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НАСТАВНИ ПЛАНОВИ СА КЊИГАМА ПРЕДМЕТА ПО 

СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ 

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА АКРЕДИТАЦИЈЕ 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
 

 

Акредитација из 2010. године 

 

 Mашинско инжењерство (са три модула)                         2010/11 до 2014/15 

 

 Саобраћајно инжењерство (са два модула)                       2010/11 до 2014/15         

 

 

Акредитација из 2012. године 

 

 Заштита од пожара и спасавање                                        2012/13 до 2016/17 

 

 Безбедност и здравље на раду                                            2012/13 до 2016/17         

 

 

Акредитација из 2015. године 

 

 Mашинско инжењерство (са три модула) за 2015/16  

    и два модула за 2016/2017 до 2018/2019                             2015/16 до 2018/19 

 

 Безбедност у саобраћају                                                       2015/16 до 2018/19         

 

 

Акредитација из 2017. године 

 

 

 Заштита од пожара и спасавање                                        2017/18 до 2021/22 

 

 Безбедност и здравље на раду                                            2017/18 до 2021/22         

 

 

Акредитација из 2019. године 

 
 Mашинско инжењерство (са два  модула)                         2019/20 до 2025/26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2010. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  
Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  (са три модула) 

 

 

 НАСТАВНИ ПЛАН 

 КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

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

модул М1- CNC технологије и системи, модул М2 – Менаџмент у инжењерству и 

модул М3 - Постројења и опрема у термотехници и процесној техници) 

 

(једна година, 60 ЕСПБ – бодова, акредитован 2010. године) 

НАСТАВНИ ПЛАН (у примени за студенте уписане 2010/11. до 2014/15. године) 

- Распоред предмета по семестрима и годинама студија- 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Шифра Назив предмета Сем. 

Статус 

предмета 

 

Часови активне 

наставе 

Остали 

часови 
ЕСПБ 

    П В ДОН   

Прва година 

1 1001.10 Технологије и системи квалитета I ОЗ 3 3 - - 7 

2 
 

Обавезни предмет 1 изборног 

модула 

I ОМ 
3 3 - - 7 

3 
 

Обавезни предмет 2 изборног 

модула 

I ОМ 
3 3 - - 7 

4  Изборни предмет 1 I ИБЗ 3 3 - - 7 

5 
 

Обавезни предмет 3 изборног 

модула 

II ОМ 
3 3 - - 7 

6 1002.10 3D моделирање у инжењерству II ОЗ 3 3 - - 7 

7  Изборни предмет 2 II ИБЗ 3 3 - - 7 

Укупно часова активне наставе на години студија = 630 

8 1112.10 Стручна пракса II О Укупно часова 90 2 

9 1113.10 Специјалистички рад II О  9 

Укупно ЕСПБ 60 

 

 

Студент се при упису на специјалистичке струковне студије опредељује за један од 

изборних модула: 

 

M1) CNC технологије и системи 

M2) Менаџмент у инжењерству 

M3) Постројења и опрема у термотехници и процесној техници 

 

Опредељујући се за модул студент се опредељује и за обавезне предмете који припадају 

модулу и то према следећим листама:  

 

Листа обавезних предмета за модул:   CNC технологије и системи 
                                                    

Модул:    CNC Технолгије и системи 

Статус 

предмета 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Укупно час. 
ЕСПБ 

преда.  вежби 

Обав.пред.1 1101.10 Технологије и програмирање CNC система 45 45 7 

Обав.пред.2 1102.10 Техноекономска оптимизација 45 45 7 

Обав.пред.3 1103.10 Моделирање алата и прибора за CNC системе 45 45 7 

 

 

Листа обавезних предмета за модул: Менаџмент у инжењерству 
 

Модул:    Менаџмент у инжењерству 

Статус 

предмета 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Укупно час. 
ЕСПБ 

преда.  вежби 

Обав.пред.1 1004.10 Менаџмент одржавањем 45 45 7 
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Обав.пред.2 1102.10 Техноекономска оптимизација 45 45 7 

Обав.пред.3 1104.10 Менаџмент у индустријском инжењерству 45 45 7 

 

 

 

Листа обавезних предмета за модул: Постројења и опрема у термотехници  и 

процесној техници 
 

Модул:   Постројења и опрема у термотехници  и процесној техници  

Статус 

предмета 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Укупно час. 
ЕСПБ 

преда.  вежби 

Обав.пред.1 1105.10 Експлоатација термотехничких и термоенергетских 

постројења 

45 45 7 

Обав.пред.2 1106.10 Гасне инсталације и опрема 45 45 7 

Обав.пред.3 1107.10 Мерења и регулација процеса 45 45 7 

 

 

Настава се ораганизује на модулу уколико се пријави најмање 5 студената. 

 

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА: 

 

За изборни предмет 1 из Наставног плана студент се опредељује при упису за један од 

понуђена два предмета и то: 
  

Изборни предмет 1 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Укупно час. 
ЕСПБ 

преда. вежби 

1108.10 Производна логистика и менаџмент 45 45 7 

1109.10 Технички прописи и стандарди 45 45 7 

 

 

За изборни предмет 2 из Наставног плана студент се опредељује при упису за један од 

три понуђена предмета и то:  
 

Изборни предмет 2 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Укупно час. 
ЕСПБ 

преда. вежби 

1110.10 Припрема и финализација производа 45 45 7 

1003.10 Технике еколошког инжењерства 45 45 7 

1111.10 Заваривање и заварене конструкције 45 45 7 

 

 

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; 

- за статус предмета: О – обавезни предмет; ОЗ – обавезан заједнички предмет; ИБЗ 

– изборни заједнички предмет; ОМ – обавезни предмет модула; ИБМ – изборни 

предмет на модулу. 

 

                      Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

 

         др Слободан Ристић,  дипл. инж. маш.                                                                           
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
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Акредитација из 2010. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  
Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (са три модула) 

 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

А. Спецификација ПРЕДМЕТА 

Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ   

В. Спецификација СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
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А. Спецификација ПРЕДМЕТА 
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Листа предмета студијског програма 

1. 1001.10 Технологије и системи квалитета 

2. 1002.10 3D моделирање у инжењерству 

3. 1003.10 Технике еколошког инжењерства 

4. 1004.10 Менаџмент одржавањем 

5. 1101.10 Технологије и програмирање CNC система 

6. 1102.10 Техноекономска оптимизација 

7. 1103.10 Моделирање алата и прибора за CNC системе 

8. 1104.10 Менаџмент у индустријском инжењерству 

9. 1105.10 Експлоатација термотехничких и термоенергетских постројења 

10. 1106.10 Гасне инсталације и опрема 

11. 1107.10 Мерења и регулација процеса 

12. 1108.10 Производна логистика и менаџмент 

13. 1109.10 Технички прописи и стандарди 

14. 1110.10 Припрема и финализација производа 

15. 1111.10 Заваривање и заварене конструкције 
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Студијски програм/студијски програми : Машининско инжењерство,  

Саобраћајно инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1001.10 Технологије и системи квалитета 

Наставник (Име, средње слово, презиме):  Др Петар В. Димитријевић,дипл.инж.маш 

Статус предмета: ОЗ   

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознавање са стандардима и прописима, стратегијама и принципима, техникама и 

технологијама управљања квалитетом процеса, производа и услуга, на основу којих се дефинише и 

успоставља систем квалитета који одређује и контролише пословно понашање организације у 

односу на корисника производа и услуга. Упознавање са улогом руководства, инструментима, 

методама, информацијама и управљачким величинама, којима се могу успоставити технологије, 

документа и процедуре неопходне за праћење, мерење, анализу  и побољшање квалитета процеса, 

ресурса, реализације производа и вршења услуга. Разматрање филозофија, процесних модела и 

система обезбеђења и контроле квалитета у савременим условима.  Пројектовање, планирање и 

програмирање имплементације серије стандарда ISO 9000 у организације.  

Исход предмета: Сагледавање, разумевање и примена захтева стандарда и прописа у вези 

менаџмента квалитетом. Познавање и успостављање принципа, политике и стратегије, технологија и 

документације, конфигурације система квалитета и потребних ресурса за побољшање процеса и 

унапређење квалитета.  Пројектовање, планирање и програмирање имплементације серије стандарда 

ISO 9000 у организације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основни појмови и дефиниције. Значај, развој и примена техника и технологија 

квалитета. Захтеви стандарда у вези управљања квалитетом. Обезбеђење и контрола квалитета. 

Одговорност руководства. Управљање документацијом. Менаџмент ресурсима. Технологије и 

захтеви за реализацију производа и вршења услуга. Мерење, анализе и побољшање квалитета 

процеса и услуга. Принципи и стратегије управљања квалитетом. Примена савремених метода и 

техника. Визија и мисија квалитета. Структура управљачког система. Концепт управљања, 

иницијлизације, планирања, израде, реализације, контроле и окончања пројеката.  

Практична настава: Упознавање са значајем праћења и контроле квалитета, изворима 

неусаглашености производа и услуга. Посета радној организацији са имплементираним системом  

управљања квалитетом и упознавање  са његовим принципима и структуром. Концепт управљања, 

иницијлизације, планирања, израде, реализације, контроле и окончања пројеката система квалитета 

према захтевима ISO 9000. 
Литература:  

Димитријевић, П., МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ, Стратегија и пракса, ВТМШ, Београд 2001, 

Димитријевић, П., МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ, Збирка примера и задатака, ВТМШ, Београд 2001, 

Серија стандарда ISO 9 000. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

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

 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду домаћих и пројектних задатака, посета организацијама, провере знања 

студудената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 33 – 60 Завршни испит        (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 – 5 писмени део               (макс.) 40 

П
р

ак
ти

ч
. 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 11 - 20 усмени део                 (макс.) - 

пројектни задаци 19 – 35   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми - Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство,Саобраћајно 

инжењерство,Заштита од пожара и 

спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1002.10 3D моделирање у инжењерству 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Мр Милан Д. Милутиновић,дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

 Сазнања о улози и значају 3D моделирања  у инжењерским активностима,  

 Овладавање теоријским и математичким основама компјутерске графике,   

 Стицање практичних знања у примени 3д моделирања у инжењерској пракси. 

 

Исход предмета: 

Овладавање знањима и вештинама за 3D моделирање машинских делова, склопова и подсклопова, 

применом основних принципа компјутерске графике користећи лиценциран софтвер 

SOLIDWORKS. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Увод у компјутерску графику. Моделирање. Геометријско моделирање, 

2. Дводимензионалне (2D) графичке тарнсформације. Ротација. Транслаcија. Пресликавање. 

Скалирање.  

3.  Увод у 3D графику. Тродимензионалне (3D) графичке трансформације. Графичко 

приказивање објекта. Ортогоналне пројекције. Аксонометријско приказивање.  

4. Булове операције, 

5. Основе CAD система. Компјутерски модели представљања објеката. Линијски, површински, 

запремински модели. Уклањање невидљивих ивица. Кубни сплајн. Безиер-ова крива. Б- 

сплајн.НУРБС криве. Површине. Бикубна површина, Безиер-ова површина, Б-сплајн 

површина. Одређивање особина описаних тела. Површина. Запремина.  

6. Основе 3D моделирања у софтверском окружењу SOLIDWORKS. 

7. Моделирање машинских делова, склопова и подсклопова. 

8. Генерисање радионичке документације. 

Практична настава: 

Практична настава се одвија у рачунарској сали. Потребно је да сваки студент ради самостално на 

рачунару уз надзор. На рачунарима је инсталиран лиценциран програмски пакет SOLIDWORKS. 

Литература:  
[1] Harrington S., Computer Graphics a programming approach, International student edition, 1983.,  

[2] Kalpakijan S., Schmid S., Manufacturing Engineering and Technology, Fourth edition, Prentice Hall,2000.,  

[3] McMahon C., Browne J., CAD-CAM Principles, practice and manufacturing management, USA,  Hall, 2005 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: 

Теоријскa настава остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, консултацијама. Наставна 

средства теоријске наставе су стандардна учила. Практична настава изводи се у рачунарској сали. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30 – 70 Завршни испит        (макс.поена)  30 

активност у току предавања 5 – 10 писмени део               (макс.)  

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

лабораторијске вежбе 10 – 20 усмени део                 (макс.) 30 

пројектни задаци 15 – 40   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени – 1  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство,Саобраћајно 

инжењерство,Заштита од пожара и 

спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1003.10 Технике еколошког инжењерства 

Наставник (Име, средње слово, презиме):  Др Петар В. Димитријевић,дипл.инж.маш 

Статус предмета: ОЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са техникама, стандардима и прописима на основу којих се нормира и 

контролише еколошко релевантно понашање појединца и организације у односу на околину. 

Овладавање са инструментима, технологијама, методама, техникама и управљачким величинама, 

којима се може држати повољна равнотежа токова између околине и производње/услуге у циљу 

заштите радне и животне средине, кроз очување ресурса, развој еколошких технологија и енергетске 

ефикасности, као и  имплементације стандарда ISO 14000. 

Исход предмета: Развој тенологије и ресурса за побољшање еколошких перформанси организације, 

производње и услуга. Примена метода и техника заштите животне средине, сагледавање односа 

између производње и човекове околине, пројектовање нових и побољшање постојећих процеса и 

производа или услуга са еколошког аспекта и имплементација захтева  ISO 14000 у организацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Глобални еколошки проблеми. Основе, принципи, стандарди и прописи заштите 

животне средине. Серија стандарда ISO 14000. Методе и технике заштите ваздуха, вода и тла. 

Заштита од буке, вибрација, физичких поља.  Прерада и коришћење отпада. Развој техника 

еколошког инжењерства. Технологије, ресурси и енергетска ефикасност. Модел система управљања 

заштитом животне средине. Концепт управљања, иницијлизације, планирања, израде, реализације, 

контроле и окончања еколошких пројеката.  

Практична настава: Упознавање са поремећајима еко-система, изворима загађења воде, ваздуха и 

тла у нашој ближој околини. Посета радној организацији са имплементираним системом за 

управљање заштитом животне средине и упознавање  са његовим принципима и структуром. 

Еколошка заштита радног места и анализа његовог утицаја на околину организације. Дефинисање 

еколошких пројеката и самостална израда потребних докумената према захтевима ISO 14000. 

Литература:  

Димитријевић, П., и др. Eколошки менаџмент, Квалитет и управљање заштитом животне 

средине, ФСОМ, Београд 2006, 

Димитријевић, П., и др.  Eколошко инжењерство, Принципи и технике подршке заштити 

животне средине, ФСОМ, Београд 2006. 

Серија стандарда JUS ISO 14000 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:   45 

 

Вежбе:   45 ДОН -други облици наставе :   - 

 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду домаћих и пројектних задатака, посета организацијама, провере знања 

студудената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 33 – 60 Завршни испит        (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 – 5 писмени део               (макс.) 40 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 11 – 20 усмени део                 (макс.) - 

пројектни задаци 19 – 35   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми - Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Саобраћајно инжењерство,Заштита од 

пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1004.10 Менаџмент одржавањем 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Павле С. Богетић,дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОМ,ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Циљ предмета је да студентима обезбеди додатна знања и надградњу из области одржавања. 

Акценат је посебно дат на знања неопходна за руковођење, организовање и управљање одржавањем. 

Због сложености техничких система, пред руководиоцима односно менаџерима специјализованих 

предузећа и служби одржавања је сложен и одговоран посао да радове одржавања ураде на прави 

начин. Радови одржавања, ако се не ураде како треба, могу изазвати озбиљне материјалне штете, а 

понекад и смртне исходе. 

Исход предмета: 

Студент се оспособљава за напредно управљање и руковођење процесима одржавања. Са друге 

стране се припрема за вођење већег броја учесника у процесу одржавања и њихово организовање за 

сложеније радове одржавања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Одржавање и животни циклус техничких система. Методе анализе и процене троошкова животног 

циклуса са детаљном спецификацијом и одрђивањем нивоа учешћа свих релевантних трошкова. 

Опредељивање за најпогоднији начин одржавања уз вођење рачуна о оптималном односу квалитета 

и трошкова одржавања. Моделирање процеса одржавања. Детаљно одређивање методологије 

одржавања са израдом свих потребних пратећих докумената. Пројектовање система одржавања. 

Логистичка подршка одржавању. Моделирање и оптимизација система одржавања. Пројектовање 

техничких система за одржавање. 

Практична настава: 

Приликом практичне наставе студенти се баве прорачуном и налажењем методологије за задате 

радове одржавања. Опредељују се за набавку возног парка на основу упоређивања задатих 

параметара и могућности понуде на тржишту уз посебно поклањање пажње економским 

параметрима. Одређују потребне количине за набавку резервних делова уз одређивање 

методологије саме набавке. Поред тога се укључују у рад неког специјализованог предузећа из ове 

области.  

Литература:  

Тодоровић Ј., Инжењерство одржавања, Машински факултет, Београд, 1990. 

Јанковић Д., Дубока Ћ., Одржавање моторних возила, Машински факултет, Београд, 1984. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: 

Изучавање материје из овога предмета се врши кроз предавања и вежбања и израде пројектног 

задатка који се ради на часу. Наставна средства су стандардна учила, графички прикази, фолије и 

видео презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30 – 40 Завршни испит        (макс.поена)  60 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 60 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци  усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци 15 – 20   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми 15 – 20 Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1101.10 Технологије и програмирање CNC  

               система 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Миленко Љ. Димитрић,дипл.инж.маш 

Статус предмета: ОМ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Стицање теоретских и практичних знања о карактеристикама и раду савремених обрадних система, 

њиховим концепцијама и структурама. Студенти се упознавају са врстама CNC система, погонским 

системима за главна и помоћна кретања, мерним и управљачким системима. Даје се детаљан осврт 

на врсте програмирање CNC ,израду програма за конкретне операције за машински и ручни начин 

програмирања. 

Исход предмета: 

Успешно савладан програм и положен испит  студенту даје неопходно знање да самостално 

врше пројектовање технолошких процеса за CNC системе и пишу програме за машинско и 

ручно програмирање. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Уводна објашњења. Системи и процеси у производном машинству,обрадни системи са нумеричким 

и компјутерским управљањем, погонски системи за главна и помоћна кретање, управљачки 

системи.Програмски системи и основе програмирања. Флексибилни технолошки системи, 

флексибилне ћелије и линије. Индустријски роботи (области примене и развој робота). 

Практична настава: 
На  вежбама уз консултације руководиоца вежби дају се упутстава и објашњења за израду  првог пројектног 

задатка  из области машинског програмирања НУ машина алатки и другог пројектног задатка из 

областиручног програмирања НУ машина алатки. Студенти активно учествују у решавању пројектних 

задатака уз инструкције наставника. Пројектни задаци су из области које су обрађене у теоријској настави. 

Литература:  

Димитрић, М.,Програмирање нумерички управљани машина алатки- Пруручник, ВТМШ-

Београд,ВТШ-Зрењанина, 1987. 

Бојанић, П.,Пузовић., Р., ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ, АПТ –језик, Програмирање нумерички 

управљаних машина алатки, Машински факултет, Београд, 2002 

Милачић В.,Производни системи I,II,III, Машински фак.,Београд, 1985. 

Димитрић, М.,Упуство за програмирање NUMA, ВТМШ,Београд, 1998 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе :  - 

 

Методе извођења наставе: 

Теоријски и практични рад остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, консулта цијама, 

радом у радионици и стручним посетама појединим фабрикама.Наставна средства теоријске наставе 

су стандардна учила, графички прикази и фолије. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30 – 50 Завршни испит        (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци  усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци    (2) 30 – 50   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми  Усмени – 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1102.10 Техноекономска оптимизација 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Мирослав M. Вучићевић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОМ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Стицање и усвајање основних теоријских и овладавање примене практичних знања 

из методологије дефинисања најповољнијег одвијања процеса, функционисања система и ефикасног 

обављања инжењерске делатности. Схватање суштине терхноекономске оптимизације процеса и 

система и могућност примене стечених знања у производној пракси. 

Исход предмета: Када студент успешно савлада план и програм овог предмета биће оспособљен да 

примени одговарајућу методу, одреди циљ и критеријум оптимизације процеса система или 

инжењерске делатности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Упознавање са предметом. Објекти оптимизације. Технологије и економске 

функције оптимизације. Математички модели оптимизације. Аналитички методи оптимизације. 

Пројектовање модела за избор оптималне опреме. Спољашња техноекономска оптимизација – избор 

оптималне варијанте технолошког процеса. Унутрашња техноекономска оптимизација обрадног 

процеса. Експериментални методи оптимизације 

 

Практична настава: Састоји се у приказу конкретне примене теоријских сазнања при решавању 

задатака који се очекују у пракси. Студенти активно учествују у решавању задатака уз инструкцију 

наставника (сарадника). Задаци који се обрађују су из области које су обрађене у теоријској настави. 

Студенти као предиспитну обавезу раде два самостална задатка и то из избора оптималне опреме и 

техноекономске оптимизације обрадног процеса. 

Литература:  

Станић, Ј., Увод у теорију техноекономске оптимизације, Машински факултет, Београд, 1988. 

Тодић, В., Варијантни аутоматизовани систем техноекономске оптимизације технолошких 

процеса обраде, ФТН, Нови Сад, 1988. 

Сладоје, Р., Вучићевић, М., Пројектовање модела за избор оптималне опреме, Машинство 35 (1986) 

11 

Вучићевић, М., Техноекономска оптимизација, Белешке са предавања 

Мечанин, В., Оптимизација обрадних процеса у машиноградњи, МФ Краљево, 1996. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: На предавањима се примењује интерактивна метода наставе, која 

подразумева активно учешће студената, наручито у њеном уводном и завршном делу наставног 

часа. Вежбе се обављају двојако, са једне стране кроз аудиторне вежбе на којима се раде практични 

задаци,  дају упутства и потребни подаци за израду једног семинарског рада и једног (из праксе) 

самосталног задатка, а са друге стране кроз дискусију при одбрани семинарског рада односно 

самосталног задатка. 

