се реално спроводи у пракси.  

 

Рад представља писану форму која се састоји од више методолошких целина. Поред уводних 

разматрања као прве методолошке јединице у раду треба да буду заступљене одређене теоријске 

основе за израду задатка, анализе, концепти решења са критичким освртом, могућа ограничења, а 

затим као решење задатка дају се прикази прорачуна са одговарајућим резултатима, резултати 

процене ризика, шематски прикази ако су у питању инсталације, блок шеме, одговарајући 

цртежи, дијаграми, упутства као и друга техничка документација, коментари добијених решења, 

закључак и преглед литературе. 

 

Методе извођења:  

Мастер рад студент реализује у свему према Упутству за израду мастер рада којим су 

дефинисани обим и форма мастер рада, посупак израде и одбране, као и архивирање.  

 

Оцена  (максимални број поена 100) 

Број поена остварених за израду рада 

(макс.поена) 
60 

Број поена остварених на одбрани 

рада (макс.поена) 
40 
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2019. године 

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  
Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА  

САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА 

 

 

 НАСТАВНИ ПЛАН 

 КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

ТРАНСПОРТА 

 

(две године, 120 ЕСПБ – бодова) 

НАСТАВНИ ПЛАН (У примени за студенте уписане 2019/2020. до 2025/2026.)  

- Распоред предмета по семестрима и годинама студија- 

Ред. број 

 

Шифра 

предмета 

 Назив предмета 

С
ем

ес
та

р
 

ТИП 

С
та

ту
с 

п
р
ед

м
ет

а 

Часови активне наставе 

О
ст

ал
и

 

ч
ас

о
в
и

 

Е
С

П
Б

 

П В 

Д
О

Н
 

ПИ

Р 

Прва година 

1 2401.19 Шпедиција и 

логистика  

 I СА O 3 

 

3 

 

0 0 0 7 

2 2102.18 Форензичко 

инжењерство 

I С О 2 2 1 0 0 6 

3 2410.19 Енглески језик у 

инжењерству 

I AO О 
2 2 0 0 0 6 

4 2404.19 

Превентива и 

кампање у 

безбедности 

саобраћаја 

I СА О 3 2 0 0 0 7 

Изборни предмет 1 - од два понуђена предмета (5.1) и (5.2) студент при упису I 

године бира један 
 

5 

5.1 2402.19 Прописи и 

стандарди у 

саобраћају и 

транспорту 

  
II 

 

С 

 

ИБ-1 

 

3 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

8 

5.2 
2301.18 Безбедност машина 

и уређаја 

6 2106.18 IT у инжењерству II С О 2 2 0 0 0 7 

Изборни предмет 2 - од два понуђена предмета (7.1) и (7.2) студент при упису I 

године бира један 
 

 

7 

 

7.1 
2110.18 Ергономија рада 

 

II 

 
С ИБ-2 3 3 0 0 0 8 

7.2 2111.18 

Заштита и 

спaсавање у 

ванредним 

ситуацијама 

8 

2405.19 Анализа и увиђаји 

саобраћајних 

незгода 

II СА О 3 2 0 0 0 7 

9 2411.19 Стручна пракса 1 
II СА О    0 6 4 

Укупно часова (предавања, вежби, ДОН-а, ПИР-а и 

осталих часова) и бодови на години 

31

5 

28

5 
15 0 90 60 

Укупно часова активне наставе на години 615    

Друга година 
10 2403.19 Планирање 

саобраћаја 

III С О 3 3 0 0 0 
8 

11 2406.19 Вештачење у 

саобраћају 

III CA O 3 3 0 0 0 8 
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12 2104.18 
Анализа и 

управљање ризиком 
III С O 3 2 0 0 0 7 

13 2103.18 Пословне 

комуникације 

III АО O 3 2 0 0 0 7 

14 
2412.19 

Стручна пракса 2 

 
IV СА О 

   
0 6 4 

15 
2415.19 

Примењени 

истраживачки рад 
IV СА О    20 - 6 

16 2440.19 Мастер рад IV СА О    - - 20 
Укупно часова (предавања, вежби, ДОН-а, ПИР-а и осталих часова) и 

бодови на години 
 180 150 0 300 90 60 

Укупно часова активне наставе на години 630   

Укупно часова активне наставе, осталих часова и бодова на обе године 

студија 
1245 

180 120 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значење скраћеница 

- за часове активне наставе: П – фонд часова предавања на недељном нивоу; В – фонд 

часова вежбања на недељном нивоу; ДОН – фонд часова других облика наставе  на 

недељном нивоу; ПИР-фонд часова примењеног истраживачког рада на недељном 

нивоу. 

- за статус предмета: О – обавезни предмет; ИБ – изборни предмет. 

- за тип предмета: AО –академско-општеобразовни; С - стручни; СA - стручно 

апликативни. 

 

 

02.09.2019. година, 

                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р  

                                                                                                                               

                                                                                                          Др Раденко Рајић, дипл.инж.маш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2019. године 

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА 
 

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
 

 

А. Спецификација ПРЕДМЕТА 

Б. Спецификација СТРУЧНИХ ПРАКСИ   

В. Спецификација МАСТЕР РАДА 
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А. Спецификација ПРЕДМЕТА 
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Листа предмета студијског програма 
Ред. 

бр. 
Шифра 

предм. 
Назив предмета Сем. 

Фонд часова 

недељно 
ЕСПБ 

Тип 

Пред. 

1 2102.18 Форензичко инжењерство I 2+2+1 6 С 

2 2103.18 Пословне комуникације III 3+2+0 7 АО 

3 2104.18 Анализа и управљање ризиком III 3+2+0 7 С 

4 2106.18 IT у инжењерству II 2+2+0 6 С 

5 2110.18 Ергономија рада II 3+3+0 8 С 

6 2111.18 
Систем заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама 
II 3+3+0 8 С 

7 2301.18 Безбедност машина и уређаја II 3+3+0 8 С 

8 2401.19 Шпедиција са логистиком транспорта I 3+3+0 8 СА 

9 2402.19 
Прописи и стандарди у саобраћају и 

транспорту 
II 3+3+0 8 С 

10 2403.19 Планирање саобраћаја III 3+3+0 8 С 

11 2404.19 
Превентива и кампање у безбедности 

саобраћаја 
I 3+2+0 7 СА 

12 2405.19 Анализа и увиђаји саобраћајних незгода II 3+2+0 7 СA 

13 2406.19 Вештачење саобраћајних незгода III 3+3+0 8 СA 

14 2410.19 Енглески језик у инжењерству I 2+2+0 6 AО 

15 2415.19 Примењени истраживачки рад (ПИР) IV 20 6 СА 
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Студијски програм/студијски програми : Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду и Безбедност саобраћаја и 

организација саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2102.18 Форензичко инжењерство 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Барбара М. Видаковић, 

дипл.инж.заштите од пожара 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета:Стицање основних знања, како би студент био оспособљен за бављење 

форензичким инжењерством у областима заштита од пожара и експлозија, заштита на раду. 

Исход предмета:Студент ће бити оспособљен да стечена знања примењује у утврђивању узрока 

пожара и експлозија, анализи хаварија код техничких система и транспортних средстава са 

утврђивањем узрока, утврђивању узрока повреда на раду на опреми за рад у индустрији.  

Садржај предмета 

Теоријска настава:Обрађују се следеће области:  општа знања о форензици и форензичком 

инжењерству, односно анализи отказа техничких система, њиховим узроцима и последицама, 

разлози утврђивања пожара и експлозија, проналажење места настанка пожара, проналажење 

узрока пожара (на отвореном простору, у затвореном простору, у превозном средству), 

форензичка обрада експлозија (експлозије судова под притиском, експлозија лако запаљивих 

гасова, пара и прашине, експлозије изазване помоћу војних или привредних експлозива, 

експлозија насталих као последица хемијских реакција), процедура увиђаја и израде записника о 

повреди на раду, утврђивање узрока повреде на опреми за рад. 

Практична настава:Организована је у два вида и то као аудиторне вежбе које служе као 

припрема за спровођење анализе случајева и као самостални задаци у оквиру којих ће студенти 

решавати предметно-релевантне случајеве на основама методологије студије случајева.  

Студенти ће добити реалне податке о пожару, експлозији, повреди на раду, и бавиће се анализом 

њихових узрока, односно разлозима због којих су настали, а посебно и зашто су настале ове 

појаве и како су оне могле бити избегнуте. Посебнa анализа се односи на процену услова под 

којима би ове појаве могле да буду избегнуте, а нарочито начин како би конкретна појава могла 

да буде избегнута. 

Литература:  

Писана предавања 

М. Ђовчош, Вештачење пожара и експлозија, АГМ књига, 2015 

Радован Јованов, Пожари изазвани електричним инсталацијама - примери вештачења, 
АГМ књига, 2015 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 30 Вежбе: 30 ДОН -други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи путем предавања, аудиторних вежбања (упутства за израду самосталних 

задатака, израда самосталних задатака) и стручних посета. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 – 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0 – 5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30 - 45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду и Безбедност саобраћаја и 

организација саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2103.18 Пословне комуникације 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Драгана Д. Велимировић, 

дипл.инж.маш. 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је упознавање са основним појмовима, приступима и техникама рада у области 

пословних комуникација, људских ресурса и теорије рада. 

Исход предмета:  

Након положеног испита студент ће бити оспособљен да сагледава потребу за стручношћу и 

компетенцијама запослених и обавља савремену пословну комуникацију. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Упознавање са циљевима и исходима предмета. Основни појмови и сврха пословне 

комуникације. Комуникациони процеси. Врсте пословне комуникације. Усмена комуникација. 

Невербална комуникација. Говорна презентација. Интеркултурална комуникација. Пословни 

бонтон.. Основни појмови и функције управљања људским ресурсима. Планирање људских 

ресурса. Анализа радних задатака. Методе рационалног избора кадрова. Одређивање захтева за 

стручност и компетентност запослених. Образовање у процесу рада. Основна својства личности 

од значаја за понашање у раду. Способности као детерминанте радне успешности. Радна 

мотивација. Теоријски модели мотивације.  

Практична настава:  

На вежбама се детаљно разрађују технике пословних комуникација, људских ресурса и теорије 

рада и кроз примере и анализе случајева са аспекта заштите од пожара и безбедности и здравља 

на раду. 

Литература:  

Чабаркапа Миланко: Човек и радна околина - психофизиолошки и еколошки аспекти рада. 

Чигоја штампа, Београд, 2008. 

Чизмић, С. Људски фактор, Институт за психологију, Београд, 2006. 

Karwowski, W. & Marras, W.S. (2003): Occupational Ergonomics, London, CRC Press. 

Erik Hollnagel, Safety-I and Safety-II : The Past and Future of Safety Management, Taylor & Francis 

Ltd, CRC Press, London, United Kingdom, 2014. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 30 ДОН -други облици наставе: 

0 

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање људских ресурса, теорије рада и пословних комуникација остварује се 

предавањима и аудиторним вежбама. Наставна средства теоријске наставе су стандардна учила и 

видео презентације. Студенти се кроз вежбе и самостални задатак стимулишу на самостално 

дефинисање и решавање проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30-50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30-45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени  

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду и Безбедност саобраћаја и 

организација саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2104.18 Анализа и управљање ризиком 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Александар В. Шотић, дипл.инж.грађ. 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је овладавање концептима ризика, теорије несрећа и безбедности, ради 

аналитичког сагледавања појединих инжењерских проблема и подршке доносиоцима одлука на 

бази информација о ризику. 

Исход предмета: 

Након положеног испита студент ће бити оспособљен да препознаје опасности, препознаје 

контекст на целовит начин, анализира ограничења, дефинише потребне баријере (мере), 

комуницира ризик и даје подршку доносиоцима одлука. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Упознавање са циљевима и исходима предмета. Основни појмови о ризику. Концепти и 

дефиниције.  

Оквир за разматрање ризика. Анализа ризика и управљање ризиком. Методе анализе ризика. 

Квалитативна и квантитативна анализа ризика. Слика ризика. Опасности. Баријере. Нежељени 

догађаји и последице. Људски и организациони фактори. Безбедност и ризик као антоними. 

Модели узрочности несрећа. Дистрибуирано доношење одлука. Мерење безбедности. Анализа и 

управљање ризиком у кључним индустријским гранама. Фазе животног циклуса средстава и 

процеса. Сложене организације. Алокација ризика. Комуникација ризика. 

Практична настава: 

На вежбама се детаљно разрађује примена теоријских концепата кроз примере и анализе 

случајева. Акценат је на комбиновању индуктивних и дедукт. аналитичких техника. 

Литература:  

Haimes, Y. Y. (2004) Risk Modelling, Assessment, and Management, 2nd edn. New Jersey. Wiley. 

ISBN 978-0470282373. p.837. 

Rausand, M. (2011) Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications, Wiley, Hoboken, NJ, 2011. 

ISBN 978-0-470-63764-7. 644 p. 

IEC/ISO 31010 (2009) Risk management - Risk assessment techniques. ИСО, Geneva. 188 p. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 30 ДОН: 0 

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање ризика, почев од дефинисања, анализе и метода управљања ризиком 

остварује се предавањима и аудиторним вежбама. Наставна средства теоријске наставе су 

стандардна учила и видео презентације. Студенти се кроз вежбе и самостални задатак стимулишу 

на самостално дефинисање и решавање инжењерских проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 30-60 Завршни испит  40 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30-45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 40 

ДОН - 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени  

колоквијуми 0-10 Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду и Безбедност саобраћаја и 

организација саобраћаја и транспорта  

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2106.18 IT у инжењерству 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Жељко Ј. Поповић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је овладавање концептима информационих система ради њиховог коришћења 

приликом обављања стручних послова 

Исход предмета: 

Након положеног испита студент ће бити оспособљен да формулише основне елементе захтева 

за израду информационих система, да упоређује карактеристике различитих, да ефикасно 

користи постојеће, као и да израђује једноставне информационе системе 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Упознавање са циљевима и исходима предмета. Основни концепти информационих система. 