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  усмени део                 (макс.) - 

пројектни задаци            30 - 50   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
- 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 3 

колоквијуми - Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1103.10 Моделирање алата и прибора за 

CN системе 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Миленко Љ. Димитрић,дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОМ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Упознавање студената са значајем правилног пројектовања, конструисања и рационалног прорачуна 

алата и прибора и њихове улоге у доприносу подизања нивоа квалитета и веће продуктивности 

производње. Пројектовање алата и прибора применом савременог софтверских алата. 

Исход предмета: 

Успешно савладан програм и положен испит  студенту даје неопходно знање за пројектовање, 

прорачун и конструкцију резних алата. Студент стиче знања о алатима за ЦНЦ системе као и 

њихово моделирање. На овом курсу стичу се знања о  помоћним приборима у појединачној и 

серијској производњи као и њиховом моделирању промоћу софтвера SOLIDWORKS. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Уводна предавања о улози и значају алата и прибора и  њиховој подели. Алати 

за обраду резањем, подела, конструкцијске карактеристике, улога и значај резних алата.Системи 

алата на ЦНЦ машинама алаткама. Општа структура сета алата. Носач сета алата. Геометријски 

услови сета алата. Припрема алата. Модуларни систем компоновања алата. Магацини алата. 

Измењивачи алата. 

Моделирање алата за ЦНЦ системе. Улазни параметри. Метод пројектовања резних алата применом 

савремених софтверских пакета. Експлоатација алата. Хабање алата. Оштрење алата. 

Помоћни прибори, значај , примена ,класификација, стандардизација и унификација. Помоћни 

прибори који се користе при обради на ЦНЦ машинама алаткама. Методе пројектовања прибора. 

Моделирање помоћних прибора користећи савремене софтверске пакете.  

 

Практична настава: 

Студенти активно учествују у решавању пројектних задатака уз инструкције наставника. Пројектни 

задаци су из области које су обрађене у теоријској настави. 

Литература:  

Јовичић,М.,Кршљак,Б.,Основи конструкција алата и прибора, Научна књига, Београд, 1995. 

Тановић, Љ., Јовичић ,М.,.АЛАТИ И ПРИБОРИ Пројектовање,прорачун и конструкције помоћних 

прибора, Машински факултет, Београд,2005.  

Тановић, Љ., Јовичић ,М.,.АЛАТИ И ПРИБОРИ Прорачун и конструкције алата за израду делова од 

лима, Машински факултет,Београд, 2007. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : - 

 

Методе извођења наставе: 

Теоријски и практични рад остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, консулта цијама, 

радом у радионици и стручним посетама појединим фабрикама.Наставна средства теоријске наставе 

су стандардна учила.. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 30 - 50 Завршни испит        (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

п
р

ак
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци  усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци 30 - 50   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми  Усмени - 1  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Безбедност и здравље 

на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1104.10 Менаџмент у индустријском  

              инжењерству 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Мирослав M. Вучићевић, дипл.инж.маш 

Статус предмета: ОМ, ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Стицање и усвајање основних теоријских и практичних знања и вештина из 

менаџмента људских ресурса, управљања индустријском производњом, планирања и стратегије. 

Схватање суштине процеса доношења одлука у различитим активностима менаџмента, пре свега у 

пословним процесима индустрије. 

Исход предмета: Када студент положи испит биће оспособљен да кроз индивидуални и тимски рад 

остварује припрему, управљње индустријском производњом, планира, терминира и диригује 

производњом, прати и врши контролу реализације пројеката из инжењерске делатности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Упознавање са предметом. Индустријска производња, производни системи и 

процеси. Производни програм и животни циклус пословно-производног система. Менаџмент у 

индустријском амбијенту. Модели управљања индустријском производњом и вођење послова. 

Планирање потреба у ресурсима. Менаџмент људским ресурсима. Покретљивост запослених и 

развој каријере. Менаџерски послови и потребна знања. Пословни задаци – приступ и процес 

решавања. 

 

Практична настава: Састоји се у приказу конкретне примене теоријских сазнања при решавању 

задатака који се очекују у пракси. Студенти активно учествују у решавању задатака уз инструкцију 

наставника (сарадника). Задаци који се обрађују су из области које су обрађене у теоријској настави. 

Студенти као предиспитну обавезу раде два самостална задатка и то из планирања, ресурса за 

одговарајућу индустријску производњу и управљања индустријском производњом. 

Литература:  

Булат, В., Индустријски менаџмент, ИЦИМ, Крушевац, 2007. 

Јовановић, П., Индустријски менаџмент, Ц-принт, Београд, 1998. 

Тодоровић, Ј., Менаџмент производње, Мрљеш, Београд, 2000. 

Сајферт, З., Менаџмент, ТФ, Зрењанин, 2004. 

Вучићевић, М., Менаџмент у индустријском инжењерству, Белешке са предавања, ВИШСС2010 

Сладоје, Р., Вучићевић, М., Пројектовање модела за избор оптималне опреме, Машинство 35 (1986) 

11 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: На предавањима се примењује интерактивна метода наставе, која 

подразумева активно учешће студената, наручито у њеном уводном и завршном делу наставног 

часа. Вежбе се обављају двојако, са једне стране кроз аудиторне вежбе на којима се раде практични 

задаци,  дају упутства и потребни подаци за израду једног семинарског рада и једног (из праксе) 

самосталног задатка, а са друге стране кроз дискусију при одбрани семинарског рада односно 

самосталног задатка. 

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  усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци       (1) 30 - 50   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми  Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, 

Заштита од пожара и спасавање,Безбедност 

и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1105.10 Експлоатација термотехничких и  

               термоенергетских  постројења 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Слободан Б. Рацков,дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОМ, ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Студенту се пружају знања из експлоатације термотехничких и термоенергетских 

постројења, која су заступљена у процесној индустрији и термотехници. Програм је тако постављен 

да студент кроз предавања и вежбе сагледа оптимални процес вођења термотехничких и 

термоенергетских постројења са становишта практичне експлоатације. 

Исход предмета: Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално изврши 

одговарајуће прорачуне за термоенергетска постројења у практичној примени. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Уводно предавање о природном гасу и техничком нафтном гасу (ТНГ). 

Једначина стања (идеално ги реалног гаса). Калоријска моћ гаса.Хемијска и физичка својства. 

Дистрибуција. Гасоводи високог притиска. Осовна намена и функција. Постројења на гасоводним 

системима. Мерно регулационе станице (МРС). Гасна арматура. Потрошња гаса. Мерење протока 

гаса. Мерила са диференцијалним притиском. 

Практична настава: Састоји се од примене теоријских сазнања на решавање конструктивних 

примера из области димензионисања инсталција и опреме, избора мерних регулационих станица, 

уређаја и трошила. Посебна пажња се поклања прорачуну сложених цевовода уз упућивање 

студента на коришћење меродавне литературе. Студент ради два самостална пројектна задатка и то 

из области мерно регулационих станица и области прорачуна разводне мреже – сложених цевовода 

кроз насеље. 

Литература:  
Николић С., Термотехника и термоенергетска постројења са регулацијом енергетских процеса, 

Проналазаштво, Београд, 1998. 

Николић С., Термоенергетска постројења у парцијалној и комплексној примени, Проналазаштво, Београд, 

1991.  

Сава Вујић, Расхладни уређаји 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су 

аудиторна и на њима се теоријски обрађује физиканлност процеса у експлоатацији, предаје топлоте са 

аналитичким прилазом и добијањем погодних израза за практичну примену израчунавања топлотног 

капацитета котларница, турбомашина и расхладних уређаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30 – 50 Завршни испит        (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци  усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци 30 – 50   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 4 

колоквијуми  Усмени – 1  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1106.10 Гасне инсталације и опрема 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Слободан М. Ристић,дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОМ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Студенту се пружају потпунија знања о гасним инсталацијама, опреми и уређајима, 

за природни гас и течни-нафтни гас (ТНГ) који су све више заступљене у домаћинству, саобраћају, 

процесној индустрији и термотехници. Програм је тако постављен да студент кроз предавања и 

вежбе, усаврши своја знања о опреми и инсталацијама за транспортовање, складиштење, 

експлоатацију природног и течног-нафтног гаса са становишта практичне примене и коришћење 

ових савремених и еколошких енергената, заштите здравља и заштите од експлозије и пожара. 

Исход предмета: Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално изврши 

одговарајуће прорачуне капацитета, падова притисака, називног пречника цевовода, дебљине зида 

цеви за гасну инсталацију и опрему, прорачун и избор гасне станице, основни прорачун за избор 

опреме, уређаја и трошила за гас, да врши послове монтаже, пуштања у рад и одржавања уз 

поштовање законских прописа и стандарда који уређују ову област. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Уводно предавање о термо-техничким, енергетским и еколошким својствима 

природног гаса и ТНГ. Гасоводи магистрални, дистрибутивни унутрашњи; Инсталације за течни 

нафтни гас: Основна намена и функција. Постројења и опрема на гасоводним системима 

(компресорске станице, станице за одиризацију). Гасне станице свих врста-функције и опрема на 

њима. Гасна арматура (запорна, регулациона). Мерења физичких величина гаса (проток, притисак, 

температура, састав гаса). Мерила количине гаса (гасомери са меховима, ротациони, турбински и 

ултразвучни гасомери).  Уређаји за мерење и снабдевање течног нафтног гаса у аутомобиле. 

Практична настава: Састоји се од примене теоријских сазнања и практичних вештина на 

решавање конструктивних примера из области димензионисања инсталација и опреме, избора 

мерних регулационих станица, уређаја и трошила. Посебна пажња се поклања прорачуну сложених 

цевовода уз упућивању студента на коришћење меродавне литературе. Студент ради два самостална 

пројектна задатка и то из области прорачуна разводне мреже – сложених цевовода и прикључака на 

њима и избора и димензионисања гасних станица свих типова или станице за снабдевање ТНГ 

моторних возила. 

Литература:  

Танасић, Б., Гас и гасне инсталације, Скрипта у ел. форми, Техникум Таурунум, Београд, 2008. 

Стрелец, В., Плинарски приручник, 6. издање, Енергетика маркетинг, Загреб, 2001. 

Богнер, М. и Исаиловић, М., Природни гас, ЕТА, Београд, 2005. 

Богнер, М., Пропан и бутан, ЕТА, Београд, 2004. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су 

аудиторна и на њима се теоријски обрађује физикалност  функционисања гасних инсталација, 

опреме и уређаја на њима, са аналитичким прилазом интер-активним односом наставник-студент, 

коришћењем стручних и погодних израза и појмова за практичну примену. Вежбе су рачунске са 

конкретним и практичним примерима и илустрацијама из примене и праксе и то прорачуна и 

димензонисања инсталације, опреме и уређаја са указивањем на изворе информација и техничких 

података, пре свих на законске прописе и стандарде из ове бласти. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30 - 50 Завршни испит        (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

п
р

ак
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци  усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци 30 50   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени  - 4 

колоквијуми  Усмени -  1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1107.10 Meрeње и регулација процеса 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Мр Саша М. Марковић,дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОМ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање кандидата са принципима мерења процесних величина и избором 

начина вођења процеса помоћу измерених величина. Оспособљавање кандидата да самостално 

врши статистичку обраду резултата мерења и процену мерне несигурности.. 

Исход предмета: Након савладаног програма студент је упознат са основним мерењима и 

инструментима која се користе у мерењу иуправљању процесним системима. Такође очекује се да 

студент буде у стању са самостално планира експериментална испитивања и лабораторијски рад и 

врши процену мерне несигурности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основни појмови о мерењу и управљању у процесној индустрији. Основне 

мерене величени у процесној индустрији. Мерење температуре. Мерење притиска и разлике 

притиска. Мерење протока флуида. Остала мерења у процесној индустрији: мерење масе, нивоа, 

концентрације, влажности, физичких карактеристика флуида (густине и вискозности). Одређивање 

састава гасова и концентрације честица у гасу. Аналогни и дигитални сигнали. Пренос података у 

рачунар. Формирање алгоритма управљања. 

 

Практична настава: Примери појединих мерних уређаја, урађаја за аквизицију података и 

управљање. Реализација појединих мерења у лабораторији (практични рад у лабораторији). Обрада 

резултата измерених величина и процена мерне несигурности. 

Физичке основе одређивања мерених величина. Математички изрази којима се описују појаве које 

се користе при процесним мерењима. Методе мерења температуре, притиска и разлике притиска, 

протока мерним блендама, брзине у каналима и анализе гасова. Методе одређивање мерне 

несигурности. 

Литература:  

1. Лабораторијска инсталација за мерење притиска и температуре (манометри, давачи притиска, U 

цеви, коси манометри, термопарови, термометри, аквизициони систем). 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:   45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: 
Настава се изводи у облику класичних предавања уз лабораторијске и аудиторне вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30 – 50 Завршни испит        (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

лабораторијске вежбе 15 – 25 усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци 15 – 25   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени   3- 

колоквијуми  Усмени – 1  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1108.10 Производна логистика и менаџмент 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Миленко Љ Димитрић,дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са функцијама и методама производног менаџмента, планирањем, 

припремом, лансирањем и контролом чинилаца производње и услуга. Анализа и примена техника 

мерења резултата рада, искоришћења ресурса и ефективности средстава рада. Управљање 

логистичком подршком производњи и услугама, одржавањем средстава рада, обезбеђење и 

управљање транспортом. Овладавањем пословним одлучивањем, пословним правом и пословном 

етиком.   

Исход предмета: Оспособљеност за сагледавање и примену техника мерења ефикасности и 

резултата рада, оптимизацију утрошака ресурса и ефективности средстава рада. Познавање 

методама  планирања, припреме, лансирања и контроле производње и услуга. Оспособљеност за 

одлучивање уз поштовање права и етике. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Функције производног менаџмента и логистичке подршке процесу рада. 

Методе менаџмента и логистике. Анализа вредности. Утврђивање мерила, критеријума, норми и 

стандарда рада. Планирање и припрема производње и услуга. Лансирање и контрола производње и 

услуга. Обезбеђење и управљање средствима рада.. Контрола трошкова, анализа захтева и  

рекламација купца. Доношење одлука на бази чињеница. 

Практична настава: Планирање и терминирање производње. Анализа и примена техника 

планирања операција. Управљање залихама материјала, алата, готових производа и др. Планирање 

капацитета, енергије и радне снаге. Расположивост и поузданост ресурса, информација, средстава 

рада, енергије, радне снаге за реализацију производње и услуга и очувања радне и животне средине. 

Литература:  

Радојевић, З., ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМА САВРЕМЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, Новинско- издавачка 

установа Службени лист СРЈ, Београд 1997 

Радуловић, А., Радојевић, М., ТЕХНИКА МРЕЖНОГ ПЛАНИРАЊА, Научна књига, Београд 1990. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду домаћих и пројектних задатака, посета организацијама, провере знања 

студудената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 33 – 60 Завршни испит        (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 – 5 писмени део               (макс.) 40 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 11 – 20 усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци 19 – 35   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми  Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство,Заштита од 

пожара и спасавање,Безбедност и здравље 

на раду,Саобраћајно инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1109.10     Технички прописи и стандарди 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Мр Рајко Ж. Несторовић,дипл.инж.маш 

Статус предмета: ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са циљевима, наменама и потребама стандрадизације и доношења 

норми и  прописа. Упознавање са развојем, структуром и применом техничких стандарда и прописа 

на основу којих се нормира и контролише планирање и изградња објеката, с тим у вези пратећа и 

главна документација, обезбеђење потребних информација, квалитет и очување радне и животне 

средине. Упознавање са организацијом и процедурама изналажења и примене прописа и стандарда у 

процесима прераде метала, дрвета, гуме и пластике, као и у активностима заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње и коришћења производа. 

Исход предмета: Опособљеност за идентификовање и примену захтева техничких прописа и 

стандарда на активности организације, као што су заштита радне и животне средине, планира ње, 

пројектовање, развој и изградња објеката, технолошки процеси обраде, заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње, коришћења и стављања ван употебе производа, 

опреме или објекта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам, циљеви, намена и врсте прописа, норми и стандарда. Основни захтеви 

SRPS  и  ISO стандарда. Основни прописи о планирању и изградњи. Стандарди формирања 

производа од метала, дрвета, гуме и пластике, опреми и технолошким процесима обраде, заштите, 

паковања, транспорта, складиштења, испоруке, уградње, експлоатације и престанак коришћења. 

Прописи и норме распореда радних места, транспортних путева, доставе материјала, 

расположивости логистичке подршке, еколошкој уредности радног места, дистрибуцији отпада и 

заштити при раду. Утицај норми и прописа на ефективност и ефикасност пословања организација. 

Практична настава: : Практична примена прописа о планирању и изградњи објеката.  Стандарди и 

прописи о изградњи, уградњи и монтажи, распореду и коришћењу производне опреме. Прописи 

обједињавања свих фактора који утичу на распоред опреме, сигурност функцинисања, правилно и 

ефикасно коришћење машина, особља и простора, могућности проширња капацитета, могућност 

једноставног преуређења и реорганизације, могућност лаког прилагођавања изменама производа, 

захтевима тржишта и побољшањима у производном процесу. Практична примена неких SRPS  и  

ISO стандарда 

Литература:  

Исаиловић, М., Богнер, М., Прописи о панирању и изградњи, Ета, Београд 2005.  

Богнер, М, Исаиловић, М., Прописи у машинству, СМЕИТС, Београд 2000. 

Серија стандарда  ISO 9000 и ISO 14000. 

SRPS стандарди 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду самосталних и пројектних  задатака, посета организацијама, провере знања 

студената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 33 60 Завршни испит        (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 – 5 писмени део               (макс.) 40 

п
р

ак
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 11 – 20 усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци 19 - 35   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми  Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1110.10 Припрема и финализација 

производа 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Илија Ж. Белић,дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета:  

- Анализа тржишта; захтеви корисника, понуда, пласман, утицај на развој предузећа. 

- Интерно рачунско представљање; реални модел, информациони модел, модел података, модел  

   информисања. 

- Задовољење основних безбедносних и еколошких стандарда. 

Исход предмета: 

- оспособљеност за радне активности у складу са организацијом пословања и захтевима  

  „нових“ власника капитала и општом тенденцијом прихватања европских и светских модела; 

- оспособљеност за реорганизовање делова производног система или мањих производних  

  субјеката у складу са концептима за евро-интеграције. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

- Дефинисање новог концепта производа, производних система и производних процеса. 

- Скуп активности од идеје или захтева корисника до пласмана, са фазама идејне разраде,  

   утврђивања изводљивости, поступка реализације и анализе свих ресурса. 

- Критеријуми одлучивања према аспекту важности, неопходности, економске оправданости и  

  очекиване користи (материјалне и афирмативне). 

- Утврђивање коначног решења (параметара производа, поступка реализације) и израда  

   прототипа, нулте серије и финалног производа. 

- Финализација производа кроз аспект типа монтаже компонената, заштите, амбалажирања,  

  складиштења и дистрибуције. 

- Безбедност и здравље на раду (системи и средства опште и личне заштите) и еко-концепт  

  (отпад, обновљиви извори енергије). 

Практична настава: 

Показни део изводи се од стране професионалног извршиоца показним радом у радионицама и 

посетама фабрикама, погонима и истраживачким центрима, у складу са расположивим 

могућностима. Сваки полазник на свом радном месту-институцији (постојећем или очекиваном) 

самосталнои ради студију у складу са програмским садржајем предмета, по унапред утврђеном 

садржају и под надзором предметног наставника. 

Студија може да буде саставни део завршног специјалистичког рада 

Литература:  

1. Илија Белић, Писана предавања, 

2.П.Поповић, Р.Митровић, и остали, Оцењивање усаглашености производа-развој 

инфраструктуре, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Машински факултет, Београд, ISBN 978-

86-7306-098-9, COBIS.SR7ID 156369932, Београд, 2009. 

3. А.Ковачевић, Пројектовање производа – основи пројектовања, Машински факултет, Тузла, 

2002. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: 

Теоријски рад остварује се предавањима, аудиторним вежбама и консултацијама.  

Наставна средства теоријске наставе су стандардна учила, графички прикази, фолије и видео 

презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 30 – 50 Завршни испит        (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

п
р

ак
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци  усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци 30 – 50   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 
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колоквијуми  Усмени – 1 

 

Студијски програм/студијски програми 

: 

Машинско инжењерство,Безбедност и здравље на 

раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1111.10 Заваривање и заварене конструкције 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Сандра М. Кастелец Мацура,диплинж.мет. 

Статус предмета: ИЗ  

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Упознавање кандидата са основним појмовима о заваривању, основним поступцима заваривања, 

врстама заврених конструкција и начином испитивања заварених конструкција. Оспособљавање 

кандидата да самостално изврши избор технолошког поступка заваривања, додатног и помоћног 

материјала, основних параметара заваривања. Упознавање са основним методама испитиванја 

заврених конструкција. 

Исход предмета: 

Након одслушане теоријске наставе, као и ангажовањем у практичној настави (кроз лабораторијске 

вежбе, израду рачунских задатака и самосталних пројеката), кандидат ће бити упознат са основним 

појмовима из области заваривања и заварених конструкција. Кандидат ће бити оспособљен да 

самостално састави алгоритам технолошког поступка заваривања, изврши избор основних 

параметара заваривања и након завршеног поступка заваривања изврши испитивање и контролу 

заварене конструкције.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Увод. Класификација поступака заваривања. Електролучно заваривање. Теорија електричног лука. 

Ручно електролучно заваривање. Електролучно заваривање топљивом елетродном жицом у заштити 

гаса МИГ/МАГ поступак. Електролучно заваривање пуњеном електродном жицом. Електролучно 

заваривање нетопљивом електродом у заштити инертног гаса, ТИГ поступак.  Електролучно 

заваривање под прашком. Електроотпорно заваривање. Гасно заваривање. Специјални поступци 

заваривања. Теоријске основе заварених конструкција. Основе пројектовања шава и конструкција. 

Испитивање заварених конструкција. Надзор и контрола заваривања. 

Практична настава: 

Рекапитулација и дискусија о основним појмовима у заваривању. Означавање електрода. Прорачун 

потрошње електрода при заваривању. Прорачун технологије заваривања. Прорачунски аспекти 

чврстоће материјал.  Прорачун шава и конструкција. Вежбе у заваривачкој радионици. Испитивање 

заварених конструкција (механичка, технолошка и ИБР). 

Литература:  

1. В. Шијачки, А. Милосавлјевић, А. Седмак: Приручник за машинске материјале – Заваривање 

лемљење лепљење, Машински факултет Београд, 1996 

2. Б. Лукић: Технологије заваривања у пракси, ИР-МИР, 2002. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи у облику класичних предавања уз лабораторијске и аудиторне вежбе.  

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30 – 50 Завршни испит        (макс.поена)  50 

активност у току предавања 5 – 10 писмени део               (макс.) 30 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

лабораторијске вежбе 15 – 25 усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци 10 – 15   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
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Спецификација стручне праксе (шифра 1112.10) 

Студијски програм : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија : Струковне специјалистичке студије 

Наставници задужени за организацију стручне праксе : 

Др Мирослав Вучићевић, Др Павле Богетић и Др Слободан Рацков 

Број ЕСПБ : 2 

Услов : Према Упутству о стручној пракси 

Циљ :  Практично упознавање са  технологијом, конструкцијом алата и прибора, методама 

програмирања CNC обрадних система, техникама инжењерства квалитета и логистичке подршке, 

принципима и методама менаџмента, односно управљања, обезбеђења и контроле пословањем 

организационих јединица, производњом, ресурсима, производима и услугама, оптимизацијом 

чинилаца пословања, затим  припреме и реализације производње и услуга, контроле и сервиса 

производа, одржавања опреме и механизације, као и стицање потребних вештина за мерење и 

регулацију процеса у процесној техници,  експлоатацији гасних инсталација, термотехничких и 

термоенергетских постројења, сагледавање  параметра планирања и  побољшања квалитета процеса 

и производа, радне и животне средине, као и примене одговарајућих норми, прописа и стандарда.  

Очекивани исходи : Оспособљеност за менаџмент и инжењерство процеса и система, 

пројектовање склопова, технологије и режима рада, организацију радних места и логистичке 

подршке, анлизу и оптимизацију процеса и квалитета производа, оперативно управљање 

системима, планирање и припрему производње и услуга, експлоатације, сервиса,  одржавања 

опреме и механизације, регулацију струјних и топлотних процеса у индустрији, менаџмент 

експлоатацијом гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских процеса и постројења.  

Садржај стручне праксе : Формирање конструкције, технолошког поступка и програма израде и 

контроле за машински део. Дијаграм тока процеса израде дела од припреме, развоја, набавке, 

обраде, монтаже, паковања и продаје. Идентификација поступка менаџмента и доношења одлука, 

формирање шеме организације, шеме комуникационих веза и структуре информационих система за  

оптимизацију процеса и побољшања квалитета. Процедуре управљања алатом, материјалима и 

експлоатацијом транспортних, производних и процесних система. Технике менаџмента 

логистичком подршком и одржавањем. Прикупљање и анализа резултата мерења и регулације 

термотехничких и термоенергетских процеса, планирање потребних корективних акција.  

Број часова, укупно               45 

Методе извођења : Настава се одвија већим делом кроз присуство студента у организацији и 

мањим кроз консултације са наставником. Консултације чине разговор наставника са студентом о 

начину његовог присуства у организацији давањем упутства и информација, указујући на методе 

решавања  проблема. Практичан рад повезује теоретску наставу са праксом у производном и 

услужном предузећу, упоређујући теоретске вредности са практичним показатељима процеса. 

Учествовање у  пројектовању, мерењу и анализи процеса, планирању производње и квалитета 

производа, затим упознавање са процедурама управљања алатом, материјалима и експлоатацијом 

опреме, примена техника менаџмента логистичком подршком и одржавањем, резултата мерења и 

регулације термотехничких и  термоенергетских  процеса и система. Сагледавање потребних 

ресурса и примене стандарда.  

Оцена: испит, начин полагања и формирања коначне оцене 
Обавезно је формирање  Дневника стручне праксе, укупног обима око 30 до 60 страна А4 формата,   

у сагласности са планом и програмом стручне праксе. Квалитет формирања дневника носи од 33 до 

60 испитних поена. Одбрана Дневника стручне праксе, носи од 22 до 40 испитних поена. Укупан 

максималан број испитних поена за наставни предмет износи 100. Оцењивање се врши према 

следећем прегледу : 

Поени :       < 55        55 – 64         65 – 74          75 – 84            85 – 94         95 – 100 

Оцена :           5              6                   7                    8                      9                   10. 
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В. Спецификација СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
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Спецификација специјалистичког рада (шифра 1113.10) 

Студијски програм : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија : Струковне специјалистичке студије 

Наставник задужен за менторство : Ментор је наставник за предмет из чијег програма је 

најзначајнији, тематски део специјалистичког рада. 

Број ЕСПБ : 9 

Услов : Дат je у Упутству о специјалистичком раду. 

Циљ : Циљ је да студент стечена теоријска знања практично мултидисциплинарно употреби за 

самостално решавање реалног  задатка или инжењерског проблема, да кроз израду рада  примењује 

савремене технике и методе инжењерства и  менаџмента, сагледава основне параметре планирања и 

побољшања квалитета процеса и производа, радне и животне средине и примењује норме, прописе и 

стандарде. Циљ  је упознавање студента са оперативном  технологијом, конструкцијом алата и прибора 

за обраду делова, методама програмирања CNC  система, такође да се практично оспособи да влада 

активностима припреме производње и логистичке подршке, контроле и сервиса производа, одржавања 

опреме и механизације, да стекне вештине мерења и регулисања процеса у процесној техници и знање 

у експлоатацији и одржавању гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских постројења.  

Очекивани исходи : Знања стечена израдом и одбраном Специјалистичког рада дају оспособљеност 

за менаџмент и инжењерство процеса и система, пројектовање и моделирање машинских склопова, 

технологије и режима рада, организацију радних места и логистичке подршке, анлизу и оптимизацију 

процеса рада и квалитета производа, оперативно управљање конвенционалном и  CNC технологијом и 

системима, планирање и припрему производње, експлоатације, сервиса,  одржавања и трошкова 

опреме и механизације, затим регулацију струјних и топлотних процеса, менаџмент експлоатацијом и 

одржавањем гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских постројења.  
Општи садржај специјалистичког рада : Предговор и кључне речи. Садржај. Текст задатка по тезама 

и кључним елементима. Уводна разматрања, стање, трендови и тренутно примењивани концепти. 

Анализа постојећег стања решења проблема и захтеви будућности. Методологија, методе и технике 

решавања проблема. Конфигурација, модел и суштина решења проблема, главни излазни резултати. 

Примена решења, препоруке и користи, ефективност и ефикасност решења. Закључна разматрања, 

правци даљег рада и развоја. Литература, основна и помоћна. Прилози, скице, цртежи, софтвери и др.      

Методе извођења : Израда рада се одвија делом кроз практичан рад и истраживања у одговарајућој 

организацији и делом кроз консултације студента са ментором и другим наставницима који могу 

помоћи у изради рада. Наставник даје упутства, указујући студенту на пригодну литературу, 

информације, методе и технике за решавање текућег проблема. Практичан рад подразумева 

истраживање коришћењем теоретских знања  и добре праксе производне  или услужне организације за 

решавање задатака специјалчистичког рада, при чему је пожељна компарација теоретских вредности са 

реалним показатељима и параметрима процеса;  учествовање у активности за истраживање тржишта, 

пројектовање и развој процеса, планирање производње и квалитета производа, планирање потребних 

активности и ресурса, мерење, анализе и унапређења процеса ради повећања ефективности и 

ефикасности организације; затим упознавање са постојећим или израда нових процедура управљања 

алатом, материјалима и експлоатацијом транспортних и процесних система, техникама менаџмента 

логистичком подршком и одржавањем и прикупљање и анализа резултата мерења и регулације 

термотехничких и термоенергетских процеса.  

Начин одбране и формирања коначне оцене одбрањеног Специјалистичког рада : 

Обавезно је формирање Специјалистичког рада према Упутству, као и самостална презентација 

резултата рада. Максималан број испитних поена  износи = 100. Квалитет формирања рада носи од 33 

до 50 испитних поена, излагање до 10 испитних поена, а одбрана  носи од 22 до  40 испитних поена. 

Формирање коначне оцене врши се на основу укупног броја освојених испитних поена, на следећи 

начин : 

Поени :       < 55        55 – 64         65 – 74          75 – 84            85 – 94         95 – 100 

Оцена :           5              6                   7                    8                      9                   10. 
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2010. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  
Студијски програм: САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО (са два модула) 

 

 

 НАСТАВНИ ПЛАН 

 КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО 

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

М1 – Организација саобраћаја и транспорта и М2 – Безбедност саобраћаја) 

(једна година, 60 ЕСПБ – бодова, акредитован 2010. године) 

НАСТАВНИ ПЛАН (у примени за студенте уписане 2010/11. до 2014/15. године) 

 - Распоред предмета по семестрима и годинама студија- 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Шифра Назив предмета Сем. 

Статус 

предмета 

 

Часови активне 

наставе 

Остали 

часови 
ЕСПБ 

    П В ДОН   

Прва година 

1 1001.10 Технологије и системи квалитета I ОЗ 3 3 - - 7 

2 
 

Обавезни предмет 1 изборног 

модула 

I ОМ 
3 3 - - 7 

3 
 

Обавезни предмет 2 изборног 

модула 

I ОМ 
3 3 - - 7 

4  Изборни предмет 1 I ИБЗ 3 3 - - 7 

5 
 

Обавезни предмет 3 изборног 

модула 

II ОМ 
3 3 - - 7 

6 
1207.10 

Управљање ризицима и 

спасавањем 

II ОЗ 3 3 - - 7 

7  Изборни предмет 2 II ИБЗ 3 3 - - 7 

Укупно часова активне наставе на години студија = 630 

8 1299.10 Стручна пракса II О Укупно часова 90 2 

9 1200.10 Специјалистички рад II О  9 

Укупно ЕСПБ 60 

 

 

Студент се при упису на специјалистичке струковне студије опредељује за један од 

изборних модула: 

 

М1) Организација саобраћаја и транспорта 

М2)  Безбедност саобраћаја 

 

Опредељујући се за модул студент се опредељује и за обавезне предмете који припадају 

модулу и то према следећим листама:  

 

Листа обавезних предмета за модул:   Организација саобраћаја и транспорта 
                                                    

Модул:    Организација саобраћаја и транспорта 

Статус 

предмета 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Укупно час. 
ЕСПБ 

преда.  вежби 

Обав.пред.1 1201.10 Шпедиција са логистиком транспорта 45 45 7 

Обав.пред.2 1202.10 Математички модели у саобраћају и транспорту 45 45 7 

Обав.пред.3 1203.10 Дијагностика исправности моторних возила 45 45 7 

 

 

Листа обавезних предмета за модул:  Безбедност саобраћаја 
 

Модул:    Безбедност саобраћаја 

Статус 

предмета 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Укупно час. 
ЕСПБ 

преда.  вежби 

Обав.пред.1 1204.10 Превентива и кампање у безбедности саобраћаја 45 45 7 

Обав.пред.2 1205.10 Анализе и увиђаји саобраћајних незгода 45 45 7 

Обав.пред.3 1206.10 Вештачење саобраћајних незгода 45 45 7 
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Настава се ораганизује на модулу уколико се пријави најмање 5 студената. 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА: 

 

За изборни предмет 1 из Наставног плана студент се опредељује при упису за један од 

понуђена два предмета и то: 
  

Изборни предмет 1 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Укупно час. 
ЕСПБ 

преда. вежби 

1004.10 Менаџмент одржавањем 45 45 7 

1109.10 Технички прописи и стандарди 45 45 7 

 

 

За изборни предмет 2 из Наставног плана студент се опредељује при упису за један од 

два понуђена предмета и то:  

 
 

Изборни предмет 2 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Укупно час. 
ЕСПБ 

преда. вежби 

1002.10 3D моделирање у инжењерству 45 45 7 

1003.10 Технике еколошког инжењерства 45 45 7 

 

 

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; 

- за статус предмета: О – обавезни предмет; ОЗ – обавезан заједнички предмет; ИБЗ 

– изборни заједнички предмет; ОМ – обавезни предмет модула; ИБМ – изборни 

предмет на модулу. 
-  

 

 

       Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

 

                   др Слободан Ристић,  дипл. инж. маш.                                                                           
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2010. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  
Студијски програм: САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО (са два модула) 
 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

А. Спецификација ПРЕДМЕТА 

Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ   

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

1. 1001.10 Технологије и системи квалитета 

2. 1304.11 Поступци утврђивања узрока пожара и повреда на раду 

3. 1203.10 Шпедиција са логистиком транспорта 

4. 1202.10 Математички модели у саобраћају и транспорту 

5. 1201.10 Дијагностика исправности моторних возила 

6. 1204.10 Превентива и кампање у безбедности саобраћаја 

7. 1205.10 Анализе и увиђаји саобраћајних незгода 

8. 1206.10 Вештачење саобраћајних незгода 

9. 1004.10 Менаџмент одржавањем 

10. 1109.10 Технички прописи и стандарди 

11. 1002.10 3D моделирање у инжењерству 

12. 1003.10 Технике еколошког инжењерства 
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Студијски програм/студијски програми : Машининско инжењерство,  

Саобраћајно инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1001.10 Технологије и системи квалитета 

Наставник (Име, средње слово, презиме):  Др Петар В. Димитријевић,дипл.инж.маш 

Статус предмета: ОЗ  - обавезни заједнички 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознавање са стандардима и прописима, стратегијама и принципима, техникама и 

технологијама управљања квалитетом процеса, производа и услуга, на основу којих се дефинише и 

успоставља систем квалитета који одређује и контролише пословно понашање организације у 

односу на корисника производа и услуга. Упознавање са улогом руководства, инструментима, 

методама, информацијама и управљачким величинама, којима се могу успоставити технологије, 

документа и процедуре неопходне за праћење, мерење, анализу  и побољшање квалитета процеса, 

ресурса, реализације производа и вршења услуга. Разматрање филозофија, процесних модела и 

система обезбеђења и контроле квалитета у савременим условима.  Пројектовање, планирање и 

програмирање имплементације серије стандарда ISO 9000 у организације.  

Исход предмета: Сагледавање, разумевање и примена захтева стандарда и прописа у вези 

менаџмента квалитетом. Познавање и успостављање принципа, политике и стратегије, технологија и 

документације, конфигурације система квалитета и потребних ресурса за побољшање процеса и 

унапређење квалитета.  Пројектовање, планирање и програмирање имплементације серије стандарда 

ISO 9000 у организације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основни појмови и дефиниције. Значај, развој и примена техника и технологија 

квалитета. Захтеви стандарда у вези управљања квалитетом. Обезбеђење и контрола квалитета. 

Одговорност руководства. Управљање документацијом. Менаџмент ресурсима. Технологије и 

захтеви за реализацију производа и вршења услуга. Мерење, анализе и побољшање квалитета 

процеса и услуга. Принципи и стратегије управљања квалитетом. Примена савремених метода и 

техника. Визија и мисија квалитета. Структура управљачког система. Концепт управљања, 

иницијлизације, планирања, израде, реализације, контроле и окончања пројеката.  

Практична настава: Упознавање са значајем праћења и контроле квалитета, изворима 
неусаглашености производа и услуга. Посета радној организацији са имплементираним 
системом  управљања квалитетом и упознавање  са његовим принципима и структуром. 
Концепт управљања, иницијлизације, планирања, израде, реализације, контроле и 
окончања пројеката система квалитета према захтевима ISO 9000. 
Литература:  

Димитријевић, П., Менаџмент квалитетом, Стратегија и пракса, ВТМШ, Београд 2001, 

Димитријевић, П., Менаџмент квалитетом, Збирка примера и задатака, ВТМШ, Београд 2001, 

Серија стандарда ISO 9 000. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

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

 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду домаћих и пројектних задатака, посета организацијама, провере знања 

студудената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 33 – 60 Завршни испит        (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 – 5 писмени део               (макс.) 40 

П
р

ак
ти

ч
. 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 11 - 20 усмени део                 (макс.) - 

пројектни задаци 19 – 35   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми - Усмени -  

 

 

 

 

 



 35 

Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање, Безбедност 

и здравље на раду, Друмски и градски 

саобраћај 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1304.11 Поступци утврђивања узрока 

пожара и повреда на раду 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Србислав Б. Генић, дипл.инж.маш. 

редовни професор 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

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 и безбедност у саобраћају и 

транспорту. 

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 
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. 

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

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 30-45 усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 Трајање испита         

(часова) 

Писмени -1 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Саобраћајно инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1203.10 Шпедиција са логистиком 

транспорта 

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

Статус предмета: ОМ 

Број ЕСПБ: 7 

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:  

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:30 

 

Вежбе:45 ДОН -други облици наставе : 

 

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 : Саобраћајно инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1202.10  

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Душан Р. Дамиан, дипл. математичар 

Статус предмета: ОМ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Студент се оспособљава за организовање и праћење транспорта у оквиру разматраног система а у 

циљу постизања оптималног плана. Циљ је да се установи а потом оптимира функција циља која 

репрезентује трошкове време или путању кретања. 

Исход предмета: 

Студент је оспособљен, након положеног испита, за обављање послова везаних за токове људи и 

материјала у оквиру транспортног система, међу којима и великог система унутрашњег транспорта 

или материјалне производње као и за избор, типове и количину средстава транспорта, оптимирање 

транспорта и установљење минималног пута уз најниже трошкове. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Обрађују се поглавља из метода операционог истраживања и метода асигнације 

са нагласком на примени истих. Изучавају се методе најкраћег пута  путем асигнације, метод 

трговачког путника, Колесаров алгоритам, дуални проблем код линеарног програмирања, 

динамичко програмирање и Лагранжеви мултипликатори као и метод Монте Карло. Примена 

симплекс методе и методе геометријске интерпретације линеарног програмирања на транспортни 

проблем, Примал и дуал, примена дуалног приступа на проблеме у саобраћају и транспорту, 

Минтерм и макстерм  са применом, Алгебра скупова и Булова алгебра у саобраћају и транспорту, 

Дуални проблем у линеарном програмирању. 

Практична настава: Реализује кроз аудиторне вежбе на којима се студенти ближе упознају са 

начином израде рачунских задатака из области обухвађених теоријском наставом и упућују се у 

начин израде самосталног рада. Нагласак је на примени теоријски обрађене материје на задатке. 

Примењује се метод трговачког путника на моделирање кретања средстава унутрашњег транспорта, 

метод асигнације на  терминале и одабир путања, метод динамичког програмирања на оптимизацију 

истовременог транспорта робе различитих димензија, Колесаров алгоритам на модел организације 

транспорта робе различитог приоритета а линеарно програмирање на избор оптималног типа и броја 

средстава транспорта на линији. Примена дуалног приступа и минтерма и макстерма на практичним 

задацима из саобраћаја и транспорта. 

Литература:  

Петрић Ј., Операциона истраживања I, Научна књига, Београд, 1984, 

Петрић Ј., Операциона истраживања II, Научна књига, Београд, 1984, 

Марковић Б., Методе оптимизације у организацији транспорта и руковања материјалом,   

     ВИШСС, Техникум Таурунум, Београд, 2008 год. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:45 

 

Вежбе:45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: 

Настава се реализује путем предавања, аудиторног карактера, уз коришћење видео подршке када 

материја која се излаже то изискује, затим, аудиторних вежби на којима наставник упознаје 

студенте са начином израде рачунских задатака, као и 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 : Саобраћајно инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1201.10 Дијагностика исправности 

моторних возила 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Милан М. Тасић,дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОМ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета:Наставни циљ је упознавање студента са теоријским основама кретања, 

конструкцијом, начином рада као и употребом  моторних возила у саобраћају и транспорту као и 

проблематиком настанка отказа, превецијом истога као и могућим узроцима наданог и ненаданог 

настанка неисправности. Тематика предмета предвиђа и утврђивање поузданости система. 

Исход предмета: 

Након положеног испита студент ће бити оспособљен за избор оптималног моторног возила у 

складу са захтевима транспорта терета или путника на задатој траси,  прорачун возних 

карактеристика и економских показатеља у екплоатацији, затим за организовање самосталног или 

тимског рада на ремонтима возила, у набавци и трговини резервним деловима као и станицама 

техничког прегледа возила. Исходом се подразумева и оспособљеност студента да се бави 

утврђивањем интервала поузданости рада возила, вероватноћом отказа, утицајем вероватноће отказа 

на реализацију транспортног задатка као и на безбедност у саобраћају. Исход је и оспособљеност 

студента за вођење послова одржавања средстава транспорта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Овај вид наставе чине поглавља којима се обрађује тематика возила: вучнодинамички прорачун 

возила, пријањање, системи за ослањање, кочење, управљање и склопови возила: мењачки, 

кардански и сл, затим концепција градње возила, параметри безбедности и посебни уређаји на 

возилима који се односе на стабилност при кретању и заустављању, системи за дијагностику 

неисправности возила, опрема сервиса и аутобаза као и процедуре утврђивања неисправности. 

Практична настава: 

Састоји се од аудиторних вежби на којима се студенту приближава материја: пријањање возила, 

вучнодинамички прорачун (кроз израду задатака), приказа начина израде самосталног задатка као и 

лабораторијских вежби: мерење масе возила, одређивање тежишта и ремонт разних склопова, 

задаци утврђивања вероватноће отказа система, принципи дијагностике путем класичних метода и 

путем софтверске подршке, шеме савремених система као: АБС, ЕСР и др. као и унос података и 

приступ документацији возила путем информационог система, савременом опрема аутобаза. 