Развој и примена информационих система. Функције и компоненте информационих система. 

Захтеви за прибављање и дистрибуирање информација. Извештавање путем информационих 

система. Хијерархијска структура организације рада. Алгоритми протока информација. 

Пројектовање простих и информационих система. Модели информационих система.  

Дистрибуција и презентација информација. Унапређење информационог система предузећа. 

Евалуација постојећих услова. Процес побољшања.  Успостављање циљева и дефинисање 

потреба корисника. Развијање савремених ICT решења и праћење резултата. Информациони 

системи за одговор на захтеве правне регулативе. Примена информационих система. Анализа 

случајева. Коришћење GIS алата. Вођење евиденција путем једноставних информационих 

система. 

Практична настава: 

На вежбама се детаљно разрађује израда једноставних и примена постојећих информационих 

система кроз примере и анализе случајева са аспекта заштите од пожара и безбедности и здравља 

на раду 

Литература:  

Основи рачунарске технике и увод у програмирање Петковић,Д. Факултет заштите на раду, 

Ниш 

Увод у информационе системе, Келлy П.Р., Турбан, Е., Београд, Микрокњига. 

Савремене комуникационе технологије и мереже, Схаy, W. А., Чачак, Компјутер библиотека 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 30 Вежбе: 30 ДОН -други облици наставе: 

0 

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање људских ресурса, теорије рада и пословних комуникација остварује се 

предавањима и аудиторним вежбама. Наставна средства теоријске наставе су стандардна учила и 

видео презентације. Студенти се кроз вежбе и самостални задатак стимулишу на самостално 

дефинисање и решавање инжењерских проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
35-60 

Завршни испит     

(макс.поена)  
40 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.)  

п
р

ак
ти

ч
н

а 

н
ас

та
в

а 

самостални задаци 30-45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 40 

лабораторијске вежбе - 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени 

колоквијуми 5-10 Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду и Безбедност саобраћаја и 

организација саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2110.18 Ергономија рада 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Даниела С. Ристић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је упознавање са битним ергономским захтевима које проистичу из антропологије, 

и савременим ергономским техникама ради уређивања радних места у циљу постизања у што већој 

мери безбедности и здравља на раду. 

Исход предмета:  

Након положеног испита студент ће бити оспособљен да у обављање стручних послова из области 

безбедности и здравља на раду интегрише ергономске захтеве за уређење радних и помоћних 

просторија, производњу и коришћење опреме за рад, и обављање радних активности у појединим 

привредним и ванпривредним делатностима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:Развој ергономије и ергономски принципи. Антропометрија и биомеханика. 

Основна начела и методе ергономског пројектовања. Ергономско пројектовање радних простора и 

активности. Ергономија при коришћењу опреме са екраном. Ергономија при ручном преношењу 

терета и помоћна опрема. Ергономија машина и алата. Ергономија у грађевинарству. Ергономија у 

пољопривреди. Ергономија у трговини. Ергономија приликом пружања здравствених услуга. 

Дуготрајно и динамичко стајање и седење. Дуготрајне активности и замор. Рад у сменама и ноћни 

рад. Ергономија понашања - злостављање и стрес. Савремени ергономски софтвери. 

Практична настава: На вежбама се детаљно анализирају постављени безбедносни захтеви на 

појединим машинама. Акценат је на неопходности детаљног сагледавања свих безбедносних 

захтева прописаних регулативом ради безбедне употребе од стране њихових руковаоца. 

Литература:  

Кларин М., А. Жуњић, Индустријска ергономија, Машински факултет, 2007 

Микшић Д., Увод у ергономију, Свеучилиште у Загребу, Факултет строј. и бродогр., Загреб, 1997. 

Ernest J. McCormick, Human Factors in Engineering and Design, McGraw-Hill Book, New York, 1976 

J.A. Roebuck,  Engineering Anthropometry Methods, John Wiley & Sons, New York, 1975 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН -други облици наставе: 

0 

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање и практично упознавање са ергономијом рада и психофизичким штетностима 

остварује се предавањима, аудиторним вежбама и посетама привредним и ванпривредним 

институцијама. Наставна средства теоријске наставе су стандардна учила и видео презентације. 

Студенти се кроз вежбе и самост. задатак стимулишу за самостално решавање конкретних 

проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30-50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 25-35 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.  5-10 Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду и Безбедност саобраћаја и 

организација саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2111.18 Систем заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Барбара М. Видаковић,  

дипл.инж.заштите од пожара 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: - 

Циљ предмета: Стицање основних теоријских и практичних знања за успешно деловање у 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама. Упознавање студента са општим моделима и 

системима заштите и спасавања, као и облицима управљања и руковођења, организовања, 

припремања и суделовања грађана, правних лица, јавних установа, локалне самоуправе у заштити 

и спасавању од опасности и последица природних, еколошких, техничко – технолошких 

катастрофа, масовног тероризма и ратних разарања. 

Исход предмета: Након полoженог испита студенти ће стећи неопходна знања за обављање 

послова везаних за заштиту и спасавање и биће оспособљени да врше обуку лица за заштиту. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: У току наставног процеса обрадиће се следеће тематске целине: увод у систем заштите 

и спасавања у ванредним ситуацијама; појам, подела и облици катастрофа; врсте, облици, извори и 

последице угрожавања (извори опасности битни за цивилну заштиту, природне опасности и елементарне 

непогоде, техничко – технолошке катастрофе, ратна разарања и катастрофе узроковане ратом, последице 

које изазивају катастрофе, тероризам као облик угрожавања становништва и материјалних добара); системи 

заштите и спасавања у Србији; међународна сарадња и развој система заштите и спасавања; планирање и 

припреме у заштити и спасавању; активности и мере заштите и спасавања (заштита и спасавање од поплава, 

пожара и експлозија, земљотреса, од РХБ опасности, евакуација становништва, збрињавање угроженог 

и/или страдалог становништва, склањање материјалних и културних добара, замрачивање и маскирање, 

заштита и спасавање биља и биљних производа, асанација, прва помоћ) јединице цивилне заштите; 

обучавање и оспособљавање у систему заштите и спасавања. 

Практична настава: У оквиру практичне наставе студенти ће увежбавати коришћење ГИС-а у заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама, присуствоваће показним вежбама јединица цивилне заштите, а кроз 

израду самосталног задатка ће решавати конкретне ситуације у заштити и спасавању. 

Литература:  

Ђармати,Ш., Јаковљевић, В., Цивилна заштита у СРЈ, ИП „ Студентски трг“, Београд, 1996. 

Јаковљевић, В., Цивилна заштита, Факултет цивилне одбране, Београд 2006. 