Литература:  

Јанковић,Д., Тодоровић, Ј.,  Динамика кретања моторних возила, МФ Београд, 1978, 

Јанковић,Д., Тодоровић, Ј.,  Конструкција моторних возила, МФ Београд, 1984, 

Ленаси Ј., и др, Моторна возила, Саобраћајни факултет, Београд, 1994. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:45 

 

Вежбе:45 ДОН -други облици наставе : 

 

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 :   *Саобраћајно инжењерство  

**Заштита од пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1204.10  

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Дејан Јованов, дипл.инж.саоб. 

Статус предмета: *  ОМ 

** ИБ-1 Изборни предмет 1 

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:45 ДОН -други облици наставе : 

Методе извођења наставе: Настава се реализује путем предавања, аудиторног карактера, уз коришће ње 

видео подршке као и аудиторних вежби на којима наставник упознаје студенте са начином израде прак тичних 

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)  Завршни испит        (макс.поена)   

активност у току предавања  писмени део               (макс.)  

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци  усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени -  

 

Студијски програм/студијски програми : *  Саобраћајно инжењерство, 

**Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1205.10 Анализе и увићаји саобраћајних 
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незгода 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Павле Богетић, дипл. инж. маш. 

Статус предмета:   * ОМ 

**ИЗ-1, Изборни предмет 1 

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:45 ДОН -други облици наставе : 

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 : Саобраћајно инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1206.10 Вештачење саобраћајних незгода 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Дејан Јованов, дипл.инж.саоб. 

Статус предмета: ОМ 

Број ЕСПБ:  

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 : 

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 : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1004.10 Менаџмент одржавањем 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Павле С. Богетић,дипл.инж.маш. 

Статус предмета: обавезни у модулу 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Циљ предмета је да студентима обезбеди додатна знања и надградњу из области одржавања. 

Акценат је посебно дат на знања неопходна за руковођење, организовање и управљање одржавањем. 

Због сложености техничких система, пред руководиоцима односно менаџерима специјализованих 

предузећа и служби одржавања је сложен и одговоран посао да радове одржавања ураде на прави 

начин. Радови одржавања, ако се не ураде како треба, могу изазвати озбиљне материјалне штете, а 

понекад и смртне исходе. 

Исход предмета: 

Студент се оспособљава за напредно управљање и руковођење процесима одржавања. Са друге 

стране се припрема за вођење већег броја учесника у процесу одржавања и њихово организовање за 

сложеније радове одржавања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Одржавање и животни циклус техничких система. Методе анализе и процене троошкова животног 

циклуса са детаљном спецификацијом и одрђивањем нивоа учешћа свих релевантних трошкова. 

Опредељивање за најпогоднији начин одржавања уз вођење рачуна о оптималном односу квалитета 

и трошкова одржавања. Моделирање процеса одржавања. Детаљно одређивање методологије 

одржавања са израдом свих потребних пратећих докумената. Пројектовање система одржавања. 

Логистичка подршка одржавању. Моделирање и оптимизација система одржавања. Пројектовање 

техничких система за одржавање. 

Практична настава: 

Приликом практичне наставе студенти се баве прорачуном и налажењем методологије за задате 

радове одржавања. Опредељују се за набавку возног парка на основу упоређивања задатих 

параметара и могућности понуде на тржишту уз посебно поклањање пажње економским 

параметрима. Одређују потребне количине за набавку резервних делова уз одређивање 

методологије саме набавке. Поред тога се укључују у рад неког специјализованог предузећа из ове 

области.  

Литература:  

Тодоровић Ј., Инжењерство одржавања, Машински факултет, Београд, 1990. 

Јанковић Д., Дубока Ћ., Одржавање моторних возила, Машински факултет, Београд, 1984. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: 

Изучавање материје из овога предмета се врши кроз предавања и вежбања и израде пројектног 

задатка који се ради на часу. Наставна средства су стандардна учила, графички прикази, фолије и 

видео презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30 – 40 Завршни испит        (макс.поена)  60 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 60 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци  усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци 15 – 20   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми 15 – 20 Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1109.10     Технички прописи и стандарди 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Мр Рајко Ж. Несторовић,дипл.инж.маш. 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са циљевима, наменама и потребама стандрадизације и доношења 

норми и  прописа. Упознавање са развојем, структуром и применом техничких стандарда и прописа 

на основу којих се нормира и контролише планирање и изградња објеката, с тим у вези пратећа и 

главна документација, обезбеђење потребних информација, квалитет и очување радне и животне 

средине. Упознавање са организацијом и процедурама изналажења и примене прописа и стандарда у 

процесима прераде метала, дрвета, гуме и пластике, као и у активностима заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње и коришћења производа. 

Исход предмета: Опособљеност за идентификовање и примену захтева техничких прописа и 

стандарда на активности организације, као што су заштита радне и животне средине, планира ње, 

пројектовање, развој и изградња објеката, технолошки процеси обраде, заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње, коришћења и стављања ван употебе производа, 

опреме или објекта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам, циљеви, намена и врсте прописа, норми и стандарда. Основни захтеви 

SRPS  и  ISO стандарда. Основни прописи о планирању и изградњи. Стандарди формирања 

производа од метала, дрвета, гуме и пластике, опреми и технолошким процесима обраде, заштите, 

паковања, транспорта, складиштења, испоруке, уградње, експлоатације и престанак коришћења. 

Прописи и норме распореда радних места, транспортних путева, доставе материјала, 

расположивости логистичке подршке, еколошкој уредности радног места, дистрибуцији отпада и 

заштити при раду. Утицај норми и прописа на ефективност и ефикасност пословања организација. 

Практична настава: : Практична примена прописа о планирању и изградњи објеката.  Стандарди и 

прописи о изградњи, уградњи и монтажи, распореду и коришћењу производне опреме. Прописи 

обједињавања свих фактора који утичу на распоред опреме, сигурност функцинисања, правилно и 

ефикасно коришћење машина, особља и простора, могућности проширња капацитета, могућност 

једноставног преуређења и реорганизације, могућност лаког прилагођавања изменама производа, 

захтевима тржишта и побољшањима у производном процесу. Практична примена неких SRPS  и  

ISO стандарда 

Литература:  

Исаиловић, М., Богнер, М., Прописи о панирању и изградњи, Ета, Београд 2005.  

Богнер, М, Исаиловић, М., Прописи у машинству, СМЕИТС, Београд 2000. 

Серија стандарда  ISO 9000 и ISO 14000. 

SRPS стандарди 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

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

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду самосталних и пројектних  задатака, посета организацијама, провере знања 

студената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 33 60 Завршни испит        (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 – 5 писмени део               (макс.) 40 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 11 – 20 усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци 19 - 35   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми  Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми: Машинско инжењерство, Саобраћајно 

инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1002.10 3D моделирање у инжењерству 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Милан Д. Милутиновић 

Статус предмета: обавезни заједнички 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Стицање сазнања о улози и значају 3D моделирања  у инжењерским активностима, овладавање 

теоријским и математичким основама компјутерске графике и стицање практичних знања у 

примени 3д моделирања у инжењерској пракси. 

Исход предмета: 

Овладавање знањима и вештинама за 3D моделирање машинских делова, склопова и 

подсклопова, применом основних принципа компјутерске графике користећи лиценциран 

софтвер SOLIDWORKS. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Увод у компјутерску графику. Моделирање. Геометријско моделирање, дводимензионалне (2D) 

графичке тарнсформације, ротација, транслаcија, пресликавање, скалирање, увод у 3D графику, 

Тродимензионалне (3D) графичке трансформације, графичко приказивање објекта, ортогоналне 

пројекције, аксонометријско приказивање, Булове операције. 

Практична настава: 

Основе CAD система, компјутерски модели представљања објеката: линијски, површински, 

запремински модели. Уклањање невидљивих ивица, кубни сплајн, Безиер-ова крива, Б- сплајн, 

НУРБС криве, површине, бикубна површина, Безиер-ова површина, Б-сплајн површина, 

Одређивање особина описаних тела. Површина. Запремина.  

Основе 3D моделирања у софтверском окружењу SOLIDWORKS, моделирање машинских 

делова, склопова и подсклопова, генерисање радионичке документације. 

Литература:  

Harrington S., Computer Graphics a programming approach, International student edition,  

  1983, 

Kalpakijan S., Schmid S., Manufacturing Engineering and Technology, Fourth edition, 

Prentice  

  Hall, 2000, 

McMahon C., Browne J., CAD-CAM Principles, practice and manufacturing management,  

   Hall, 2005.  
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања: 45 Вежбе: 45 Други облици наставе: 0 

 

Методе извођења наставе: 

Теоријскa настава остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, консултацијама. Наставна 

средства теоријске наставе су стандардна учила. Практична настава изводи се у рачунарској 

сали. 

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 : Машининско инжењерство,  

Саобраћајно инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1003.10 Технике еколошког инжењерства 

Наставник (Име, средње слово, презиме):  Др Петар В. Димитријевић,дипл.инж.маш 

Статус предмета: обавезни заједнички 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са техникама, стандардима и прописима на основу којих се нормира и 

контролише еколошко релевантно понашање појединца и организације у односу на околину. 

Овладавање са инструментима, технологијама, методама, техникама и управљачким величинама, 

којима се може држати повољна равнотежа токова између околине и производње/услуге у циљу 

заштите радне и животне средине, кроз очување ресурса, развој еколошких технологија и енергетске 

ефикасности, као и  имплементације стандарда ISO 14000. 

Исход предмета: Развој тенологије и ресурса за побољшање еколошких перформанси организације, 

производње и услуга. Примена метода и техника заштите животне средине, сагледавање односа 

између производње и човекове околине, пројектовање нових и побољшање постојећих процеса и 

производа или услуга са еколошког аспекта и имплементација захтева  ISO 14000 у организацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Глобални еколошки проблеми. Основе, принципи, стандарди и прописи заштите 

животне средине. Серија стандарда ISO 14000. Методе и технике заштите ваздуха, вода и тла. 

Заштита од буке, вибрација, физичких поља.  Прерада и коришћење отпада. Развој техника 

еколошког инжењерства. Технологије, ресурси и енергетска ефикасност. Модел система управљања 

заштитом животне средине. Концепт управљања, иницијлизације, планирања, израде, реализације, 

контроле и окончања еколошких пројеката.  

Практична настава: Упознавање са поремећајима еко-система, изворима загађења воде, ваздуха и 

тла у нашој ближој околини. Посета радној организацији са имплементираним системом за 

управљање заштитом животне средине и упознавање  са његовим принципима и структуром. 

Еколошка заштита радног места и анализа његовог утицаја на околину организације. Дефинисање 

еколошких пројеката и самостална израда потребних докумената према захтевима ISO 14000. 

Литература:  

Димитријевић, П., и др. Eколошки менаџмент, Квалитет и управљање заштитом животне 

средине, ФСОМ, Београд 2006, 

Димитријевић, П., и др.  Eколошко инжењерство, Принципи и технике подршке заштити животне 

средине, ФСОМ, Београд 2006. 

Серија стандарда JUS ISO 14000 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:   45 

 

Вежбе:   45 ДОН -други облици наставе :   - 

 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду домаћих и пројектних задатака, посета организацијама, провере знања 

студудената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 33 – 60 Завршни испит        (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 – 5 писмени део               (макс.) 40 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 11 – 20 усмени део                 (макс.) - 

пројектни задаци 19 – 35   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми - Усмени -  
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Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
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Спецификација  стручне праксе 
Студијски програм: Саобраћајно инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Наставници задужени за организацију стручне праксе : 

Др Богдан Марковић и Др Дејан Јованов  

Број ЕСПБ: 2 

Услов: -  

Циљ: стручне праксе је да се студент, под руководством наставника – координатора за 

стручну праксу, уведе у реалност саобраћајно техничко решење у области конкретне 

проблематике друмског  и градског саобраћаја. Уз посредовање наставника – координатора 

студент треба да стекне извесну слободу и опрезност у примени теоријских и практичних 

знања.  
 

Очекивани исходи:  
Након обављене стручне праксе студент ће бити оспособљен да ефикасније користи  

стечено теоријско знање у решавању практичних задатака из домена безбедности и 

регулисања саобраћаја, организације саобраћаја, организације рада на робним или 

путничким терминалима, одржавања и експлоатације средстава транспорта или 

унутрашњег транспорта а из оквира тематике једног од два наведена модула друмског и 

градског саобраћаја.   
 

Садржај стручне праксе  

Теоријска настава:  

Спроводи се кроз упознавање студента са циљем стручне праксе и могућност повезивања 

стручне праксе са темом завршног рада. При упућивању студента на стручну праксу 

наставник подстиче студента да прво сагледа у целини предузеће у коме обавља стручну 

праксу. Такође, подстиче студента да изведе закључак о значају предузећа у привреди 

Србије, уколико праксу обавља у земљи, односно да ли је предузеће значајно на 

регионалном или локалном нивоу. Наставник упознаје студента са обавезом вођења 

Дневника о стручној пракси. Такође, студент добија  упуство шта треба да садржи Дневник 

и како треба да буде технички обрађен. 

 

Практична настава: Студент, стручну праксу спроводи у одабраној и одобреној радној 

организацији (РО) у склади са програмом кога наставник – кординатор даје студентима у 

оквиру консултативно – инструктивне наставе. Практична настава обавља се према 

унапред утврђеном програму и упутству за обављање стручне праксе. Студент је дужан да 

уради извештај са стручне праксе као Дневник стручне праксе. Уколико се студент 

определи за израду завршног рада са конкретном темом, која ја везана за активности 

предузећа у коме се спроводи стручна пракса, студент може искористити део рада стручне 

праксе као основу за израду специјалистичког рада. 
 

Број часова : 45  
Методе извођења  

Настава из овог предмета се одвија већим делом кроз практичан рад (присуство студента у 

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

Консултације се одвијају кроз разговор наставника са студентом о теми којa је везана за 

стручну праксу у организацији, давајући му упутства,  методе и технике  потребне за 

решавање одговарајућих задатака. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 

Предиспитне обавезе - укупно 30 – 70  Испит          (макс.поена) 30 

колоквијуми                   - писмени део     (макс.) - 

дневник стручне праксе              30 – 70  усмени део        (макс.) 30 

лабораторијске вежбе   
- 

Трајање испита 

(часова) 
1 
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В. Спецификација СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
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 Спецификација  специјалистичког рада 
Студијски програм:  Саобраћајно инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Наставник задужен за менторство: Ментор је наставник за предмет из чијег програма је 

најзначајнији, тематски део специјалистичког рада. 
Број ЕСПБ: 9 

Услов: - 

Циљеви специјалистичког рада:  
Циљ специјалистичког рада је исказан кроз тежњу да студент стечена знања на Студијском 

програму, уз консултације са ментором, самостално примени при решавању неког инжењерског 

задатка. Израдом завршног рада студент треба да испољи смисао у анализи проблема, и да 

предложи решење уз подршку техничких прописа и стандарда за одређени задатак.  

 

Очекивани исходи:  

Савладана и усвојена знања кроз израду и одбрану специјалистичког рада омогућавају ефикасније 

извршење послова везаних за решавање задатака из домена организације саобраћаја као и рада на 

робним и путничким саобраћајним терминалима, унутрашњег транспорта или одржавања и 

експлоатације средстава саобраћаја а из оквира друмског и градског саобраћаја, модул А и 

безбедности и регулисања саобраћаја, модул Б. 

 

Општи садржаји: 

Теоријска настава: 

Упознавање студената са начином и поступком израде специјалистичког рада. Води се 

дискусија о теми Рада. Дају се препоруке о глобалном садржају Рада, обиму и техничкој 

обради Рада. Упућују се студенти на литературу, техничке прописе и стандарде. Уколико је 

зспецијалистички рад повезан са стручном праксом дају се одређене смернице. Истиче се 

потреба за предлагањем идејних решења уз одговарајуће прорачуне. Даје се упуство по 

питању интерпретације одабраног решења и начина његове реализације. Такође се даје 

упутство по питању презентације и одбране специјалистичког рада.  

Практична настава: 

Активност студената при изради специјалистичког рада има, на известан начин, карактер 

вежби са целовитом применом знања у решавању задатака који се састоји у следећем: 

излагање наставника – ментора о концепту задате теме, идејном предлогу решења основног 

задатка у теми, радној организацији за извођење практичног рада теме, прибављеној 

литератури и другим сигнификантним активностима око израде Рада. Припрема, израда и 

техничка обрада спроводи се у складу са одабраним концептом од стране наставника – 

ментора. 
 

Методе извођења:  

Специјалистички рад студенти раде на основу одобрене теме. У првој фази рада студент је 

у већем интерактивном контаку са наставником кроз консултативно-иструктивну  наставу 

везану за тему а у другом делу студент решава задатак,   врши консултације са наставником 

и добија упуства од наставника за даљи рад. 
 

Начин одбране и формирања коначне оцене одбрањеног Специјалистичког рада : 

Обавезно је формирање Специјалистичког рада према Упутству, као и самостална презентација 

резултата рада. Максималан број испитних поена  износи = 100. Квалитет формирања рада носи од 

33 до 50 испитних поена, излагање до 10 испитних поена, а одбрана  носи од 22 до  40 испитних 

поена. Формирање коначне оцене врши се на основу укупног броја освојених испитних поена, на 

следећи начин : 

Поени :       < 55        55 – 64         65 – 74          75 – 84            85 – 94         95 – 100 

Оцена :           5              6                   7                    8                      9                   10. 
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2012. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  
Студијски програм: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ 

 

 

 НАСТАВНИ ПЛАН 

 КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ  

(једна година, 60 ЕСПБ – бодова, акредитован 2012. године) 

НАСТАВНИ ПЛАН (у примени за студенте уписане 2012/13. до 2015/16. године)  

-Распоред предмета по семестрима и годинама студија- 

Р
ед

.б
р

.  

Шифра 

предмета 

 

Назив предмета Семест. 
Статус 

предмета 

Часови 

активне 

наставе 
Остали 

часови 
ЕСПБ 

П В ДОН 

Прва година 

1 1301.11 

Управљање документима у 

безбедности и здрављу на раду и 

заштити од пожара 

I О 3 3 0 - 7 

2 
1302.11 

Систем заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама 
I О 3 3 0 - 7 

3 1303.11 

Противексплозивна заштита 

електричних и неелектричних 

уређаја и инсталација 

I О 3 3 0 - 7 

4  Изборни предмет 1 I ИБ-1      

5 1304.11 
Поступци утврђивања узрока 

пожара и повреда на раду 
II О 3 3 0 - 7 

6 1305.11 
Основе пројектовања система за 

гашење и дојаву пожара 
II О 2 3 0 - 7 

7  Изборни предмет 2 II ИБ-2     7 

Укупно часова активне наставе на години студија = 615 

8 1319.11 Стручна пракса II О Укупно часова 90 2 

9 1310.11 Специјалистички рад II О  9 

Укупно ЕСПБ 60 

 

Руководилац студијског програма је ментор кандидатима који уписују специјалистичке 

струковне студије по питању Стручне праксе и Специјалистичког рада. 

 

Студент се при упису на специјалистичке студије опредељује за изборне предмете. 

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗАШТИТА ОД 

ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ 
 

За изборни предмет 1 студент се опредељује за 1 од 3 понуђена предмета 

Р
ед

. 

б
р

. Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 
ЕСПБ 

П В ДОН 

1 1004.10 Менаџмент одржавањем 3 3 0 7 

2 1109.10 Технички прописи и стандарди 3 3 0 7 

3 1204.10 Превентива и кампање у безбедности саобраћаја 3 3 0 7 

 
За изборни предмет 2 студент се опредељује за 1 од 2 понуђена предмета 

Р
ед

. 

б
р
. Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 
ЕСПБ 

П В ДОН 

1 1003.10 Технике еколошког инжењерства 3 3 0 7 

2 1002.10 3D моделирање у инжењерству 3 3 0 7 

 

 

        Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

 

                    др Слободан Ристић,  дипл. инж. маш.                                                                                                                          
 

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
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Студијски програм: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ  

(једна година, 60 ЕСПБ – бодова, акредитован 2012. године) 

НАСТАВНИ ПЛАН (коригован, у примени за студенте уписане 2016/17. године)  

-Распоред предмета по семестрима и годинама студија- 

 

Студент се при упису на специјалистичке студије опредељује за изборне предмете. 

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  
 

 

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; 

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

    

 

       Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

 

        др Слободан Ристић,  дипл. инж. маш.                                                                                                                          

 

 

 
 

 

Р
ед

.б
р

.  

Шифра 

предмета 

 
Назив предмета Сем. 

С
та

ту
с 

п
р

ед
м

ет
а 

Часови активне 

наставе 

О
ст

ал
и

 

ч
ас

о
в
и

 

ЕСПБ 

П В ДОН 

Прва година 

1 1301.16 

Управљање документима у 

безбедности и здрављу на раду и 

заштити од пожара 

I О 3 3 0 - 6 

2 
1302.16 

Систем заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама 
I О 3 2 0 - 6 

3  Изборни предмет I ИБ     
мин  

6 

4 
1304.16 

Поступци утврђивања узрока 

пожара и повреда на раду 
I О 3 3 0 - 6 

5 1005.16 Основе технике мерења  II O 3 2 1 - 7 

6 1303.16 

Противексплозивна заштита 

електричних и неелектричних 

уређаја и инсталација 

II О 3 3 0 - 7 

7 
1305.16 

Планирање и пројектовање мера за 

заштиту од пожара 
II О 4 2 0 - 7 

8 1319.16 Стручна пракса II О    4 4 

9 1310.16 Специјалистички рад II О     11 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/остали часови) и бодови на 

години 

мин 

315 

мин 

255 

мин  

15 
60 

мин  

60 

Укупно часова активне наставе на години мин 600   

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године 

студија 
мин 600 60 мин 60 

За изборни предмет  студент се опредељује за 1 од 2 понуђена предмета 

Р
ед

. 