Приручник Цивилно планирање за ванредне ситуације; Шведска агенција за ванредне ситуације 

(СЕМА),  

Међународне конвенције и декларације из области управљања ванредним ситуацијама и извори 

националног законодавства. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар)  Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН -други облици наставе: 

0 

Методе извођења наставе: Настава се изводи путем предавања, аудиторних вежбања (упутства за 

израду самосталних задатака, израда самосталних задатака) и стручних посета 

(Хидрометереолошки завод, Сеизмолошки завод, Управа за воде, Сектор за ванредне ситуације).  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 – 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0 – 5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 25 - 35 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.  5 - 10 Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени -1  
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Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду и Безбедност саобраћаја и 

организација саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2301.18 Безбедност машина и уређаја 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Раденко С. Рајић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОМ-1/ИБ 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: - 

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са битним захтевима за безбедност и здравље на 

раду који се односе на пројектовање и израду машина, као и други захтеви и услови који морају 

бити испуњени за њихово стављање на тржиште и/или употребу. 

Исход предмета: Након положеног испита студент ће бити оспособљен да учествује у поступку 

пројектовања и израде машина, као и у поступку стављања машина на тржиште и/или употребу, са 

аспекта безбедности и здравља на раду. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености. Стављање 

машина на тржиште и/или употребу. Поступци за оцењивање усаглашености. Именовано тело за 

оцењивање усаглашености машина. Знак усаглашености. Поверљивост података и заштитна 

клаузула. Захтеви за пројектовање и израду машина. Захтеви за одређене категорије машина. 

Захтеви ради отклањања опасности због покретљивости машине. Захтеви ради отклањања 

опасности узрокованих операцијом дизања. Захтеви за машине намењене за подземни рад. Захтеви 

за машине које представљају посебне опасности због дизања лица. Декларација о усаглашености 

машине и декларација о уградњи делимично завршене машине. Врсте машина на које се 

примењује оцењивање усаглашености. Безбедносне компоненте машина. Упутство за монтажу 

делимично завршене машине. Техничка документација за машину и техничка документација за 

делимично завршену машину. Поступак за оцењивање усаглашености који спроводи произвођач 

(интерна контрола производње). Преглед типа. 

Практична настава: На вежбама се детаљно анализирају постављени безбедносни захтеви на 

појединим машинама. Акценат је на неопходности детаљног сагледавања свих безбедносних 

захтева прописаних регулативом ради безбедне употребе од стране њихових руковаоца. 

Литература:  

Правилник о безбедности машина, (Сл. гласник РС, бр. 58/2016) 

Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, (Сл. 

гласник РС, бр. 25/2016) 

Правилник о електромагнетској компатибилности, Сл. гласник РС, бр. 25/2016 

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Сл. гласник РС, бр. 36 

/09 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН-други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање и практично упознавање са безбедношћу машина остварује се предавањима, 

аудиторним вежбама и посетама фабрикама. Наставна средства теоријске наставе су стандардна 

учила и видео презентације. Студенти се кроз вежбе и самостални задатак стимулишу за 

самостално решавање конкретних проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 – 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0 – 5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30 - 40 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.  0 - 5 Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени -1  
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност саобраћаја и организација 

саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2401.19 Шпедиција са логистиком 

транспорта 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Бобан Д. Ђоровић, дипл.инж.саоб. 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 8 

Услов:  
Циљ предмета: 

Стицање основних знања о значају и улози шпедитерске делатности у привредном систему земље, као и у 

реализацији међународних робних токова, те о технологији реализације основних и специјалних 

шпедитерских послова. Такође, циљ предмета је и упознавање студената са транспортним мрежама и 

подршком саобраћаја и транспорта. 

Исход предмета: 

Исход предмета је оспособљеност студента за обављање шпедитерских послова, послова установљења 

ризика транспорта појединих врста тетрета, вођење послова припреме робе и транспортног средства за 

превоз, означавања терета и транспортног средства у складу са транспортним околностима, послова 

обезбеђења робе, припреме и израде саобраћајно техничке документације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Основне карактеристике и општа питања транспортног права, међународни друмски транспорт на основу 

TIR карнета, појам, место и улога шпедиције, развој и настанак шпедиције, извори права за шпедицију, 

врсте шпедиције. Унутрашња организација шпедитерских предузећа. Технологија реализације 

шпедитерских послова при увозу, извозу, транзиту робе и технологија реализације специјалних 

шпедитерских послова, организација транспортног пословања, техника шпедитерског пословања, уговор о 

шпедицији, шпедитерски послови контрола у шпедитерском пословању, транспортно осигурање, царински 

поступак, логистика транспорта, робно транспортни центри. 

Практична настава: 

Опште карактеристике транспорта-појам и значај, правна регулатива у транспорту организација 

осигурања-опште карактеристике.Удружења, савези и асоцијације за унапређење и развој шпедитерске 

делатности, ”Make-or-buy” одлучивање у шпедицији, извори права и документа осигурања, врсте 

осигурања, основне карактеристике домаће и међународне шпедиције унутрашња организација 

шпедитерског пословања, логистика транспорта. 

Литература:  

Гајић В., Цакић Ђ. Практикум са елементима теорије, примерима и задацима, Факултет 

   техничких наука,Нови Сад, 2001. 

Маровић Б., Шпедиција и осигурање, NONPAREJ Нови Сад, 2002. 

Маровић Б., Гојковоћ Д. Осигурање шпедиција и транспорт, Stylos, Нови Сад, 2000. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН -други облици наставе: 

0 
Методе извођења наставе: 

Настава се реализује путем предавања, аудиторног карактера, затим, аудиторних вежби на којима 

наставник упознаје студенте са начином израде рачунских задатака, као самосталног рада. 

Настава подразумева и консултације кроз индивидуални рад наставника са студентом. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 30 - 50 Завршни испит        (макс.поена)  50 

активност у току предавања 
0 - 5 

писмени део               

(макс.) 
50 

п
р
ак

т.
 н

ас
та

в
а самостални задаци 

12 - 15 
усмени део                 

(макс.) 
 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и 

др. ) 

 Трајање испита         

(часова) 

Писмени -

3 

колоквијуми 18 - 30 Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми: Безбедност и организација саобраћаја и 

транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2402.19 Прописи и стандарди у саобраћају 

и транспорту 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Драгана Д. Велимировић, 

дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је упознавање са основним појмовима у области прописа и стандaрда који се 

односе на пројектовање саобраћаја и прописе и правилнике у области организације транспорта. 

Исход предмета:  

Након положеног испита студент ће бити оспособљен да прати прописе и стандарде у области 

организације саобраћаја и транспорта и да приликом решавања конкретних проблема доноси 

oдговарајуће одлуке засноване на њима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Упознавање са укупним циљевима и исходима предмета. Упознавање са појмом и значајем  

доношења прописа, стандарда, закона и норми. Основни појмови и сврха прописа и стандарда у 

области организације саобраћаја и транспорта. Стандарди за саобраћајно пројектовање. 

Референтни закони, правилници и техничка упутства везана за пројектовање саобраћајница и 

саобраћајне инфраструктуре у Републици Србији. Правилници o организацији међународног 

транспорта. UNECE сектор транспорта. Транспорт лако кварљивих намирница (WP.11). 

Транспорт опасних материја (ADR, RID). 