б
р

. Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 
ЕСПБ 

П В ДОН 

1 1109.10 Технички прописи и стандарди 3 3 0 7 

 1402.16 
Управљање мерама за безбедан рад на 

градилиштима 
2 2 1 6 
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2012. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  
Студијски програм: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ 

 

 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

према наставном плану који је био у примени од 

2012/13 до 2015/16 
 

 

А. Спецификација ПРЕДМЕТА 

Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ   

В. Спецификација СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ  РАДА 
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А. Спецификација ПРЕДМЕТА 
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Листа предмета студијског програма 

1. 1301.11 
Управљање документима у безбедности и здрављу на раду и заштити од 

пожара 

2. 1302.11 Систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

3. 1303.11 
Противексплозивна заштита електричних и неелектричних уређаја и 

инсталација 

4. 1004.10 Менаџмент одржавањем 

5. 1109.10 Технички прописи и стандарди 

6. 1204.10 Превентива и кампање у безбедности саобраћаја 

7. 1304.11 Поступци утврђивања узрока пожара и повреда на раду 

8. 1305.11 Основе пројектовања система за гашење и дојаву пожара 

9. 1003.10 Технике еколошког инжењерства 

10. 1002.10 3D моделирање у инжењерству 
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду, Заштита од 

пожара 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1301.11 Управљање документима у 

безбедности и здрављу на раду и заштити од 

пожара 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Слободан Б. Рацков, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: О 

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 и 

инсталацијама. 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 

***, Закон о о заштити од пожара, Сл. гласник РС, бр. 111/09 

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

62/07 

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

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 50 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1302.11 Систем заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Мирослав М. Талијан доцент  

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

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 и спасавање у 

ванредним ситуацијама. 

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 

спасавње биља и биљних производа, заштита и спасавање животиња и намирница животињског 

порекла, асанација, прва помоћ) јединице цивилне заштите; обучавање и оспособљавање у систему 

заштите и спасавања. 

Практична настава: У оквиру практичне наставе студенти ће увежбавати коришћење географског 

информационог система у заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, присуствоваће показним 

вежбама јединица цивилне заштите на нивоу општине, а кроз израду самосталног задатка ће 

решавати конкретне ситуације у заштити и спасавању. 

Литература:  

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

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

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

(СЕМА),  

4. 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
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 50 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање,  

Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1303.11 Противексплозивна заштита 

електричних и неелектричних уређаја и 

инсталација 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Саша Љ. Кочинац, дипл.инж.електр., 

ванредни професор 

Статус предмета: О, ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: Стицање основних теоријских знања о експлозивним атмосферама и  мерама 

спречавања настанка просторне експлозије применом одговарајуће противексплозивне заштите 

електричних и неелектричних уређаја и инсталација.  

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

угроженим просторима на пословима пројектовања, контроле, руковања, монтаже и одржавања 

противексплозивно заштићених електричних уређаја и инсталација. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: експлозивне смеше; узрочници паљења експлозивних смеша, класификација 

угрожених простора експлозивне гасне атмосфере и запаљиве атмосфере прашина, статички 

електрицитет у просторима потенцијално експлозивних атмосфера, Вентилација угрожених 

простора, Електрични уређаји за експлозивне гасовите атмосфере, Електрични уређаји за употребу у 

запаљивој прашини, Врсте и избор опреме за коришћење у потенцијално експлозивним 

атмосферама (опрема у заштити: непропаљиво кућиште, својствена безбедност, повећана 

безбедност, инкапсулација, и друге),  Пројектовање, избор и постављање електричних инсталација у 

експлозивним атмосферама, Избор, преглед и одржавање електричних инсталација у експлозивним 

атмосферама; преглед, поправка, ремонт и одржавање уређаја у експлозивним атмосферама, 

Сертификација уређаја, Неелектрични уређаји и њихова примена у експлозивним атмосферама, 

Елементи процене ризика за безбедност Ex уређаја, пројектовање зона опасности, оцена 

усаглашености производа према ATEX директивама, пројектовање заштите од атмосферског 

пражњења, статичког електрицитета и катодне заштите, технички надзор опреме и уређаја 

противексплозионе заштите у изградњи и експлоатацији постројења. 

Практична настава: 

Кроз израду самосталног задатка студенти врше избор електричних и неелектричних уређаја за 

одређене зоне опасности и пројектовање зона опасности. 

Литература:  

Јованов, Р., Противексплозивна заштита електричних уређаја и инсталација, Институт за нуклеарне 

науке „Винча“ 

 
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 самосталног задатака), стручних посета предузећима у којима постоје експлозивно 

угроженим простори. 

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

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита         (часова) 

Писмени -2 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Саобраћајно инжењерство,Заштита од 

пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1004.10 Менаџмент одржавањем 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Павле С. Богетић,дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОМ,ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Циљ предмета је да студентима обезбеди додатна знања и надградњу из области одржавања. 

Акценат је посебно дат на знања неопходна за руковођење, организовање и управљање одржавањем. 

Због сложености техничких система, пред руководиоцима односно менаџерима специјализованих 

предузећа и служби одржавања је сложен и одговоран посао да радове одржавања ураде на прави 

начин. Радови одржавања, ако се не ураде како треба, могу изазвати озбиљне материјалне штете, а 

понекад и смртне исходе. 

Исход предмета: 

Студент се оспособљава за напредно управљање и руковођење процесима одржавања. Са друге 

стране се припрема за вођење већег броја учесника у процесу одржавања и њихово организовање за 

сложеније радове одржавања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Одржавање и животни циклус техничких система. Методе анализе и процене троошкова животног 

циклуса са детаљном спецификацијом и одрђивањем нивоа учешћа свих релевантних трошкова. 

Опредељивање за најпогоднији начин одржавања уз вођење рачуна о оптималном односу квалитета 

и трошкова одржавања. Моделирање процеса одржавања. Детаљно одређивање методологије 

одржавања са израдом свих потребних пратећих докумената. Пројектовање система одржавања. 

Логистичка подршка одржавању. Моделирање и оптимизација система одржавања. Пројектовање 

техничких система за одржавање. 

Практична настава: 

Приликом практичне наставе студенти се баве прорачуном и налажењем методологије за задате 

радове одржавања. Опредељују се за набавку возног парка на основу упоређивања задатих 

параметара и могућности понуде на тржишту уз посебно поклањање пажње економским 

параметрима. Одређују потребне количине за набавку резервних делова уз одређивање 

методологије саме набавке. Поред тога се укључују у рад неког специјализованог предузећа из ове 

области.  

Литература:  

Тодоровић Ј., Инжењерство одржавања, Машински факултет, Београд, 1990. 

Јанковић Д., Дубока Ћ., Одржавање моторних возила, Машински факултет, Београд, 1984. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: 

Изучавање материје из овога предмета се врши кроз предавања и вежбања и израде пројектног 

задатка који се ради на часу. Наставна средства су стандардна учила, графички прикази, фолије и 

видео презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 30 – 40 Завршни испит        (макс.поена)  60 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 60 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци  усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци 15 – 20   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми 15 – 20 Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство,Заштита од 

пожара и спасавање,Безбедност и здравље 

на раду,Саобраћајно инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1109.10     Технички прописи и стандарди 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Мр Рајко Ж. Несторовић,дипл.инж.маш 

Статус предмета: ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са циљевима, наменама и потребама стандрадизације и доношења 

норми и  прописа. Упознавање са развојем, структуром и применом техничких стандарда и прописа 

на основу којих се нормира и контролише планирање и изградња објеката, с тим у вези пратећа и 

главна документација, обезбеђење потребних информација, квалитет и очување радне и животне 

средине. Упознавање са организацијом и процедурама изналажења и примене прописа и стандарда у 

процесима прераде метала, дрвета, гуме и пластике, као и у активностима заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње и коришћења производа. 

Исход предмета: Опособљеност за идентификовање и примену захтева техничких прописа и 

стандарда на активности организације, као што су заштита радне и животне средине, планира ње, 

пројектовање, развој и изградња објеката, технолошки процеси обраде, заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње, коришћења и стављања ван употебе производа, 

опреме или објекта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам, циљеви, намена и врсте прописа, норми и стандарда. Основни захтеви 

SRPS  и  ISO стандарда. Основни прописи о планирању и изградњи. Стандарди формирања 

производа од метала, дрвета, гуме и пластике, опреми и технолошким процесима обраде, заштите, 

паковања, транспорта, складиштења, испоруке, уградње, експлоатације и престанак коришћења. 

Прописи и норме распореда радних места, транспортних путева, доставе материјала, 

расположивости логистичке подршке, еколошкој уредности радног места, дистрибуцији отпада и 

заштити при раду. Утицај норми и прописа на ефективност и ефикасност пословања организација. 

Практична настава: : Практична примена прописа о планирању и изградњи објеката.  Стандарди и 

прописи о изградњи, уградњи и монтажи, распореду и коришћењу производне опреме. Прописи 

обједињавања свих фактора који утичу на распоред опреме, сигурност функцинисања, правилно и 

ефикасно коришћење машина, особља и простора, могућности проширња капацитета, могућност 

једноставног преуређења и реорганизације, могућност лаког прилагођавања изменама производа, 

захтевима тржишта и побољшањима у производном процесу. Практична примена неких SRPS  и  

ISO стандарда 

Литература:  

Исаиловић, М., Богнер, М., Прописи о панирању и изградњи, Ета, Београд 2005.  

Богнер, М, Исаиловић, М., Прописи у машинству, СМЕИТС, Београд 2000. 

Серија стандарда  ISO 9000 и ISO 14000. 

SRPS стандарди 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду самосталних и пројектних  задатака, посета организацијама, провере знања 

студената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 33 60 Завршни испит        (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 – 5 писмени део               (макс.) 40 

п
р

ак
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 11 – 20 усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци 19 - 35   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми  Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми :  Саобраћајно инжењерство  

Заштита од пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1204.10 Превентива и кампање у 

безбедности саобраћаја 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Дејан Јованов, дипл. инж. саоб. 

Статус предмета: ОМ.ИЗ 

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:45 ДОН -други облици наставе : 

Методе извођења наставе: Настава се реализује путем предавања, аудиторног карактера, уз 

коришће ње видео подршке као и аудиторних вежби на којима наставник упознаје студенте са 

начином израде прак тичних 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)  Завршни испит        (макс.поена)   

активност у току предавања  писмени део               (макс.)  

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци  усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање, Безбедност 

и здравље на раду, Саобраћајно 

инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1304.11 Поступци утврђивања узрока 

пожара и повреда на раду 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Србислав Б. Генић, дипл.инж.маш. 

редовни професор 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

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 и 

безбедност у саобраћају и транспорту. 

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 
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. 

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
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 
30-45 

усмени део                 

(макс.) 
20 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 Трајање испита         

(часова) 

Писмени -1 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1305.11Основе пројектовања система за 

гашење и дојаву пожара 

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

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Упознавање са основним принципима пројектовања и извођења стабилних аутоматских инсталација 

за гашење, откривање и дојаву пожара, 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, испитивању, одржавању и извођењу 

стабилних аутоматских инсталација за гашење, откривање и дојаву пожара. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Оправданост увођења стабилних инсталација за гашење пожара, избор и врсте стабилних 

инсталација за гашење пожара, принципи функционисања инсталација за гашење пожара, основни 

принципи пројектовања стабилних аутоматских инсталација за гашење пожара водом (спринклер и 

дренчер инсталације), пеном, гасом, прахом, 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,  

Практична настава: 

 

На бази задате технологије за одређени објекат студент ради прорачуне стабилне инсталације за 

гашење пожара и стабилне инсталације за дојаву пожара.  

 

Литература:  

Кадић, М., Секуловић D., Заштита од пожара и експлозија – приручник за пројектанте, Нова 

просвета 

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

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

раду, Ниш, 2004. 

 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 30 

 

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 (извођење, преглед, испитивање и 

одржавање аутоматских инсталација за гашење и дојаву пожара) и пројектним бироима. 

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

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 30-45 усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени -2 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство,Саобраћајно 

инжењерство,Заштита од пожара и 

спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1003.10 Технике еколошког инжењерства 

Наставник (Име, средње слово, презиме):  Др Петар В. Димитријевић,дипл.инж.маш 

Статус предмета: ОЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са техникама, стандардима и прописима на основу којих се нормира и 

контролише еколошко релевантно понашање појединца и организације у односу на околину. 

Овладавање са инструментима, технологијама, методама, техникама и управљачким величинама, 

којима се може држати повољна равнотежа токова између околине и производње/услуге у циљу 

заштите радне и животне средине, кроз очување ресурса, развој еколошких технологија и енергетске 

ефикасности, као и  имплементације стандарда ISO 14000. 

Исход предмета: Развој тенологије и ресурса за побољшање еколошких перформанси организације, 

производње и услуга. Примена метода и техника заштите животне средине, сагледавање односа 

између производње и човекове околине, пројектовање нових и побољшање постојећих процеса и 

производа или услуга са еколошког аспекта и имплементација захтева  ISO 14000 у организацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Глобални еколошки проблеми. Основе, принципи, стандарди и прописи заштите 

животне средине. Серија стандарда ISO 14000. Методе и технике заштите ваздуха, вода и тла. 

Заштита од буке, вибрација, физичких поља.  Прерада и коришћење отпада. Развој техника 

еколошког инжењерства. Технологије, ресурси и енергетска ефикасност. Модел система управљања 

заштитом животне средине. Концепт управљања, иницијлизације, планирања, израде, реализације, 

контроле и окончања еколошких пројеката.  

Практична настава: Упознавање са поремећајима еко-система, изворима загађења воде, ваздуха и 

тла у нашој ближој околини. Посета радној организацији са имплементираним системом за 

управљање заштитом животне средине и упознавање  са његовим принципима и структуром. 

Еколошка заштита радног места и анализа његовог утицаја на околину организације. Дефинисање 

еколошких пројеката и самостална израда потребних докумената према захтевима ISO 14000. 

Литература:  

Димитријевић, П., и др. Eколошки менаџмент, Квалитет и управљање заштитом животне 

средине, ФСОМ, Београд 2006, 

Димитријевић, П., и др.  Eколошко инжењерство, Принципи и технике подршке заштити 

животне средине, ФСОМ, Београд 2006. 

Серија стандарда JUS ISO 14000 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:   45 

 

Вежбе:   45 ДОН -други облици наставе :   - 

 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду домаћих и пројектних задатака, посета организацијама, провере знања 

студудената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 33 – 60 Завршни испит        (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 – 5 писмени део               (макс.) 40 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 11 – 20 усмени део                 (макс.) - 

пројектни задаци 19 – 35   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми - Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство,Саобраћајно 

инжењерство,Заштита од пожара и 

спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1002.10 3D моделирање у инжењерству 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Мр Милан Д. Милутиновић,дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

 Сазнања о улози и значају 3D моделирања  у инжењерским активностима,  

 Овладавање теоријским и математичким основама компјутерске графике,   

 Стицање практичних знања у примени 3д моделирања у инжењерској пракси. 

 

Исход предмета: 

Овладавање знањима и вештинама за 3D моделирање машинских делова, склопова и подсклопова, 

применом основних принципа компјутерске графике користећи лиценциран софтвер 

SOLIDWORKS. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

9. Увод у компјутерску графику. Моделирање. Геометријско моделирање, 

10. Дводимензионалне (2D) графичке тарнсформације. Ротација. Транслаcија. Пресликавање. 

Скалирање.  

11.  Увод у 3D графику. Тродимензионалне (3D) графичке трансформације. Графичко 

приказивање објекта. Ортогоналне пројекције. Аксонометријско приказивање.  

12. Булове операције, 

13. Основе CAD система. Компјутерски модели представљања објеката. Линијски, површински, 

запремински модели. Уклањање невидљивих ивица. Кубни сплајн. Безиер-ова крива. Б- 

сплајн.НУРБС криве. Површине. Бикубна површина, Безиер-ова површина, Б-сплајн 

површина. Одређивање особина описаних тела. Површина. Запремина.  

14. Основе 3D моделирања у софтверском окружењу SOLIDWORKS. 

15. Моделирање машинских делова, склопова и подсклопова. 

16. Генерисање радионичке документације. 

Практична настава: 

Практична настава се одвија у рачунарској сали. Потребно је да сваки студент ради самостално на 

рачунару уз надзор. На рачунарима је инсталиран лиценциран програмски пакет SOLIDWORKS. 

Литература:  
[1] Harrington S., Computer Graphics a programming approach, International student edition, 1983.,  

[2] Kalpakijan S., Schmid S., Manufacturing Engineering and Technology, Fourth edition, Prentice Hall,2000.,  

[3] McMahon C., Browne J., CAD-CAM Principles, practice and manufacturing management, USA,  Hall, 2005 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: 

Теоријскa настава остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, консултацијама. Наставна 

средства теоријске наставе су стандардна учила. Практична настава изводи се у рачунарској сали. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30 – 70 Завршни испит        (макс.поена)  30 

активност у току предавања 5 – 10 писмени део               (макс.)  

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

лабораторијске вежбе 10 – 20 усмени део                 (макс.) 30 

пројектни задаци 15 – 40   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени – 1  
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Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
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Спецификација стручне праксе (шифра 1112.10) 
Студијски програм : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија : Струковне специјалистичке студије 

Наставници задужени за организацију стручне праксе : 

Др Мирослав Вучићевић, Др Павле Богетић и Др Слободан Рацков 

Број ЕСПБ : 2 

Услов : Према Упутству о стручној пракси 

Циљ :  Практично упознавање са  технологијом, конструкцијом алата и прибора, методама 

програмирања CNC обрадних система, техникама инжењерства квалитета и логистичке подршке, 

принципима и методама менаџмента, односно управљања, обезбеђења и контроле пословањем 

организационих јединица, производњом, ресурсима, производима и услугама, оптимизацијом 

чинилаца пословања, затим  припреме и реализације производње и услуга, контроле и сервиса 

производа, одржавања опреме и механизације, као и стицање потребних вештина за мерење и 

регулацију процеса у процесној техници,  експлоатацији гасних инсталација, термотехничких и 

термоенергетских постројења, сагледавање  параметра планирања и  побољшања квалитета процеса 

и производа, радне и животне средине, као и примене одговарајућих норми, прописа и стандарда.  

Очекивани исходи : Оспособљеност за менаџмент и инжењерство процеса и система, 

пројектовање склопова, технологије и режима рада, организацију радних места и логистичке 

подршке, анлизу и оптимизацију процеса и квалитета производа, оперативно управљање 

системима, планирање и припрему производње и услуга, експлоатације, сервиса,  одржавања 

опреме и механизације, регулацију струјних и топлотних процеса у индустрији, менаџмент 

експлоатацијом гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских процеса и постројења.  

Садржај стручне праксе : Формирање конструкције, технолошког поступка и програма израде и 

контроле за машински део. Дијаграм тока процеса израде дела од припреме, развоја, набавке, 

обраде, монтаже, паковања и продаје. Идентификација поступка менаџмента и доношења одлука, 

формирање шеме организације, шеме комуникационих веза и структуре информационих система за  

оптимизацију процеса и побољшања квалитета. Процедуре управљања алатом, материјалима и 

експлоатацијом транспортних, производних и процесних система. Технике менаџмента 

логистичком подршком и одржавањем. Прикупљање и анализа резултата мерења и регулације 

термотехничких и термоенергетских процеса, планирање потребних корективних акција.  

Број часова, укупно               45 

Методе извођења : Настава се одвија већим делом кроз присуство студента у организацији и 

мањим кроз консултације са наставником. Консултације чине разговор наставника са студентом о 

начину његовог присуства у организацији давањем упутства и информација, указујући на методе 

решавања  проблема. Практичан рад повезује теоретску наставу са праксом у производном и 

услужном предузећу, упоређујући теоретске вредности са практичним показатељима процеса. 

Учествовање у  пројектовању, мерењу и анализи процеса, планирању производње и квалитета 

производа, затим упознавање са процедурама управљања алатом, материјалима и експлоатацијом 

опреме, примена техника менаџмента логистичком подршком и одржавањем, резултата мерења и 

регулације термотехничких и  термоенергетских  процеса и система. Сагледавање потребних 

ресурса и примене стандарда.  

Оцена: испит, начин полагања и формирања коначне оцене 
Обавезно је формирање  Дневника стручне праксе, укупног обима око 30 до 60 страна А4 формата,   

у сагласности са планом и програмом стручне праксе. Квалитет формирања дневника носи од 33 до 

60 испитних поена. Одбрана Дневника стручне праксе, носи од 22 до 40 испитних поена. Укупан 

максималан број испитних поена за наставни предмет износи 100. Оцењивање се врши према 

следећем прегледу : 

Поени :       < 55        55 – 64         65 – 74          75 – 84            85 – 94         95 – 100 

Оцена :           5              6                   7                    8                      9                   10. 
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В. Спецификација СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ  РАДА 
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Спецификација специјалистичког рада (шифра 1113.10) 

Студијски програм : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија : Струковне специјалистичке студије 

Наставник задужен за менторство : Ментор је наставник за предмет из чијег програма је 

најзначајнији, тематски део специјалистичког рада. 

Број ЕСПБ : 9 

Услов : Дат je у Упутству о специјалистичком раду. 

Циљ : Циљ је да студент стечена теоријска знања практично мултидисциплинарно употреби за 

самостално решавање реалног  задатка или инжењерског проблема, да кроз израду рада  примењује 

савремене технике и методе инжењерства и  менаџмента, сагледава основне параметре планирања и 

побољшања квалитета процеса и производа, радне и животне средине и примењује норме, прописе и 

стандарде. Циљ  је упознавање студента са оперативном  технологијом, конструкцијом алата и прибора 

за обраду делова, методама програмирања CNC  система, такође да се практично оспособи да влада 

активностима припреме производње и логистичке подршке, контроле и сервиса производа, одржавања 

опреме и механизације, да стекне вештине мерења и регулисања процеса у процесној техници и знање 

у експлоатацији и одржавању гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских постројења.  