Практична настава:  

На вежбама се детаљно анализирају појединачни правилници и стандарди из предметне области 

и решавају конкретни практични задаци. Анализе случајева примене у пракси успостављених 

стандарада и прописа. 

Литература:  

Снежана Пантелић-Вујанић, Наташа Томић: Саобраћајно и транспортно право: практикум, 

Саобраћајни факултет, Београд, 2007. 

Липовац Крсто: Безбједност саобраћаја, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2007. 

Владимир Поповић, Женева-Београд: Технички прописи у области хомологације возила, 

Машински факултет, Београд, 2015. 

Референтни закони, правилници и стандарди 

Закон о безбедности саобраћаја на путевимa 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН -други облици наставе: 

0 

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање проблематике везане за прописе и стандарде у организацији саобраћаја и 

транспорта остварује се предавањима и аудиторним вежбама. Наставна средства теоријске 

наставе су стандардна учила, актуелни правилници и стандарди, видео презентације и 

демонстрациони материјал. Студенти се кроз вежбе и самостални задатак стимулишу на 

самостално дефинисање и решавање проблема. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30-50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0-5 
писмени део    (макс.) 50 

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30-45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.)  

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         Писмени -1  
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колоквијуми  (часова) Усмени  

Студијски програм/студијски програми: Безбедност саобраћаја и организација 

саобраћаја и транспорта 
Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 
Шифра и назив предмета:  2403.19 Планирање саобраћаја 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Биљана З. Ранковић Плазинић, дипл. 

инж. саоб. 
Статус предмета: О 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање знања о коценпту планирања саобраћаја у градовима, зонском 

систему, атракцијама и продукцијама појединих саобраћајних зона, сагледавању транспортних 

потреба различитих категорија учесника у саобраћају и различитих социо-економских 

категорија, анализи транспортних захтева, прогнозирању и моделирању транспортних потреба.    

Исход предмета:  

Студент ће бити оспособљен да стечена знања примењује и доприносе информисаном 

доношењу одлука о новим инвестицијама у саобраћајну инфраструктуру, сигнализацију и 

опрему и транспортни систем у градовима. Студент ће умети да препозна карактеристичност 

појединих саобраћајних зона и да на основу тога дефинише одговарајуће правце развоја 

саобраћајне зоне и пожељно будуће стање транспортног система које на оптималан начин 

задовољава потребе свих учесника у саобраћају. Студент ће бити оспособљен за израду 

планерских студија за поједине саобраћајне зоне или градове.   
Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Појам транспортних потреба. Расподеле путовања. Кретање и путовање у планерском смислу. 

Карактеристике путовања. Параметри квалитета транспортног система. Хијерархија планова. 

Организација планерског процеса. Формирање информационе основе. Саобраћајна истраживања. 

Анализа постојећег стања транспортног система. Анализа саобраћајне инфраструктуре. Зонирање и 

позиционирање конектора. Формирање изворно-циљних матрица. Калибрисање модела. Оцена стања и 

предлог краткорочних, средњорочних и дугорочних мера.  

Практична настава:  

Аудиторне вежбе су рачунско-графичног карактера и обухватају задатке из области анализе постојећег 

стања транспортног система, при чему се прати редослед теоријске наставе. Студенти самостално или у 

групама учествују у решавању задатака. Задаци који се раде на вежбама представљају основу за израду 

самосталног задатка.  

Самостални задатак:  

Студент има као предиспитну обавезу израду и одбрану самосталног задатка на задату тему. Самостални 

задатак се ради у групама и представља студију транспортног система за један одабрани град мање или 

средње величине.   

Методе извођења наставе: Настава се спроводи путем предавања, аудиторних вежби и консултација. 

Литература: 

1. Ј.Јовић, Д.Грујичић, Основе планирања саобраћаја, Саобраћајни факултет, Београд, 

2013. 

2. Ј. Јовић, В. Ђорић, Д. Петровић, И. Ивановић, Планирање саобраћаја: анализа 

транспортних захтева, Саобраћајни факултет, Београд, 2018. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН -други облици наставе: 

0 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 

Завршни испит     

(макс.поена)  
70 

активност у току предавања  
писмени део    (макс.) 35 

п
р

ак
ти

ч
н

а 

н
ас

та
в

а 

самостални задаци 30 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 35 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.  
 

Трајање испита:  

Писмени: 90 

мин 

колоквијуми 
 

Усмени: по 

потреби 
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност саобраћаја и организација 

саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2404.19 Превентива и кампање у 

безбедности саобраћаја 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Дејан М. Јованов, дипл. инж. саоб. 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 
Циљ предмета: 

Наставни циљ је упознавање студента са основама утврђивања ризика и опасности од настанка незгоде. 

Циљ је да се студент упозна са методама утврђивања фактичког стања од значаја и утицаја на настанак 

незгоде: примена вероватносних и статистичких метода, методама утврђивања опасности са становишта 

утицаја човека пута и околине на настанак незгоде. Циљ је и да се студент упозна са психолошким 

утицајима на настанак незгосде као и на мере смањења последица настале незгоде. Студенти се упућују у 

ту проблематику разматрајући микро окружење као и макро план. Стденти се упознају и са кампањама у 

безбедности саобраћаја. 

Исход предмета: 

Након положеног испита студент ће бити оспособљен за рад у службама Министарства унутрашњих 

послова, Градског секретаријата за саобраћај и Унутрашње контроле које се баве подизањем нивоа 

безбедности саобраћаја, отклањања узрока настанка незгода као и подизања свести возача у вези са 

наведеним. Свршени студенти ће бити оспособљени и за рад на кампањама 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Овај вид наставе се реализује кроз упућивање студената у појам мера превентиве 

настанка саобраћајних незгода. Анализира се фактичко стање у саобраћају са становишта ризика настанка 

саобраћајне незгоде те се у том смислу анализирају и примењују вероватносне расподеле, густина и 

функција расподеле, тестирају хипотезе и налазе вероватноће појединих догађаја од утицаја на настанак 

незгоде. Анализира се кретање возила у кривини, утврђује пут кочења и брзина у појединим фазама удеса 

као и растер. Психолошки аспекти, превентиве, утицај старосне доби, културолошког и цивилизацијског 

аспекта; мере за ублажавање последицеа удеса и кампање са аспекта друштвено корисног и профитабилног 

маркетинга. 

Практична настава: Задаци из примене Пуасонове и нормалне расподеле, Пирсоновог теста хипотезе, 

статистичких расподела, утврђивања вероватноће и математичког очекивања разних критичних стања у 

саобраћају, утврђује се критична брзина кретања возила у кривини са становишта стабилности, моменти и 

силе инерције у тренутку удеса. Утврђивање брзине возила код удеса као и налажење величине 

деформационог рада у тренутку удеса. Повреде и поступци за ублажавања последица при настанку удеса 

као и анализа система активне и пасивне безбедности. Анализирају се и средства унутрашњег транспорта. 

Раде се и примери кампања. 

Литература:  

Вујанић М., Драгач Р., Безбедност саобраћаја 2, С.факултет, Београд,2004. 