Очекивани исходи : Знања стечена израдом и одбраном Специјалистичког рада дају оспособљеност 

за менаџмент и инжењерство процеса и система, пројектовање и моделирање машинских склопова, 

технологије и режима рада, организацију радних места и логистичке подршке, анлизу и оптимизацију 

процеса рада и квалитета производа, оперативно управљање конвенционалном и  CNC технологијом и 

системима, планирање и припрему производње, експлоатације, сервиса,  одржавања и трошкова 

опреме и механизације, затим регулацију струјних и топлотних процеса, менаџмент експлоатацијом и 

одржавањем гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских постројења.  
Општи садржај специјалистичког рада : Предговор и кључне речи. Садржај. Текст задатка по тезама 

и кључним елементима. Уводна разматрања, стање, трендови и тренутно примењивани концепти. 

Анализа постојећег стања решења проблема и захтеви будућности. Методологија, методе и технике 

решавања проблема. Конфигурација, модел и суштина решења проблема, главни излазни резултати. 

Примена решења, препоруке и користи, ефективност и ефикасност решења. Закључна разматрања, 

правци даљег рада и развоја. Литература, основна и помоћна. Прилози, скице, цртежи, софтвери и др.      

Методе извођења : Израда рада се одвија делом кроз практичан рад и истраживања у одговарајућој 

организацији и делом кроз консултације студента са ментором и другим наставницима који могу 

помоћи у изради рада. Наставник даје упутства, указујући студенту на пригодну литературу, 

информације, методе и технике за решавање текућег проблема. Практичан рад подразумева 

истраживање коришћењем теоретских знања  и добре праксе производне  или услужне организације за 

решавање задатака специјалчистичког рада, при чему је пожељна компарација теоретских вредности са 

реалним показатељима и параметрима процеса;  учествовање у активности за истраживање тржишта, 

пројектовање и развој процеса, планирање производње и квалитета производа, планирање потребних 

активности и ресурса, мерење, анализе и унапређења процеса ради повећања ефективности и 

ефикасности организације; затим упознавање са постојећим или израда нових процедура управљања 

алатом, материјалима и експлоатацијом транспортних и процесних система, техникама менаџмента 

логистичком подршком и одржавањем и прикупљање и анализа резултата мерења и регулације 

термотехничких и термоенергетских процеса.  

Начин одбране и формирања коначне оцене одбрањеног Специјалистичког рада : 

Обавезно је формирање Специјалистичког рада према Упутству, као и самостална презентација 

резултата рада. Максималан број испитних поена  износи = 100. Квалитет формирања рада носи од 33 

до 50 испитних поена, излагање до 10 испитних поена, а одбрана  носи од 22 до  40 испитних поена. 

Формирање коначне оцене врши се на основу укупног броја освојених испитних поена, на следећи 

начин : 

Поени :       < 55        55 – 64         65 – 74          75 – 84            85 – 94         95 – 100 

Оцена :           5              6                   7                    8                      9                   10. 
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2012. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  
Студијски програм: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ 

 

 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

према наставном плану који је био у примени школске  

 2016/17  
 

 

А. Спецификација ПРЕДМЕТА 

Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ   

В. Спецификација СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ  РАДА 
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А. Спецификација ПРЕДМЕТА 
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Листа предмета студијског програма 

1. 1005.16 Основе технике мерења 

2. 1301.16 
Управљање документима у безбедности и здрављу на раду и заштити 

од пожара 

3. 1302.16 Систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

4. 1304.16 Поступци утврђивања узрока пожара и повреда на раду 

5. 1303.16 
Противексплозивна заштита електричних и неелектричних уређаја и 

инсталација 

6. 1305.16 
Планирање и пројектовање  заштите од пожара 

 

7. 1109.10 Технички прописи и стандарди 

8. 1402.16 
Управљање мерама за безбедан рад на градилиштима  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Заштита од 

пожара и спасавање, Безбедност и здравље 

на раду 

Врста и ниво студија: Струковне, II-ниво 

Шифра и назив предмета:  1005.16 Основe технике мерења 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Драган М. Комаров, дипл. инж. маш  

Статус предмета: ОЗ, О, ИБ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознавање студента са основним појмовима у метрологији и начином обраде 

резултата мерења. Упознавање са основним начинима мерења различитих физичких величина као и 

одговарајућим инструментима.   

Исход предмета:  Након положеног испита студент треба да буде оспособљен да изврши мерење са 

различитим инструментима у различитим областима технике и то мерење како неелектричних тако 

и електричних величина. Поред овога студент ће бити оспособљен да изврши обраду резултата 

мерења са израженом грешком мерења и мерном несигурношћу, као и прикаже експерименталне 

резултате. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основни појмови у метрологији. Обрада резултата мерења: заокругљивање код 

директно мерених и индиректно мерених физичких величина, мерење и грешка мерења и мерна 

несигурност. Графичко представљање експерименталних резултата. Мерење силе и напрезања. 

Мерне траке. Мерење притиска. Мерење протока флуида. Мерење брзине флуида. Мерење 

температуре. Мерење нивоа. Мерење влажности. Производна мерења. Мерење дужине. Мерни 

инструменти за мерење електричних величина: основна подела, принцип рада.  

Практична настава: Рачунски примери за заокругљивање код директно мерених и индиректно 

мерених физичких величина, мерење и грешку мерења и мерну несигурност. Графичко 

представљање експерименталних резултата. Рачунски примери из мерења притиска, протока 

флуида, брзине флуида, температуре, влажности, дужине и електричних величина. 

Лабораторијске вежбе: Показно мерење притиска, протока, брзине флуида, температуре, дужине и 

електричних величина. 

Литература:  

Бенишек М, Недељковић М, Килибарда Р, Герасимовић Д, Техника мерења. Збирка задатака из 

струјно-теничких мерења, 2. изд., Машински факултет, Београд, 2000. 

Вушковић И, Основе технике мерења, Машински факултет, Београд, 1977. 

Станковић Д, Физичко техничка мерења, Сензори, Универзитет у Београду, Београд, 1997. 

Поповић М, Сензори и мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 2004. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

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

15 

Методе извођења наставе: 

Настава се састоји од предавања, рачунских и лабораторијских вежби и консултација. Предавања и 

рачунске вежбе су аудиторног типа за све студенте, док се лабораторијске вежбе изводе у мањим 

групама. Према потреби, консултације могу бити појединачне или у виду допунске наставе. 

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.) 30 

п
р

ак
ти

ч
н

а 

н
ас

та
в

а 

самостални задаци 0 - 5 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 10 

лабораторијске вежбе 10 - 15 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -4 

колоквијуми 20 - 35 Усмени -  1 
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду, Заштита од 

пожара 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1301.16  Управљање документима у 

безбедности и здрављу на раду и заштити од 

пожара 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Александар Шотић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

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 и 

инсталацијама. 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 

***, Закон о о заштити од пожара, Сл. гласник РС, бр. 111/09 

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

62/07 

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
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 50 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 

 



 75 

 
Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1302.16 Систем заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама 

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 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 и спасавање у 

ванредним ситуацијама. 

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 

спасавње биља и биљних производа, заштита и спасавање животиња и намирница животињског 

порекла, асанација, прва помоћ) јединице цивилне заштите; обучавање и оспособљавање у систему 

заштите и спасавања. 

Практична настава: У оквиру практичне наставе студенти ће увежбавати коришћење географског 

информационог система у заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, присуствоваће показним 

вежбама јединица цивилне заштите на нивоу општине, а кроз израду самосталног задатка ће 

решавати конкретне ситуације у заштити и спасавању. 

Литература:  

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

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

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

(СЕМА),  

4. 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:30 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
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 50 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање,  

Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1303.16 Противексплозивна заштита 

електричних и неелектричних уређаја и 

инсталација 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Миливоје Филиповић,дипл.инж.ел. 

Статус предмета: О, ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: Стицање основних теоријских знања о експлозивним атмосферама и  мерама 

спречавања настанка просторне експлозије применом одговарајуће противексплозивне заштите 

електричних и неелектричних уређаја и инсталација.  

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

угроженим просторима на пословима пројектовања, контроле, руковања, монтаже и одржавања 

противексплозивно заштићених електричних уређаја и инсталација. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: експлозивне смеше; узрочници паљења експлозивних смеша, класификација 

угрожених простора експлозивне гасне атмосфере и запаљиве атмосфере прашина, статички 

електрицитет у просторима потенцијално експлозивних атмосфера, Вентилација угрожених 

простора, Електрични уређаји за експлозивне гасовите атмосфере, Електрични уређаји за употребу у 

запаљивој прашини, Врсте и избор опреме за коришћење у потенцијално експлозивним 

атмосферама (опрема у заштити: непропаљиво кућиште, својствена безбедност, повећана 

безбедност, инкапсулација, и друге),  Пројектовање, избор и постављање електричних инсталација у 

експлозивним атмосферама, Избор, преглед и одржавање електричних инсталација у експлозивним 

атмосферама; преглед, поправка, ремонт и одржавање уређаја у експлозивним атмосферама, 

Сертификација уређаја, Неелектрични уређаји и њихова примена у експлозивним атмосферама, 

Елементи процене ризика за безбедност Ex уређаја, пројектовање зона опасности, оцена 

усаглашености производа према ATEX директивама, пројектовање заштите од атмосферског 

пражњења, статичког електрицитета и катодне заштите, технички надзор опреме и уређаја 

противексплозионе заштите у изградњи и експлоатацији постројења. 

Практична настава: 

Кроз израду самосталног задатка студенти врше избор електричних и неелектричних уређаја за 

одређене зоне опасности и пројектовање зона опасности. 

Литература:  

Јованов, Р., Противексплозивна заштита електричних уређаја и инсталација, Институт за нуклеарне 

науке „Винча“ 

 
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 самосталног задатака), стручних посета предузећима у којима постоје експлозивно 

угроженим простори. 

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

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита         (часова) 

Писмени -2 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство,Заштита од 

пожара и спасавање,Безбедност и здравље 

на раду,Саобраћајно инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1109.10     Технички прописи и стандарди 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Предраг М. Дробњак, дипл.инж.маш 

Статус предмета: ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са циљевима, наменама и потребама стандрадизације и доношења 

норми и  прописа. Упознавање са развојем, структуром и применом техничких стандарда и прописа 

на основу којих се нормира и контролише планирање и изградња објеката, с тим у вези пратећа и 

главна документација, обезбеђење потребних информација, квалитет и очување радне и животне 

средине. Упознавање са организацијом и процедурама изналажења и примене прописа и стандарда у 

процесима прераде метала, дрвета, гуме и пластике, као и у активностима заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње и коришћења производа. 

Исход предмета: Опособљеност за идентификовање и примену захтева техничких прописа и 

стандарда на активности организације, као што су заштита радне и животне средине, планира ње, 

пројектовање, развој и изградња објеката, технолошки процеси обраде, заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње, коришћења и стављања ван употебе производа, 

опреме или објекта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам, циљеви, намена и врсте прописа, норми и стандарда. Основни захтеви 

SRPS  и ISO стандарда. Основни прописи о планирању и изградњи. Стандарди формирања 

производа од метала, дрвета, гуме и пластике, опреми и технолошким процесима обраде, заштите, 

паковања, транспорта, складиштења, испоруке, уградње, експлоатације и престанак коришћења. 

Прописи и норме распореда радних места, транспортних путева, доставе материјала, 

расположивости логистичке подршке, еколошкој уредности радног места, дистрибуцији отпада и 

заштити при раду. Утицај норми и прописа на ефективност и ефикасност пословања организација. 

Практична настава: : Практична примена прописа о планирању и изградњи објеката.  Стандарди и 

прописи о изградњи, уградњи и монтажи, распореду и коришћењу производне опреме. Прописи 

обједињавања свих фактора који утичу на распоред опреме, сигурност функцинисања, правилно и 

ефикасно коришћење машина, особља и простора, могућности проширња капацитета, могућност 

једноставног преуређења и реорганизације, могућност лаког прилагођавања изменама производа, 

захтевима тржишта и побољшањима у производном процесу. Практична примена неких SRPS  и  

ISO стандарда 

Литература:  

Исаиловић, М., Богнер, М., Прописи о панирању и изградњи, Ета, Београд 2005.  

Богнер, М, Исаиловић, М., Прописи у машинству, СМЕИТС, Београд 2000. 

Серија стандарда  ISO 9000 и ISO 14000. 

SRPS стандарди 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду самосталних и пројектних  задатака, посета организацијама, провере знања 

студената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 33 60 Завршни испит        (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 – 5 писмени део               (макс.) 40 

п
р

ак
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 11 – 20 усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци 19 - 35   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми  Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање, Безбедност 

и здравље на раду, Саобраћајно 

инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1304.16 Поступци утврђивања узрока 

пожара и повреда на раду 

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 и 

безбедност у саобраћају и транспорту. 

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 
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. 

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
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 
30-45 

усмени део                 

(макс.) 
20 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 Трајање испита         

(часова) 

Писмени -1 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1305.16 Планирање и пројектовање мера за 

заштиту од пожара 

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

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Упознавање са основним принципима пројектовања и извођења стабилних аутоматских инсталација 

за гашење, откривање и дојаву пожара, 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, испитивању, одржавању и извођењу 

стабилних аутоматских инсталација за гашење, откривање и дојаву пожара. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Оправданост увођења стабилних инсталација за гашење пожара, избор и врсте стабилних 

инсталација за гашење пожара, принципи функционисања инсталација за гашење пожара, основни 

принципи пројектовања стабилних аутоматских инсталација за гашење пожара водом (спринклер и 

дренчер инсталације), пеном, гасом, прахом, 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,  

Практична настава: 

 

На бази задате технологије за одређени објекат студент ради прорачуне стабилне инсталације за 

гашење пожара и стабилне инсталације за дојаву пожара.  

 

Литература:  

Кадић, М., Секуловић D., Заштита од пожара и експлозија – приручник за пројектанте, Нова 

просвета 

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

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

раду, Ниш, 2004. 

 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 60 

 

Вежбе: 30 ДОН -други облици наставе :0  

 

Методе извођења наставе: 

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

израда самосталних задатака), стручних посета предузећима (извођење, преглед, испитивање и 

одржавање аутоматских инсталација за гашење и дојаву пожара) и пројектним бироима. 

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

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 30-45 усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени -2 

колоквијуми  Усмени - 1 

 

Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду, Заштита од 

пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Струковне, II-ниво 

Шифра и назив предмета:  1402.16 Управљање мерама за безбедан рад 

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

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

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: 30 

 

Вежбе: 30 ДОН-други облици наставе: 

15 

 

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 – 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 5 - 10 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1  
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Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
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Спецификација стручне праксе (шифра 1112.10) 
Студијски програм : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија : Струковне специјалистичке студије 

Наставници задужени за организацију стручне праксе : 

Др Мирослав Вучићевић, Др Павле Богетић и Др Слободан Рацков 

Број ЕСПБ : 2 

Услов : Према Упутству о стручној пракси 

Циљ :  Практично упознавање са  технологијом, конструкцијом алата и прибора, методама 

програмирања CNC обрадних система, техникама инжењерства квалитета и логистичке подршке, 

принципима и методама менаџмента, односно управљања, обезбеђења и контроле пословањем 

организационих јединица, производњом, ресурсима, производима и услугама, оптимизацијом 

чинилаца пословања, затим  припреме и реализације производње и услуга, контроле и сервиса 

производа, одржавања опреме и механизације, као и стицање потребних вештина за мерење и 

регулацију процеса у процесној техници,  експлоатацији гасних инсталација, термотехничких и 

термоенергетских постројења, сагледавање  параметра планирања и  побољшања квалитета процеса 

и производа, радне и животне средине, као и примене одговарајућих норми, прописа и стандарда.  

Очекивани исходи : Оспособљеност за менаџмент и инжењерство процеса и система, 

пројектовање склопова, технологије и режима рада, организацију радних места и логистичке 

подршке, анлизу и оптимизацију процеса и квалитета производа, оперативно управљање 

системима, планирање и припрему производње и услуга, експлоатације, сервиса,  одржавања 

опреме и механизације, регулацију струјних и топлотних процеса у индустрији, менаџмент 

експлоатацијом гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских процеса и постројења.  

Садржај стручне праксе : Формирање конструкције, технолошког поступка и програма израде и 

контроле за машински део. Дијаграм тока процеса израде дела од припреме, развоја, набавке, 

обраде, монтаже, паковања и продаје. Идентификација поступка менаџмента и доношења одлука, 

формирање шеме организације, шеме комуникационих веза и структуре информационих система за  

оптимизацију процеса и побољшања квалитета. Процедуре управљања алатом, материјалима и 

експлоатацијом транспортних, производних и процесних система. Технике менаџмента 

логистичком подршком и одржавањем. Прикупљање и анализа резултата мерења и регулације 

термотехничких и термоенергетских процеса, планирање потребних корективних акција.  

Број часова, укупно               45 

Методе извођења : Настава се одвија већим делом кроз присуство студента у организацији и 

мањим кроз консултације са наставником. Консултације чине разговор наставника са студентом о 

начину његовог присуства у организацији давањем упутства и информација, указујући на методе 

решавања  проблема. Практичан рад повезује теоретску наставу са праксом у производном и 

услужном предузећу, упоређујући теоретске вредности са практичним показатељима процеса. 

Учествовање у  пројектовању, мерењу и анализи процеса, планирању производње и квалитета 

производа, затим упознавање са процедурама управљања алатом, материјалима и експлоатацијом 

опреме, примена техника менаџмента логистичком подршком и одржавањем, резултата мерења и 

регулације термотехничких и  термоенергетских  процеса и система. Сагледавање потребних 

ресурса и примене стандарда.  

Оцена: испит, начин полагања и формирања коначне оцене 
Обавезно је формирање  Дневника стручне праксе, укупног обима око 30 до 60 страна А4 формата,   

у сагласности са планом и програмом стручне праксе. Квалитет формирања дневника носи од 33 до 

60 испитних поена. Одбрана Дневника стручне праксе, носи од 22 до 40 испитних поена. Укупан 

максималан број испитних поена за наставни предмет износи 100. Оцењивање се врши према 

следећем прегледу : 

Поени :       < 55        55 – 64         65 – 74          75 – 84            85 – 94         95 – 100 

Оцена :           5              6                   7                    8                      9                   10. 
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В. Спецификација СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
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Спецификација специјалистичког рада (шифра 1113.10) 

Студијски програм : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија : Струковне специјалистичке студије 

Наставник задужен за менторство : Ментор је наставник за предмет из чијег програма је 

најзначајнији, тематски део специјалистичког рада. 

Број ЕСПБ : 9 

Услов : Дат je у Упутству о специјалистичком раду. 

Циљ : Циљ је да студент стечена теоријска знања практично мултидисциплинарно употреби за 

самостално решавање реалног  задатка или инжењерског проблема, да кроз израду рада  примењује 

савремене технике и методе инжењерства и  менаџмента, сагледава основне параметре планирања и 

побољшања квалитета процеса и производа, радне и животне средине и примењује норме, прописе и 

стандарде. Циљ  је упознавање студента са оперативном  технологијом, конструкцијом алата и прибора 

за обраду делова, методама програмирања CNC  система, такође да се практично оспособи да влада 

активностима припреме производње и логистичке подршке, контроле и сервиса производа, одржавања 

опреме и механизације, да стекне вештине мерења и регулисања процеса у процесној техници и знање 

у експлоатацији и одржавању гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских постројења.  

Очекивани исходи : Знања стечена израдом и одбраном Специјалистичког рада дају оспособљеност 

за менаџмент и инжењерство процеса и система, пројектовање и моделирање машинских склопова, 

технологије и режима рада, организацију радних места и логистичке подршке, анлизу и оптимизацију 

процеса рада и квалитета производа, оперативно управљање конвенционалном и  CNC технологијом и 

системима, планирање и припрему производње, експлоатације, сервиса,  одржавања и трошкова 

опреме и механизације, затим регулацију струјних и топлотних процеса, менаџмент експлоатацијом и 

одржавањем гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских постројења.  
Општи садржај специјалистичког рада : Предговор и кључне речи. Садржај. Текст задатка по тезама 

и кључним елементима. Уводна разматрања, стање, трендови и тренутно примењивани концепти. 

Анализа постојећег стања решења проблема и захтеви будућности. Методологија, методе и технике 

решавања проблема. Конфигурација, модел и суштина решења проблема, главни излазни резултати. 

Примена решења, препоруке и користи, ефективност и ефикасност решења. Закључна разматрања, 

правци даљег рада и развоја. Литература, основна и помоћна. Прилози, скице, цртежи, софтвери и др.      

Методе извођења : Израда рада се одвија делом кроз практичан рад и истраживања у одговарајућој 

организацији и делом кроз консултације студента са ментором и другим наставницима који могу 

помоћи у изради рада. Наставник даје упутства, указујући студенту на пригодну литературу, 

информације, методе и технике за решавање текућег проблема. Практичан рад подразумева 

истраживање коришћењем теоретских знања  и добре праксе производне  или услужне организације за 

решавање задатака специјалчистичког рада, при чему је пожељна компарација теоретских вредности са 

реалним показатељима и параметрима процеса;  учествовање у активности за истраживање тржишта, 

пројектовање и развој процеса, планирање производње и квалитета производа, планирање потребних 

активности и ресурса, мерење, анализе и унапређења процеса ради повећања ефективности и 

ефикасности организације; затим упознавање са постојећим или израда нових процедура управљања 

алатом, материјалима и експлоатацијом транспортних и процесних система, техникама менаџмента 

логистичком подршком и одржавањем и прикупљање и анализа резултата мерења и регулације 

термотехничких и термоенергетских процеса.  

Начин одбране и формирања коначне оцене одбрањеног Специјалистичког рада : 

Обавезно је формирање Специјалистичког рада према Упутству, као и самостална презентација 

резултата рада. Максималан број испитних поена  износи = 100. Квалитет формирања рада носи од 33 

до 50 испитних поена, излагање до 10 испитних поена, а одбрана  носи од 22 до  40 испитних поена. 

Формирање коначне оцене врши се на основу укупног броја освојених испитних поена, на следећи 

начин : 

Поени :       < 55        55 – 64         65 – 74          75 – 84            85 – 94         95 – 100 

Оцена :           5              6                   7                    8                      9                   10. 
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2012. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  
Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

 НАСТАВНИ ПЛАН 

 КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  

(једна година, 60 ЕСПБ – бодова, акредитован 2012. године) 

НАСТАВНИ ПЛАН (у примени за студенте уписане 2012/13. до 2015/16. године) 

-Распоред предмета по семестрима и годинама студија- 

Р
ед

.б
р

.  

Шифра 

предмета 

 

Назив предмета Семест. 
Статус 

предмета 

Часови 

активне 

наставе 
Остали 

часови 
ЕСПБ 

П В ДОН 

Прва година 

1 1301.11 

Управљање документима у 

безбедности и здрављу на раду и 

заштити од пожара  

I О 3 3 0 - 7 

2 1401.11 Безбедност машина I О 3 2 1 - 7 

3 1402.11 
Управљање мерама за безбедан рад 

на градилиштима 
I О 2 2 1 - 7 

4  Изборни предмет 1 I ИБ -1     7 

5 
1304.11 

Поступци утврђивања узрока 

пожара и повреда на раду 
II 

О 3 3 0 - 7 

6 1403.11 
Ергономија рада и психофизичке 

штетности 
II О 3 2 1 - 7 

7  Изборни предмет 2 II ИБ -2     7 

Укупно часова активне наставе на години студија = 615 

8 1429.11 Стручна пракса II О Укупно часова 60 2 

9 1420.11 Специјалистички рад II О  9 

Укупно ЕСПБ 60 

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; 

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

Руководилац студијског програма је ментор кандидатима који уписују специјалистичке 

струковне студије по питању Стручне праксе и Специјалистичког рада. 

 

Студент се при упису на специјалистичке студије опредељује за изборне предмете. 

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
За изборни предмет 1 студент се опредељује за 1 од 2 понуђена предмета 

Р
ед

. 

б
р
. Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 
ЕСПБ 

П В ДОН 

1 1303.11 
Противексплозивна заштита електричних и 

нелектричних уређаја и инсталација 
3 3 0 7 

2 1109.10 Технички прописи и стандарди 3 3 0 7 

 
За изборни предмет 2 студент се опредељује за 1 од 2 понуђена предмета 

Р
ед

. 

б
р
. Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 
ЕСПБ 

П В ДОН 

1 1104.15 Менаџмент у индустријском инжењерству 3 2 1 7 

2 1404.11 Медицина рада 2 3 3 0 7 

 

                          Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

 

         др Слободан Ристић,  дипл. инж. маш. 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  

(једна година, 60 ЕСПБ – бодова, акредитован 2012. године) 

НАСТАВНИ ПЛАН (коригован , у примени за студенте уписане 2016/17. године)   

-Распоред предмета по семестрима и годинама студија- 

 

Студент се при упису на специјалистичке студије опредељује за изборне предмете. 

 
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  
 

 

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; 

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

 

 

                  Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

 

            др Слободан Ристић,  дипл. инж. маш. 

 

 

 

 

Р
ед

.б
р

. 

Шифра 

предмета 
Назив предмета Сем. 

С
та

ту
с 

п
р

ед
м

ет
а Часови активне 

наставе 

О
ст

ал
и

 

ч
ас

о
в
и

 

ЕСПБ 

П В ДОН 

Прва година 

1 1301.16 

Управљање документима у 

безбедности и здрављу на раду и 

заштити од пожара  

I О 3 3 0 - 6 

2 1401.16 Безбедност машина I О 3 3 0 - 7 

3 1402.16 
Управљање мерама за безбедан рад 

на градилиштима 
I О 2 2 1 - 6 

4 

 
1304.16 

Поступци утврђивања узрока 

пожара и повреда на раду 
I О 3 3 0 - 6 

5  Изборни предмет  II ИБ      7 

6 1403.16 
Ергономија рада и психофизичке 

штетности 
II О 3 3 0 - 7 

7 1404.16 Медицина рада 2 II О 4 2 0  6 

8 1429.16 Стручна пракса II О    4 4 

9 1420.16 Специјалистички рад II О     11 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/остали часови) и бодови на 

години 
315 

мин 

270 

мин 

15 
60 60 

Укупно часова активне наставе на години 615   

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године 

студија 
615 60 60 

За изборни предмет  студент се опредељује за 1 од 2 понуђена предмета 

Р
ед

. 

б
р

. Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 
ЕСПБ 

П В ДОН 

1 1303.16 
Противексплозивна заштита електричних и 

нелектричних уређаја и инсталација 
3 3 0 7 

2 1005.16 Основе технике мерeња 3 2 1 7 



 88 

ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2012. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЊЕ НА РАДУ 

 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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Листа предмета студијског програма 

1. 
1301.11 

Управљање документима у безбедности и здрављу на раду и заштити од 

пожара  

2. 1401.11 Безбедност машина 

3. 1402.11 Управљање мерама за безбедан рад на градилиштима 

4. 
1303.11 

Противексплозивна заштита електричних и нелектричних уређаја и 

инсталација 

5. 1109.10 Технички прописи и стандарди 

6. 1304.11 Поступци утврђивања узрока пожара и повреда на раду 

7. 1403.11 Ергономија рада и психофизичке штетности 

8. 1104.10 Менаџмент у индустријском инжењерству 

9. 1111.10 Заваривање и заварене конструкције 
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду, Заштита од 

пожара 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1301.11 Управљање документима у 

безбедности и здрављу на раду и заштити од 

пожара 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Слободан Б. Рацков, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: О 

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 и 

инсталацијама. 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 

***, Закон о о заштити од пожара, Сл. гласник РС, бр. 111/09 

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

62/07 

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

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 50 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1401.11 Безбедност машина 

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

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

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: 

Упознавање са циљевима и исходима предмета. 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 

за одређене категорије машина. Захтеви за ради отклањања опасности због покретљивости машине. 

Захтеви ради отклањања опасности узрокованих операцијом дизања. Захтеви за за машине 

намењене за подземни рад. Захтеви за 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 док. 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. 13/10 

***, Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, 

Сл. гласник РС, бр. 13/10 

***, Правилник о електромагнетској компатибилности, Сл. гласник РС, бр. 13/10 

***, 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: 15 

 

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
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 50 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1402.11 Управљање мерама за безбедан рад на 

градилиштима 

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

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

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: 30 

 

Вежбе: 45 ДОН-други облици наставе: 15 

 

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) 30-50 Завршни испит        (макс.поена)  50 

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

п
р

ак
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 50 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање,  

Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1303.11 Противексплозивна заштита 

електричних и неелектричних уређаја и 

инсталација 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Саша Љ. Кочинац, дипл.инж.електр., 

ванредни професор 

Статус предмета: О, ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: Стицање основних теоријских знања о експлозивним атмосферама и  мерама 

спречавања настанка просторне експлозије применом одговарајуће противексплозивне заштите 

електричних и неелектричних уређаја и инсталација.  

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

угроженим просторима на пословима пројектовања, контроле, руковања, монтаже и одржавања 

противексплозивно заштићених електричних уређаја и инсталација. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: експлозивне смеше; узрочници паљења експлозивних смеша, класификација 

угрожених простора експлозивне гасне атмосфере и запаљиве атмосфере прашина, статички 

електрицитет у просторима потенцијално експлозивних атмосфера, Вентилација угрожених 

простора, Електрични уређаји за експлозивне гасовите атмосфере, Електрични уређаји за употребу у 

запаљивој прашини, Врсте и избор опреме за коришћење у потенцијално експлозивним 

атмосферама (опрема у заштити: непропаљиво кућиште, својствена безбедност, повећана 

безбедност, инкапсулација, и друге),  Пројектовање, избор и постављање електричних инсталација у 

експлозивним атмосферама, Избор, преглед и одржавање електричних инсталација у експлозивним 

атмосферама; преглед, поправка, ремонт и одржавање уређаја у експлозивним атмосферама, 

Сертификација уређаја, Неелектрични уређаји и њихова примена у експлозивним атмосферама, 

Елементи процене ризика за безбедност Ex уређаја, пројектовање зона опасности, оцена 

усаглашености производа према ATEX директивама, пројектовање заштите од атмосферског 

пражњења, статичког електрицитета и катодне заштите, технички надзор опреме и уређаја 

противексплозионе заштите у изградњи и експлоатацији постројења. 

Практична настава: 

Кроз израду самосталног задатка студенти врше избор електричних и неелектричних уређаја за 

одређене зоне опасности и пројектовање зона опасности. 

Литература:  

Јованов, Р., Противексплозивна заштита електричних уређаја и инсталација, Институт за нуклеарне 

науке „Винча“ 

 
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 самосталног задатака), стручних посета предузећима у којима постоје експлозивно 

угроженим простори. 

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

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита         (часова) 

Писмени -2 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство,Заштита од 

пожара и спасавање,Безбедност и здравље 

на раду,Саобраћајно инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1109.10     Технички прописи и стандарди 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Мр Рајко Ж. Несторовић,дипл.инж.маш 

Статус предмета: ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са циљевима, наменама и потребама стандрадизације и доношења 

норми и  прописа. Упознавање са развојем, структуром и применом техничких стандарда и прописа 

на основу којих се нормира и контролише планирање и изградња објеката, с тим у вези пратећа и 

главна документација, обезбеђење потребних информација, квалитет и очување радне и животне 

средине. Упознавање са организацијом и процедурама изналажења и примене прописа и стандарда у 

процесима прераде метала, дрвета, гуме и пластике, као и у активностима заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње и коришћења производа. 

Исход предмета: Опособљеност за идентификовање и примену захтева техничких прописа и 

стандарда на активности организације, као што су заштита радне и животне средине, планира ње, 

пројектовање, развој и изградња објеката, технолошки процеси обраде, заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње, коришћења и стављања ван употебе производа, 

опреме или објекта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам, циљеви, намена и врсте прописа, норми и стандарда. Основни захтеви 

SRPS  и  ISO стандарда. Основни прописи о планирању и изградњи. Стандарди формирања 

производа од метала, дрвета, гуме и пластике, опреми и технолошким процесима обраде, заштите, 

паковања, транспорта, складиштења, испоруке, уградње, експлоатације и престанак коришћења. 

Прописи и норме распореда радних места, транспортних путева, доставе материјала, 

расположивости логистичке подршке, еколошкој уредности радног места, дистрибуцији отпада и 

заштити при раду. Утицај норми и прописа на ефективност и ефикасност пословања организација. 

Практична настава: : Практична примена прописа о планирању и изградњи објеката.  Стандарди и 

прописи о изградњи, уградњи и монтажи, распореду и коришћењу производне опреме. Прописи 

обједињавања свих фактора који утичу на распоред опреме, сигурност функцинисања, правилно и 

ефикасно коришћење машина, особља и простора, могућности проширња капацитета, могућност 

једноставног преуређења и реорганизације, могућност лаког прилагођавања изменама производа, 

захтевима тржишта и побољшањима у производном процесу. Практична примена неких SRPS  и  

ISO стандарда 

Литература:  

Исаиловић, М., Богнер, М., Прописи о панирању и изградњи, Ета, Београд 2005.  

Богнер, М, Исаиловић, М., Прописи у машинству, СМЕИТС, Београд 2000. 

Серија стандарда  ISO 9000 и ISO 14000. 

SRPS стандарди 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду самосталних и пројектних  задатака, посета организацијама, провере знања 

студената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 33 60 Завршни испит        (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 – 5 писмени део               (макс.) 40 

п
р

ак
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 11 – 20 усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци 19 - 35   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми  Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање, Безбедност 

и здравље на раду, Саобраћајно 

инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1304.11 Поступци утврђивања узрока 

пожара и повреда на раду 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Србислав Б. Генић, дипл.инж.маш. 

редовни професор 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

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 и 

безбедност у саобраћају и транспорту. 

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 
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. 

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
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 
30-45 

усмени део                 

(макс.) 
20 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 Трајање испита         

(часова) 

Писмени -1 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1403.11 Ергономија рада и психофизичке 

штетности 

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

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

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 стројарства и бродоградње, 

Загреб, 1997. 

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

J.A. Roebuck, Jr, K.H.E. Kroemer, W.G. Thomson, 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: 15 

 

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 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

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 50 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Безбедност и здравље 

на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1104.10 Менаџмент у индустријском  

              инжењерству 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Мирослав M. Вучићевић, дипл.инж.маш 

Статус предмета: ОМ, ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Стицање и усвајање основних теоријских и практичних знања и вештина из 

менаџмента људских ресурса, управљања индустријском производњом, планирања и стратегије. 

Схватање суштине процеса доношења одлука у различитим активностима менаџмента, пре свега у 

пословним процесима индустрије. 

Исход предмета: Када студент положи испит биће оспособљен да кроз индивидуални и тимски рад 

остварује припрему, управљње индустријском производњом, планира, терминира и диригује 

производњом, прати и врши контролу реализације пројеката из инжењерске делатности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Упознавање са предметом. Индустријска производња, производни системи и 

процеси. Производни програм и животни циклус пословно-производног система. Менаџмент у 

индустријском амбијенту. Модели управљања индустријском производњом и вођење послова. 

Планирање потреба у ресурсима. Менаџмент људским ресурсима. Покретљивост запослених и 

развој каријере. Менаџерски послови и потребна знања. Пословни задаци – приступ и процес 

решавања. 

 

Практична настава: Састоји се у приказу конкретне примене теоријских сазнања при решавању 

задатака који се очекују у пракси. Студенти активно учествују у решавању задатака уз инструкцију 

наставника (сарадника). Задаци који се обрађују су из области које су обрађене у теоријској настави. 

Студенти као предиспитну обавезу раде два самостална задатка и то из планирања, ресурса за 

одговарајућу индустријску производњу и управљања индустријском производњом. 

Литература:  

Булат, В., Индустријски менаџмент, ИЦИМ, Крушевац, 2007. 

Јовановић, П., Индустријски менаџмент, Ц-принт, Београд, 1998. 

Тодоровић, Ј., Менаџмент производње, Мрљеш, Београд, 2000. 

Сајферт, З., Менаџмент, ТФ, Зрењанин, 2004. 

Вучићевић, М., Менаџмент у индустријском инжењерству, Белешке са предавања, ВИШСС2010 

Сладоје, Р., Вучићевић, М., Пројектовање модела за избор оптималне опреме, Машинство 35 (1986) 

11 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: На предавањима се примењује интерактивна метода наставе, која 

подразумева активно учешће студената, наручито у њеном уводном и завршном делу наставног 

часа. Вежбе се обављају двојако, са једне стране кроз аудиторне вежбе на којима се раде практични 

задаци,  дају упутства и потребни подаци за израду једног семинарског рада и једног (из праксе) 

самосталног задатка, а са друге стране кроз дискусију при одбрани семинарског рада односно 

самосталног задатка. 

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  усмени део                 (макс.)  

пројектни задаци       (1) 30 - 50   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми  Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство,Безбедност и 

здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1111.10 Заваривање и заварене 

конструкције 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Сандра М. Кастелец 

Мацура,диплинж.мет. 

Статус предмета: ИЗ  

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Упознавање кандидата са основним појмовима о заваривању, основним поступцима заваривања, 

врстама заврених конструкција и начином испитивања заварених конструкција. Оспособљавање 

кандидата да самостално изврши избор технолошког поступка заваривања, додатног и помоћног 

материјала, основних параметара заваривања. Упознавање са основним методама испитиванја 

заврених конструкција. 

Исход предмета: 

Након одслушане теоријске наставе, као и ангажовањем у практичној настави (кроз лабораторијске 

вежбе, израду рачунских задатака и самосталних пројеката), кандидат ће бити упознат са основним 

појмовима из области заваривања и заварених конструкција. Кандидат ће бити оспособљен да 

самостално састави алгоритам технолошког поступка заваривања, изврши избор основних 

параметара заваривања и након завршеног поступка заваривања изврши испитивање и контролу 

заварене конструкције.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Увод. Класификација поступака заваривања. Електролучно заваривање. Теорија електричног лука. 

Ручно електролучно заваривање. Електролучно заваривање топљивом елетродном жицом у заштити 

гаса МИГ/МАГ поступак. Електролучно заваривање пуњеном електродном жицом. Електролучно 

заваривање нетопљивом електродом у заштити инертног гаса, ТИГ поступак.  Електролучно 

заваривање под прашком. Електроотпорно заваривање. Гасно заваривање. Специјални поступци 

заваривања. Теоријске основе заварених конструкција. Основе пројектовања шава и конструкција. 

Испитивање заварених конструкција. Надзор и контрола заваривања. 

Практична настава: 

Рекапитулација и дискусија о основним појмовима у заваривању. Означавање електрода. Прорачун 

потрошње електрода при заваривању. Прорачун технологије заваривања. Прорачунски аспекти 

чврстоће материјал.  Прорачун шава и конструкција. Вежбе у заваривачкој радионици. Испитивање 

заварених конструкција (механичка, технолошка и ИБР). 

Литература:  

1. В. Шијачки, А. Милосавлјевић, А. Седмак: Приручник за машинске материјале – Заваривање 

лемљење лепљење, Машински факултет Београд, 1996 

2. Б. Лукић: Технологије заваривања у пракси, ИР-МИР, 2002. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи у облику класичних предавања уз лабораторијске и аудиторне вежбе.  

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30 – 50 Завршни испит        (макс.поена)  50 

активност у току предавања 5 – 10 писмени део               (макс.) 30 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

лабораторијске вежбе 15 – 25 усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци 10 – 15   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Б. Спецификација СТРУЧНИЕ ПРАКСЕ 
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Спецификација стручне праксе (шифра 1112.10) 

Студијски програм : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија : Струковне специјалистичке студије 

Наставници задужени за организацију стручне праксе : 

Др Мирослав Вучићевић, Др Павле Богетић и Др Слободан Рацков 

Број ЕСПБ : 2 

Услов : Према Упутству о стручној пракси 

Циљ :  Практично упознавање са  технологијом, конструкцијом алата и прибора, методама 

програмирања CNC обрадних система, техникама инжењерства квалитета и логистичке подршке, 

принципима и методама менаџмента, односно управљања, обезбеђења и контроле пословањем 

организационих јединица, производњом, ресурсима, производима и услугама, оптимизацијом 

чинилаца пословања, затим  припреме и реализације производње и услуга, контроле и сервиса 

производа, одржавања опреме и механизације, као и стицање потребних вештина за мерење и 

регулацију процеса у процесној техници,  експлоатацији гасних инсталација, термотехничких и 

термоенергетских постројења, сагледавање  параметра планирања и  побољшања квалитета процеса 

и производа, радне и животне средине, као и примене одговарајућих норми, прописа и стандарда.  

Очекивани исходи : Оспособљеност за менаџмент и инжењерство процеса и система, 

пројектовање склопова, технологије и режима рада, организацију радних места и логистичке 

подршке, анлизу и оптимизацију процеса и квалитета производа, оперативно управљање 

системима, планирање и припрему производње и услуга, експлоатације, сервиса,  одржавања 

опреме и механизације, регулацију струјних и топлотних процеса у индустрији, менаџмент 

експлоатацијом гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских процеса и постројења.  

Садржај стручне праксе : Формирање конструкције, технолошког поступка и програма израде и 

контроле за машински део. Дијаграм тока процеса израде дела од припреме, развоја, набавке, 

обраде, монтаже, паковања и продаје. Идентификација поступка менаџмента и доношења одлука, 

формирање шеме организације, шеме комуникационих веза и структуре информационих система за  

оптимизацију процеса и побољшања квалитета. Процедуре управљања алатом, материјалима и 

експлоатацијом транспортних, производних и процесних система. Технике менаџмента 

логистичком подршком и одржавањем. Прикупљање и анализа резултата мерења и регулације 

термотехничких и термоенергетских процеса, планирање потребних корективних акција.  

Број часова, укупно               45 

Методе извођења : Настава се одвија већим делом кроз присуство студента у организацији и 

мањим кроз консултације са наставником. Консултације чине разговор наставника са студентом о 

начину његовог присуства у организацији давањем упутства и информација, указујући на методе 

решавања  проблема. Практичан рад повезује теоретску наставу са праксом у производном и 

услужном предузећу, упоређујући теоретске вредности са практичним показатељима процеса. 

Учествовање у  пројектовању, мерењу и анализи процеса, планирању производње и квалитета 

производа, затим упознавање са процедурама управљања алатом, материјалима и експлоатацијом 

опреме, примена техника менаџмента логистичком подршком и одржавањем, резултата мерења и 

регулације термотехничких и  термоенергетских  процеса и система. Сагледавање потребних 

ресурса и примене стандарда.  

Оцена: испит, начин полагања и формирања коначне оцене 
Обавезно је формирање  Дневника стручне праксе, укупног обима око 30 до 60 страна А4 формата,   

у сагласности са планом и програмом стручне праксе. Квалитет формирања дневника носи од 33 до 

60 испитних поена. Одбрана Дневника стручне праксе, носи од 22 до 40 испитних поена. Укупан 

максималан број испитних поена за наставни предмет износи 100. Оцењивање се врши према 

следећем прегледу : 

Поени :       < 55        55 – 64         65 – 74          75 – 84            85 – 94         95 – 100 

Оцена :           5              6                   7                    8                      9                   10. 
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В. Спецификација СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
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Спецификација специјалистичког рада (шифра 1113.10) 
Студијски програм : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија : Струковне специјалистичке студије 

Наставник задужен за менторство : Ментор је наставник за предмет из чијег програма је 

најзначајнији, тематски део специјалистичког рада. 

Број ЕСПБ : 9 

Услов : Дат je у Упутству о специјалистичком раду. 