Липовац К., Увиђај саобраћајних незгода, ВШУП, Земун, 2004. 

М. Инић: Безбедност саобраћаја: Факултет техничких наука, Нови Сад, 2002. 

Липовац К., Безбедност саобраћаја, С. Факултет, Београд, 2004, 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:45 Вежбе:30 ДОН -други облици наставе :0 

Методе извођења наставе: Настава се реализује путем предавања, аудиторног карактера, уз коришћење 

видео подршке као и аудиторних вежби на којима наставник упознаје студенте са начином израде 

практичних задатака као и самосталног рада. Примењује се и стицање знања у реалним ситуацијама, на 

терену. Осим тога, настава подразумева и консултације за индивидуални рад наставника са студентом   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 - 50 

Завршни испит        

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 50 

п
р

ак
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 6 - 10 усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени 3- 

колоквијуми 24 - 40 Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност саобраћаја и организација 

саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2405.19 Анализе и увиђаји саобраћајних 

незгода 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Богдан Р. Марковић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Наставни циљ је упознавање студента са пословима анализе саобраћајниих 

незгода као и констатовања стања, ситуације која је претходила наступању незгоде. Студент се 

упућује у проблематику утврђивања параметара који су од значаја за настанак саобраћајне 

незгоде. Такође, студенту се саопштавају знања неопходна како би био оспособљен за снимање 

свих параметара који су од значаја за поступак вештачења незгоде које се спроводи у даљем 

току. На овај начин студент се оспособљава и за вођење послова обуке возача или инспекцијске 

послове у саобраћају. 

Исход предмета: Након положеног испита студент ће бити оспособљен за рад у службама које 

се баве инспекцијским пословима, пословима контроле саобраћаја, процене штете, осигурања 

средстава саобраћаја, превентивом и кампањама безбедности саобраћаја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Студенти се упућују у проблематику активне и пасивне безбедности 

саобраћаја као и утицај човека, пута и околине на настанак саобраћајне незгоде. Дефинише се 

саобраћајна незгода. Даје секласификација саобраћајних незгода. Студентима се презентирају 

методе саобраћајно-техничких анализа типичних саобраћајних незгода као и анализа атипчних 

саобраћајних незгода. Појам увиђаја саобраћајне незгоде. Начела, методе и фазе вршења увиђаја. 

Увиђајна документација. 

Практична настава: Кроз аудиторне вежбе студенти раде примере анализа типичних и 

атипичних саобраћајних незгода, разматрају се типови судара возила, увиђај саобраћајне незгоде 

и израда увиђајне документације. Анализирају се саобраћајне незгоде типа налет возила на 

пешака, налет возила на двоточкаша као и судари возила. Студенти се упућују у послове 

унутрашње контроле безбедности саобраћаја. Разматрају се и методе одређивања сударних 

брзина возила. 

Литература:  

Закон о осигурању, Р. Србија, 2006. 

Липовац К., Увиђај саобраћајних незгода, ВШУП, Земун, 2004. 

Милошевић С., Теорија саобраћајних незгода, С. Факултет, Београд, 1994. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 30 ДОН -други облици наставе 

:0 
Методе извођења наставе: Настава се реализује путем предавања, аудиторног карактера, уз 

коришћење видео подршке као и аудиторних вежби на којима наставник упознаје студенте са 

начином израде практичних задатака као и самосталног рада. Осим тога, настава подразумева и 

консултације за индивидуални рад наставника са студентом . 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 30 - 50 Завршни испит        (макс.поена)  50 

активност у току предавања 
0 - 5 

писмени део               

(макс.) 
50 

п
р
ак

т.
 н

ас
та

в
а самостални задаци 

12 - 15 
усмени део                 

(макс.) 
 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и 

др. ) 

 Трајање испита         

(часова) 

Писмени -

3 

колоквијуми 18 - 30 Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност саобраћаја и организација 

саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2406.19 Вештачење саобраћајних незгода 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Дејан М. Јованов, дипл.инж.саоб. 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  
Циљ предмета: Наставни циљ је упознавање студента са пословима вештачења саобраћајних незгода, 

установљавања узрока и виновника настанка а са становишта услова у сабраћају. Студенти се упућују у 

правну регулативу као и саобраћајно техничку проблематику са становишта система: човек – возило – пут 

- окружење. 

Исход предмета: Након положеног испита студенти ће бити оспособљени за примену стечених знања при 

решавању практичних проблема у оквиру обављање послова вештачења самостално као и у тиму 

састављеном од вештака разних струка. Биће оспособљени за извршавање послова у институцијама које се 

баве транспортом, пословима обуке возача или инспекцијским пословима у саобраћају. Такође ће бити 

оспособљени и за извршавање и вођење послова у радним организацијама које се баве унутрашњом 

контролом безбедности саобраћаја, инспекцијским пословима у саобраћају и обуком, дефинисањем 

превентивних програма за повећање безбедности путног саобраћаја, осигурањем проценом штете, 

вештачењем, и саобраћајно-техничком анализом типичних и атипичних саобраћајних незгода. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Реализује се упућивањем студената у појам вештачења са аспекта правне регулативе, 

закона који се односе на безбедност и прописе у саобраћају као и облигационо право. Студенти се кроз 

теоријску наставу упућују и у саобраћајно техничку материју која се односи на методе и поступке 

вештачења. Разматрају се обавезе и компетенције вештака. Анализирају се елементи Налаза и мишљења 

вештака саобраћајне струке као и садејство са Налазима и мишљењем вештака других техничких струка, 

првенствено, машинске. 

Практична настава: Кроз аудиторне вежбе студент се упућује у израду Налаза вештака саобраћајне 

струке. Такође се кроз ову наставу разматра проблематика идентификације возила, процена вредности 

возила и процена штете на возилу настале као последица саобраћајне незгоде. Предвиђена је и очигледна 

настава на терену као и анализирање већ израђених Налаза вештака. Нагласак је на примерима из праксе. 

Литература:  

Вујанић М., Драгач Р., Безбедност саобраћаја 2, С.факултет, Београд,2004. 

Липовац К., Увиђај саобраћајних незгода, ВШУП, Земун, 2004. 

Група аутора, Приручници за саобраћајно-техничко вештачење саобраћајних  незгода, Сл. Гласник 

Р.Србије,  Београд, 1997. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 45 ДОН -други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе: Настава се реализује путем предавања, аудиторног карактера, уз коришћење 

видео подршке као и аудиторних вежби на којима наставник упознаје студенте са начином израде 

практичних задатака као и самосталног рада. Осим тога, настава подразумева и консултације за 

индивидуални рад наставника са студентом   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 - 50 

Завршни испит        

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0 - 5 писмени део               (макс.) 50 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 12 - 15 усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени -3 

колоквијуми 18 - 30 Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност саобраћаја и организација 

саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2410.19 Енглески језик у инжењерству  

Наставник (Име, средње слово, презиме): Тања Н. Радовић, професор енглеског језика 

Статус предмета: O 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је стицање комуникативне компетенције на вишем нивоу у области страног језика 

струке, пре свега читања и писања текстова везаних са потребама стручњака за ефикасним 

комуницирањем у струци, а такође и говорне компетенције и способности аудирања према 

потребама безбедности саобраћаја и организације саобраћаја и транспорта. 

Исход предмета: 

Након положеног испита студент ће бити оспособљен да комуницира на енглеском језику, као и да 

разуме и преводи са енглеског језика на српски језик и обрнуто стручне текстове из области 

безбедности саобраћаја и организације саобраћаја и транспорта, и да се служи страном литературом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Упознавање са појмовима и елементима енглеског језика везаним за безбедност 

саобраћаја и организацију саобраћаја и транспорта. 

Практична настава: 

Оспособљавање студената да на практичним примерима буду упознати са елементима из наставних 

јединица које се обрађују на теоријској настави. 

 

Литература:  

Костић,Д., Engineering English ,Машински факултет, Београд,2005.                                                                       

Ћирић,Г.,  Граматика енглеског језика са вежбањима, Театар ЗА, Крушевац,2002. 

Оpportunity, Longman, Димковић-Телеб. Г. „English in transport and traffic engineering“ Саобраћајни 

факултет, Београд, др Гордана Димков-Телебаковић „English in transport and traffic engineering“ Саобраћајни 

факултет, Београд 

Ћирић Г „Граматика енглеског језика са вежбањима“ Театар ЗА, Крушевац, 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 30 Вежбе: 30 ДОН-други облици наставе: 

 0 

Методе извођења наставе: 

Настава и вежбе се изводе стандардним методама учења страног језика уз активан рад студената на 

часовима предавања и вежби и самосталан рад при изради семинарског рада. 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 - 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања 0 – 5 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 30 - 45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1  

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

 
 

Студијски програм/студијски програми: Безбедност саобраћаја и организација 

саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије, II ниво 

Шифра и назив предмета:  2415.19 Примењени истраживачки рад 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Ментор мастер рада  

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Услов за обављање примењеног истаживачког рада је одобрена тема за мастер рад. 

Циљ предмета: да се студент упозна са методама истраживања практичних проблема области 

Безбедности у саобраћају и транспорту, Организације саобраћаја и транспорта, Шпедиције и 

логистике транспорта, Вештачења саобраћајних незгода, Увишаја саобраћајних незгода и 

Превенције истих; да искаже спремност по питању избора и анализирања литературе из области 

теме мастер рада и да сагледа методологију израде мастер рада. 

Исход предмета: да се студент оспособи да самостално и тимски врши истраживање у области 

Безбедности и организације саобраћаја и транспорта, а што је у вези са темом мастер рада; да 

овлада коришћењем литературе из облати теме мастер рада и да овлада правилним цитирањем 

литературних извора; да покаже самосталност у изради мастер рада и др.  

 

Садржај предмета: произилази из садржаја стручних и стручноапликативних предмета 

студијског програма односно модула и представља самостални рад студента. Акценат 

самосталног рада студента се односи на проучавање стручне литературе; часописа; зборника 

радова са стручних и научних конференција, а све то треба  да буде из задате теме мастер рада. 

Резултате рада у овој области студент треба да презентује ментору за израду мастер рада и то 

најкасније три месеца од добијања теме за мастер рад. Резултати се презентују на систематизован 

начин у облику писаног документа под називом:  

Примењени истраживачи рад као основ за израду мастер рада 

Предметни документ треба да садржи следеже целине (поглавља): 

4. Осврт на тему и задатак мастер рада. У оквиру овог поглавља студент треба да да 

процену шта треба да проучи кроз примењени истраживачки рад да би решење  задатка 

из мастер рада било квалитетно, задовољило стандарде и издржало критику струке ( у 

обиму од 5 страница формата А4). 

5. Презентовање резултата истраживања. У оквиру овог  поглавља студент треба да 

презентује резултате истраживања и да да осврт на употребљивост тих резултата (у 

обиму од 45 страна формата А4). 

6. Приказ литературе. Студент треба да наведе све литературне изворе које је користио. 

 

 
 

Литература: У зависности од одабране теме за мастер рад. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 0 Вежбе: 0 ДОН -други 

облици наставе:0 

Примењени 

истраживачки рад: 

300 

Методе извођења наставе: Менторски рад и самостални истраживачки рад студента. 

Оцена  знања. Знање се вреднује са поенима (максимални број поена 100).  

Вреднују се следеће активности: 

- Активности студента кроз консултације са ментором вреднује се са 15 до 30 поена.  

- Писани документ: Примењени истраживачки рад као основ за израду мастер рада вреднује се 

са 20 до 40 поена. 

- Одбрана писаног документа вреднује се са 16 до 30 поена. 

Оцењивање се врши према Правилнику о студијама на мастер струковним студијама ( у оквиру кога је дат  

поступак оцењивања). 
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Б. Спецификација СТРУЧНИХ ПРАКСИ 
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Спецификација стручне праксе 1 ( шифра: 2411.19) 

Безбедност саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије 

Наставник задуженн за организацију стручне праксе: 

Др Богдан Марковић  

Број ЕСПБ: 4 

Услов : Према Упутству о стручној пракси 

Циљ: Стручна пракса има за циљ да се студенту, под руководством наставника задуженог за 

организацију стручне праксе, омогући употпуњавање теоријског знања и успостављања веза са 

практичним знањима и искуствима неопходним за обављање будућег посла у области Безбедност и 

организација саобраћаја и транспорта 

Очекивани исходи: Завршетком стручне праксе очекује се да студент буде оспособљен да 

ефикасније користи знање стечено кроз наставу у решавању практичних задатака везаних за: 

Регулисање саобраћаја рад на пословима јавног градског превоза, транспорт опасних материја, 

управљање и унапређење безбедности у саобраћају и транспорту, надзор над спровођењем мера 

безбедности у саобраћају, транспорту и заштити на раду, вођење послова у шпедицији, логистици, 

послова организације рада у оквиру путничког и робног терминала, управљања документацијом у 

саобраћају и транспорту као послова увиђаја саобраћајних незгода као и превенције истих. 

Садржај стручне праксе: Студент је у обавези да обавља стручну праксу и да уради Дневник 

стручне праксе у складу са упутством за стручну праксу који је Школа усвојила на седници 

Наставно стручног већа. Обим дневника стручне праксе треба да буде од 30 – 60 страна формата 

А4. 

У дневнику стручне праксе студент је у обавези да укратко представи предузеће, односно установу 

(у којој обавља стручну праксу) као целину, а затим да на нивоу струковног мастер инжењера 

представи задатке којима се бавио зависно од делатности предузећа, односно установе.  

Задатак, односно решење којим се студент бави треба да чини једну заокружену целину, на основу 

које се може закључити да је студент разумео практичну примену стечених теоријских знања.  

Обим и тип задатка коме ће се посветити студент током обављања стручне праксе одређују 

договором наставник задужен за организацију стручне праксе, студент и представник радне 

организације. 

предвиђена је стручна пракса у следећим областима:  

- Безбедност саобраћаја и транспорта, 

- Шпедиција, 

- Логистика транспорта, 

- Превенција саобраћајних незгода. 

Садржај стручне праксе обухвата и упознавање студента са пратећом документацијом и у обавези 

је да принципе израде документације примени при изради одабраног задатка. 

Број часова, укупно 90 (15 радних дана по 6 часова) 

Методе извођења: Стручна пракса се одвија већим делом кроз практичан рад (присуство студента 

у организацији) и мањим делом кроз консултације студента са предметним наставником. 

Консултације се остварују кроз интерактивни контакт наставника са студентом 

Оцена: испит, начин полагања и формирања коначне оцене 

Активност студента у радној организацији у којој је обавио стручну праксу вреднује се са  15 до 30 

поена, израда Дневника стручне праксе вреднује се са 25 до 40 поена, а презентација Дневника и 

одбрана стручне праксе са 15 до 30 поена.  Број поена остварених из стручне праксе износи 

максимум 100. Оцењивање се врши према Правилнику о полагању испита и оцењивању на испиту. 
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Спецификација стручне праксе 2 ( шифра: 2412.19) 

Безбедност саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије 

Наставник задуженн за организацију стручне праксе: Др Богдан Марковић  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Према Упутству о стручној пракси 

Циљ: Стручна пракса има за циљ да се студенту, под руководством наставника задуженог за 

организацију стручне праксе, приближи инжењерски приступ у решавању практичних задатака у 

реалним условима рада. Зависно од изборног модула студент стиче практична искуства из области 

Безбедности саобраћаја и организације саобраћаја и транспорта 

Очекивани исходи: Завршетком стручне праксе очекује се да студент буде оспособљен да 

ефикасније користи знање стечено кроз наставу у решавању практичних задатака везаних за: 

управљање и унапређење безбедности у саобраћају и транспорту, надзор над спровођењем мера 

безбедности у саобраћаја, транспорту и заштити на раду, вођење послова у шпедицији, логистици, 

послове организације рада у оквиру путничког и робног терминала, организацију послова 

планирања саобраћаја, управљања документацијом у саобраћају и транспорту као и организацију 

транспорта опасних материја, послове увиђаја саобраћајних незгода као и вештачења истих. 

Садржај стручне праксе: Студент је у обавези да обавља стручну праксу и да уради Дневник 

стручне праксе у складу са упутством за стручну праксу који је Школа усвојила на седници 

Наставно стручног већа. Обим дневника стручне праксе треба да буде од 30 – 60 страна формата 

А4. 

У дневнику стручне праксе студент је у обавези да укратко представи предузеће, односно установу 

(у којој обавља стручну праксу) као целину, а затим да на нивоу струковног мастер инжењера 

представи задатке којима се бавио зависно од делатности предузећа, односно установе.  

Задатак, односно решење којим се студент бави треба да чини једну заокружену целину, на основу 

које се може закључити да је студент разумео практичну примену стечених теоријских знања.  

Обим и тип задатка коме ће се посветити студент током обављања стручне праксе одређују 

договором наставник задужен за организацију стручне праксе, студент и представник радне 

организације. 

Предвиђена је стручна пракса у следећим областима:  

- Безбедност саобраћаја, 

- Вештачење саобраћајних незгода, 

-      Логистика, 

- Планирање саобраћаја, 

- Регулисање саобраћаја, 

- Вођење послова у оквиру путничког или робног терминала, 

- Организација јавног гредског превоза. 

Садржај стручне праксе обухвата и упознавање студента са пратећом документацијом и у обавези 

је да принципе израде документације примени при изради одабраног задатка. 

Број часова, укупно 90 (15 радних дана по 6 часова) 

Методе извођења: Стручна пракса се одвија већим делом кроз практичан рад (присуство студента 

у организацији) и мањим делом кроз консултације студента са предметним наставником. 

Консултације се остварују кроз интерактивни контакт наставника са студентом 

Оцена: испит, начин полагања и формирања коначне оцене 

Активност студента у радној организацији у којој је обавио стручну праксу вреднује се са  15 до 30 

поена, израда Дневника стручне праксе вреднује се са 25 до 40 поена, а презентација Дневника и 

одбрана стручне праксе са 15 до 30 поена.  Број поена остварених из стручне праксе износи 

максимум 100. Оцењивање се врши према Правилнику о полагању испита и оцењивању на испиту. 
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В. Спецификација МАСТЕР РАДА 
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Спецификација  мастер рада  (шифра: 2440.19) 

Безбедност саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта 

Врста и ниво студија: Мастер струковне студије 

Наставник задужен за организацију стручне праксе: Др Богдан Марковић  

Услов: Положени сви испити и обављена стручна пракса 

Циљеви мастер рада:  

Циљ мастер рада је исказан кроз тежњу да студент стечена знања на студијском програму уз 

консултације са ментором, самостално примени при решавању одабраног инжењерског задатка 

као теме за мастер рад. 

Израдом мастер рада студент треба да испољи инжењерску креативност у анализи проблема, 

односно да предложи решење задатка у свему према стандардима струке. 

Очекивани исходи:  

Након урађеног и одбрањеног мастер рада очекује се да је студент употпунио знање за решавање 

практичних задатака, а који се састоје у следећем: 

управљању и унапређење безбедности у саобраћају и транспорту, надзору над спровођењем мера 

безбедности у саобраћају, транспорту и заштити на раду, вођењу послова у шпедицији, 

логистици, послови организације рада у оквиру путничког и робног терминала, организација 

послова планирања саобраћаја, управљању документацијом у саобраћају и транспорту као и 

организацији транспорта опасних материја, вршењу увиђаја саобраћајних незгода као и 

вештачења и превенције истих. 

Општи садржаји: 

Мастер рад студента је самостални рад који представља решење одређеног задатка на нивоу 

струковног мастер инжењера.  

  

Тему мастер рада и задатак за студента дефинише наставник - ментор за кога се студент 

определио.  

 

Задатак треба да буде тако постављен да се до решења долази применом стечених знања на 

студијском програму, тј. да студент решавањем задатка обрађује инжењерску проблематику која 

се реално спроводи у пракси.  

 

Рад представља писану форму која се састоји од више методолошких целина. Поред уводних 

разматрања као прве методолошке јединице у раду треба да буду заступљене одређене теоријске 

основе за израду задатка, анализе, концепти решења са критичким освртом, могућа ограничења, а 

затим као решење задатка дају се прикази прорачуна са одговарајућим резултатима, резултати 

процене ризика, шематски прикази ако је у питању приказ ситуације при увиђају, блок шеме, 

одговарајући цртежи, дијаграми, упутства као и друга техничка документација, коментари 

добијених решења, закључак и преглед литературе. 

 

Методе извођења:  

Мастер рад студент реализује у свему према Упутству за израду мастер рада којим су 

дефинисани обим и форма мастер рада, посупак израде и одбране, као и архивирање.  

 

Оцена  (максимални број поена 100) 

Број поена остварених за израду рада 

(макс.поена) 
60 

Број поена остварених на одбрани 

рада (макс.поена) 
40 

 

 

 

 

 

 

 
 