Циљ : Циљ је да студент стечена теоријска знања практично мултидисциплинарно употреби за 

самостално решавање реалног  задатка или инжењерског проблема, да кроз израду рада  примењује 

савремене технике и методе инжењерства и  менаџмента, сагледава основне параметре планирања и 

побољшања квалитета процеса и производа, радне и животне средине и примењује норме, прописе и 

стандарде. Циљ  је упознавање студента са оперативном  технологијом, конструкцијом алата и прибора 

за обраду делова, методама програмирања CNC  система, такође да се практично оспособи да влада 

активностима припреме производње и логистичке подршке, контроле и сервиса производа, одржавања 

опреме и механизације, да стекне вештине мерења и регулисања процеса у процесној техници и знање 

у експлоатацији и одржавању гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских постројења.  

Очекивани исходи : Знања стечена израдом и одбраном Специјалистичког рада дају оспособљеност 

за менаџмент и инжењерство процеса и система, пројектовање и моделирање машинских склопова, 

технологије и режима рада, организацију радних места и логистичке подршке, анлизу и оптимизацију 

процеса рада и квалитета производа, оперативно управљање конвенционалном и  CNC технологијом и 

системима, планирање и припрему производње, експлоатације, сервиса,  одржавања и трошкова 

опреме и механизације, затим регулацију струјних и топлотних процеса, менаџмент експлоатацијом и 

одржавањем гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских постројења.  
Општи садржај специјалистичког рада : Предговор и кључне речи. Садржај. Текст задатка по тезама 

и кључним елементима. Уводна разматрања, стање, трендови и тренутно примењивани концепти. 

Анализа постојећег стања решења проблема и захтеви будућности. Методологија, методе и технике 

решавања проблема. Конфигурација, модел и суштина решења проблема, главни излазни резултати. 

Примена решења, препоруке и користи, ефективност и ефикасност решења. Закључна разматрања, 

правци даљег рада и развоја. Литература, основна и помоћна. Прилози, скице, цртежи, софтвери и др.      

Методе извођења : Израда рада се одвија делом кроз практичан рад и истраживања у одговарајућој 

организацији и делом кроз консултације студента са ментором и другим наставницима који могу 

помоћи у изради рада. Наставник даје упутства, указујући студенту на пригодну литературу, 

информације, методе и технике за решавање текућег проблема. Практичан рад подразумева 

истраживање коришћењем теоретских знања  и добре праксе производне  или услужне организације за 

решавање задатака специјалчистичког рада, при чему је пожељна компарација теоретских вредности са 

реалним показатељима и параметрима процеса;  учествовање у активности за истраживање тржишта, 

пројектовање и развој процеса, планирање производње и квалитета производа, планирање потребних 

активности и ресурса, мерење, анализе и унапређења процеса ради повећања ефективности и 

ефикасности организације; затим упознавање са постојећим или израда нових процедура управљања 

алатом, материјалима и експлоатацијом транспортних и процесних система, техникама менаџмента 

логистичком подршком и одржавањем и прикупљање и анализа резултата мерења и регулације 

термотехничких и термоенергетских процеса.  

Начин одбране и формирања коначне оцене одбрањеног Специјалистичког рада : 

Обавезно је формирање Специјалистичког рада према Упутству, као и самостална презентација 

резултата рада. Максималан број испитних поена  износи = 100. Квалитет формирања рада носи од 33 

до 50 испитних поена, излагање до 10 испитних поена, а одбрана  носи од 22 до  40 испитних поена. 

Формирање коначне оцене врши се на основу укупног броја освојених испитних поена, на следећи 

начин : 

Поени :       < 55        55 – 64         65 – 74          75 – 84            85 – 94         95 – 100 

Оцена :           5              6                   7                    8                      9                   10. 
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2012. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЊЕ НА РАДУ 

 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

према коригованом наставном плану који је био у примени школске 

  2016/17  
 

 

А. Спецификација ПРЕДМЕТА 

Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ   

В. Спецификација МАСТЕР РАДА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Спецификација ПРЕДМЕТА 
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  Листа предмета студијског програма 

1. 
1301.16 

Управљање документима у безбедности и здрављу на раду и заштити 

од пожара  

2. 1401.16 Безбедност машина 

3. 1402.16 Управљање мерама за безбедан рад на градилиштима 

4. 1304.16 Поступци утврђивања узрока пожара и повреда на раду 

5. 1403.16 Ергономија рада и психофизичке штетности 

6. 1404.16 Медицина рада 2 

7. 
1303.16 

Противексплозивна заштита електричних и нелектричних уређаја и 

инсталација 

8. 1005.16 Основе технике мерења  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Заштита од 

пожара и спасавање, Безбедност и здравље 

на раду 

Врста и ниво студија: Струковне, II-ниво 

Шифра и назив предмета:  1005.16 Основe технике мерења 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Драган М. Комаров, дипл. инж. маш  

Статус предмета: ОЗ, О, ИБ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознавање студента са основним појмовима у метрологији и начином обраде 

резултата мерења. Упознавање са основним начинима мерења различитих физичких величина као и 

одговарајућим инструментима.   

Исход предмета:  Након положеног испита студент треба да буде оспособљен да изврши мерење са 

различитим инструментима у различитим областима технике и то мерење како неелектричних тако 

и електричних величина. Поред овога студент ће бити оспособљен да изврши обраду резултата 

мерења са израженом грешком мерења и мерном несигурношћу, као и прикаже експерименталне 

резултате. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основни појмови у метрологији. Обрада резултата мерења: заокругљивање код 

директно мерених и индиректно мерених физичких величина, мерење и грешка мерења и мерна 

несигурност. Графичко представљање експерименталних резултата. Мерење силе и напрезања. 

Мерне траке. Мерење притиска. Мерење протока флуида. Мерење брзине флуида. Мерење 

температуре. Мерење нивоа. Мерење влажности. Производна мерења. Мерење дужине. Мерни 

инструменти за мерење електричних величина: основна подела, принцип рада.  

Практична настава: Рачунски примери за заокругљивање код директно мерених и индиректно 

мерених физичких величина, мерење и грешку мерења и мерну несигурност. Графичко 

представљање експерименталних резултата. Рачунски примери из мерења притиска, протока 

флуида, брзине флуида, температуре, влажности, дужине и електричних величина. 

Лабораторијске вежбе: Показно мерење притиска, протока, брзине флуида, температуре, дужине и 

електричних величина. 

Литература:  

Бенишек М, Недељковић М, Килибарда Р, Герасимовић Д, Техника мерења. Збирка задатака из 

струјно-теничких мерења, 2. изд., Машински факултет, Београд, 2000. 

Вушковић И, Основе технике мерења, Машински факултет, Београд, 1977. 

Станковић Д, Физичко техничка мерења, Сензори, Универзитет у Београду, Београд, 1997. 

Поповић М, Сензори и мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 2004. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

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

15 

Методе извођења наставе: 

Настава се састоји од предавања, рачунских и лабораторијских вежби и консултација. Предавања и 

рачунске вежбе су аудиторног типа за све студенте, док се лабораторијске вежбе изводе у мањим 

групама. Према потреби, консултације могу бити појединачне или у виду допунске наставе. 

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.) 30 

п
р

ак
ти

ч
н

а 

н
ас

та
в

а 

самостални задаци 0 - 5 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 10 

лабораторијске вежбе 10 - 15 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -4 

колоквијуми 20 - 35 Усмени -  1 
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду, Заштита од 

пожара 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1301.16 Управљање документима у 

безбедности и здрављу на раду и заштити од 

пожара 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Александар В. Шотић, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

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 и 

инсталацијама. 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 

***, Закон о о заштити од пожара, Сл. гласник РС, бр. 111/09 

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

62/07 

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
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 50 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1401.16 Безбедност машина 

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

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

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: 

Упознавање са циљевима и исходима предмета. 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 

за одређене категорије машина. Захтеви за ради отклањања опасности због покретљивости машине. 

Захтеви ради отклањања опасности узрокованих операцијом дизања. Захтеви за за машине 

намењене за подземни рад. Захтеви за 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 док. 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. 13/10 

***, Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, 

Сл. гласник РС, бр. 13/10 

***, Правилник о електромагнетској компатибилности, Сл. гласник РС, бр. 13/10 

***, 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
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 50 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1402.16 Управљање мерама за безбедан рад на 

градилиштима 

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

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

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: 30 

 

Вежбе: 30 ДОН-други облици наставе: 15 

 

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) 30-50 Завршни испит        (макс.поена)  50 

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

п
р

ак
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 50 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање, Безбедност 

и здравље на раду, Саобраћајно 

инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1304.16 Поступци утврђивања узрока 

пожара и повреда на раду 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Србислав Б. Генић, дипл.инж.маш. 

редовни професор 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

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 и 

безбедност у саобраћају и транспорту. 

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 
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. 

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
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 
30-45 

усмени део                 

(макс.) 
20 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 Трајање испита         

(часова) 

Писмени -1 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање,  

Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1303.16 Противексплозивна заштита 

електричних и неелектричних уређаја и 

инсталација 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Миливоје Филиповић, дипл.инж.електр.  

Статус предмета: О, ИЗ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: Стицање основних теоријских знања о експлозивним атмосферама и  мерама 

спречавања настанка просторне експлозије применом одговарајуће противексплозивне заштите 

електричних и неелектричних уређаја и инсталација.  

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

угроженим просторима на пословима пројектовања, контроле, руковања, монтаже и одржавања 

противексплозивно заштићених електричних уређаја и инсталација. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: експлозивне смеше; узрочници паљења експлозивних смеша, класификација 

угрожених простора експлозивне гасне атмосфере и запаљиве атмосфере прашина, статички 

електрицитет у просторима потенцијално експлозивних атмосфера, Вентилација угрожених 

простора, Електрични уређаји за експлозивне гасовите атмосфере, Електрични уређаји за употребу у 

запаљивој прашини, Врсте и избор опреме за коришћење у потенцијално експлозивним 

атмосферама (опрема у заштити: непропаљиво кућиште, својствена безбедност, повећана 

безбедност, инкапсулација, и друге),  Пројектовање, избор и постављање електричних инсталација у 

експлозивним атмосферама, Избор, преглед и одржавање електричних инсталација у експлозивним 

атмосферама; преглед, поправка, ремонт и одржавање уређаја у експлозивним атмосферама, 

Сертификација уређаја, Неелектрични уређаји и њихова примена у експлозивним атмосферама, 

Елементи процене ризика за безбедност Ex уређаја, пројектовање зона опасности, оцена 

усаглашености производа према ATEX директивама, пројектовање заштите од атмосферског 

пражњења, статичког електрицитета и катодне заштите, технички надзор опреме и уређаја 

противексплозионе заштите у изградњи и експлоатацији постројења. 

Практична настава: 

Кроз израду самосталног задатка студенти врше избор електричних и неелектричних уређаја за 

одређене зоне опасности и пројектовање зона опасности. 

Литература:  

Јованов, Р., Противексплозивна заштита електричних уређаја и инсталација, Институт за нуклеарне 

науке „Винча“ 

 
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 самосталног задатака), стручних посета предузећима у којима постоје експлозивно 

угроженим простори. 

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

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита         (часова) 

Писмени -2 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1403.16 Ергономија рада и психофизичке 

штетности 

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

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

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 стројарства и бродоградње, 

Загреб, 1997. 

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

J.A. Roebuck, Jr, K.H.E. Kroemer, W.G. Thomson, 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 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
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 25-35 усмени део                 (макс.) 50 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 

Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 

 

Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Струковне, II-ниво 
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Шифра и назив предмета:  1404.11 Медицина рада 2 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Светлана Ђ. Карић, доктор медицинских 

наука 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета:Циљ наставе је да упозна студенте са делатностима службе медицине рада, 

основним сазнањима о грађи и функцији људског организма, факторима који утичу на здравље (у 

условима физичког, психичког оптерећења, штетностима, хемијским и физичким ) и ризицима од 

оштећења здравља у појединим делатностима и занимањима. 

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), 

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, 

Ризици оштечења здравља у одређеним високоризичним индустријским гранама: 

рударство,хемијска индустрија,саобраћај,пожари у комуналним условима и ризици од оштећења 

здравља код ватрогасаца 

Практична настава:Амбијентални мониторнинг. Дозвољене дозе и концентрације. 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 инцидентним ситуацијама. Превентивно деловање, заштита и 

рехабилитација. Класификација поврeда на раду. 

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. 

Ђурић Д., «Биохемија и физика индустријских отрова», Београд 1996. 

Ковачевић М.: «Ургентна медицина», Београд 1992. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 60 Вежбе: 30 ДОН -други облици наставе: 

0 

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање и практично упознавање са медицином рада остварује се предавањима, 

аудиторним вежбама и посетама фабрикама, погонима, истраживачким центрима и  медицинским 

установама. Наставна средства теоријске наставе су стандардна учила, графички прикази, фолије 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  
 



 115 

 
Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство,Безбедност и 

здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1111.10 Заваривање и заварене 

конструкције 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Сандра М. Кастелец 

Мацура,диплинж.мет. 

Статус предмета: ИЗ  

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Упознавање кандидата са основним појмовима о заваривању, основним поступцима заваривања, 

врстама заврених конструкција и начином испитивања заварених конструкција. Оспособљавање 

кандидата да самостално изврши избор технолошког поступка заваривања, додатног и помоћног 

материјала, основних параметара заваривања. Упознавање са основним методама испитиванја 

заврених конструкција. 

Исход предмета: 

Након одслушане теоријске наставе, као и ангажовањем у практичној настави (кроз лабораторијске 

вежбе, израду рачунских задатака и самосталних пројеката), кандидат ће бити упознат са основним 

појмовима из области заваривања и заварених конструкција. Кандидат ће бити оспособљен да 

самостално састави алгоритам технолошког поступка заваривања, изврши избор основних 

параметара заваривања и након завршеног поступка заваривања изврши испитивање и контролу 

заварене конструкције.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Увод. Класификација поступака заваривања. Електролучно заваривање. Теорија електричног лука. 

Ручно електролучно заваривање. Електролучно заваривање топљивом елетродном жицом у заштити 

гаса МИГ/МАГ поступак. Електролучно заваривање пуњеном електродном жицом. Електролучно 

заваривање нетопљивом електродом у заштити инертног гаса, ТИГ поступак.  Електролучно 

заваривање под прашком. Електроотпорно заваривање. Гасно заваривање. Специјални поступци 

заваривања. Теоријске основе заварених конструкција. Основе пројектовања шава и конструкција. 

Испитивање заварених конструкција. Надзор и контрола заваривања. 

Практична настава: 

Рекапитулација и дискусија о основним појмовима у заваривању. Означавање електрода. Прорачун 

потрошње електрода при заваривању. Прорачун технологије заваривања. Прорачунски аспекти 

чврстоће материјал.  Прорачун шава и конструкција. Вежбе у заваривачкој радионици. Испитивање 

заварених конструкција (механичка, технолошка и ИБР). 

Литература:  

1. В. Шијачки, А. Милосавлјевић, А. Седмак: Приручник за машинске материјале – Заваривање 

лемљење лепљење, Машински факултет Београд, 1996 

2. Б. Лукић: Технологије заваривања у пракси, ИР-МИР, 2002. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици наставе : 

 

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи у облику класичних предавања уз лабораторијске и аудиторне вежбе.  

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30 – 50 Завршни испит        (макс.поена)  50 

активност у току предавања 5 – 10 писмени део               (макс.) 30 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

лабораторијске вежбе 15 – 25 усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци 10 – 15   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
 

Трајање испита         (часова) 

Писмени – 3 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
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Спецификација стручне праксе (шифра 1112.10) 

Студијски програм : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија : Струковне специјалистичке студије 

Наставници задужени за организацију стручне праксе : 

Др Мирослав Вучићевић, Др Павле Богетић и Др Слободан Рацков 

Број ЕСПБ : 2 

Услов : Према Упутству о стручној пракси 

Циљ :  Практично упознавање са  технологијом, конструкцијом алата и прибора, методама 

програмирања CNC обрадних система, техникама инжењерства квалитета и логистичке подршке, 

принципима и методама менаџмента, односно управљања, обезбеђења и контроле пословањем 

организационих јединица, производњом, ресурсима, производима и услугама, оптимизацијом 

чинилаца пословања, затим  припреме и реализације производње и услуга, контроле и сервиса 

производа, одржавања опреме и механизације, као и стицање потребних вештина за мерење и 

регулацију процеса у процесној техници,  експлоатацији гасних инсталација, термотехничких и 

термоенергетских постројења, сагледавање  параметра планирања и  побољшања квалитета процеса 

и производа, радне и животне средине, као и примене одговарајућих норми, прописа и стандарда.  

Очекивани исходи : Оспособљеност за менаџмент и инжењерство процеса и система, 

пројектовање склопова, технологије и режима рада, организацију радних места и логистичке 

подршке, анлизу и оптимизацију процеса и квалитета производа, оперативно управљање 

системима, планирање и припрему производње и услуга, експлоатације, сервиса,  одржавања 

опреме и механизације, регулацију струјних и топлотних процеса у индустрији, менаџмент 

експлоатацијом гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских процеса и постројења.  

Садржај стручне праксе : Формирање конструкције, технолошког поступка и програма израде и 

контроле за машински део. Дијаграм тока процеса израде дела од припреме, развоја, набавке, 

обраде, монтаже, паковања и продаје. Идентификација поступка менаџмента и доношења одлука, 

формирање шеме организације, шеме комуникационих веза и структуре информационих система за  

оптимизацију процеса и побољшања квалитета. Процедуре управљања алатом, материјалима и 

експлоатацијом транспортних, производних и процесних система. Технике менаџмента 

логистичком подршком и одржавањем. Прикупљање и анализа резултата мерења и регулације 

термотехничких и термоенергетских процеса, планирање потребних корективних акција.  

Број часова, укупно               45 

Методе извођења : Настава се одвија већим делом кроз присуство студента у организацији и 

мањим кроз консултације са наставником. Консултације чине разговор наставника са студентом о 

начину његовог присуства у организацији давањем упутства и информација, указујући на методе 

решавања  проблема. Практичан рад повезује теоретску наставу са праксом у производном и 

услужном предузећу, упоређујући теоретске вредности са практичним показатељима процеса. 

Учествовање у  пројектовању, мерењу и анализи процеса, планирању производње и квалитета 

производа, затим упознавање са процедурама управљања алатом, материјалима и експлоатацијом 

опреме, примена техника менаџмента логистичком подршком и одржавањем, резултата мерења и 

регулације термотехничких и  термоенергетских  процеса и система. Сагледавање потребних 

ресурса и примене стандарда.  

Оцена: испит, начин полагања и формирања коначне оцене 
Обавезно је формирање  Дневника стручне праксе, укупног обима око 30 до 60 страна А4 формата,   

у сагласности са планом и програмом стручне праксе. Квалитет формирања дневника носи од 33 до 

60 испитних поена. Одбрана Дневника стручне праксе, носи од 22 до 40 испитних поена. Укупан 

максималан број испитних поена за наставни предмет износи 100. Оцењивање се врши према 

следећем прегледу : 

Поени :       < 55        55 – 64         65 – 74          75 – 84            85 – 94         95 – 100 

Оцена :           5              6                   7                    8                      9                   10. 
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В. Спецификација СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
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Спецификација специјалистичког рада (шифра 1113.10) 

Студијски програм : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија : Струковне специјалистичке студије 

Наставник задужен за менторство : Ментор је наставник за предмет из чијег програма је 

најзначајнији, тематски део специјалистичког рада. 

Број ЕСПБ : 9 

Услов : Дат je у Упутству о специјалистичком раду. 

Циљ : Циљ је да студент стечена теоријска знања практично мултидисциплинарно употреби за 

самостално решавање реалног  задатка или инжењерског проблема, да кроз израду рада  примењује 

савремене технике и методе инжењерства и  менаџмента, сагледава основне параметре планирања и 

побољшања квалитета процеса и производа, радне и животне средине и примењује норме, прописе и 

стандарде. Циљ  је упознавање студента са оперативном  технологијом, конструкцијом алата и прибора 

за обраду делова, методама програмирања CNC  система, такође да се практично оспособи да влада 

активностима припреме производње и логистичке подршке, контроле и сервиса производа, одржавања 

опреме и механизације, да стекне вештине мерења и регулисања процеса у процесној техници и знање 

у експлоатацији и одржавању гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских постројења.  

Очекивани исходи : Знања стечена израдом и одбраном Специјалистичког рада дају оспособљеност 

за менаџмент и инжењерство процеса и система, пројектовање и моделирање машинских склопова, 

технологије и режима рада, организацију радних места и логистичке подршке, анлизу и оптимизацију 

процеса рада и квалитета производа, оперативно управљање конвенционалном и  CNC технологијом и 

системима, планирање и припрему производње, експлоатације, сервиса,  одржавања и трошкова 

опреме и механизације, затим регулацију струјних и топлотних процеса, менаџмент експлоатацијом и 

одржавањем гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских постројења.  
Општи садржај специјалистичког рада : Предговор и кључне речи. Садржај. Текст задатка по тезама 

и кључним елементима. Уводна разматрања, стање, трендови и тренутно примењивани концепти. 

Анализа постојећег стања решења проблема и захтеви будућности. Методологија, методе и технике 

решавања проблема. Конфигурација, модел и суштина решења проблема, главни излазни резултати. 

Примена решења, препоруке и користи, ефективност и ефикасност решења. Закључна разматрања, 

правци даљег рада и развоја. Литература, основна и помоћна. Прилози, скице, цртежи, софтвери и др.      

Методе извођења : Израда рада се одвија делом кроз практичан рад и истраживања у одговарајућој 

организацији и делом кроз консултације студента са ментором и другим наставницима који могу 

помоћи у изради рада. Наставник даје упутства, указујући студенту на пригодну литературу, 

информације, методе и технике за решавање текућег проблема. Практичан рад подразумева 

истраживање коришћењем теоретских знања  и добре праксе производне  или услужне организације за 

решавање задатака специјалчистичког рада, при чему је пожељна компарација теоретских вредности са 

реалним показатељима и параметрима процеса;  учествовање у активности за истраживање тржишта, 

пројектовање и развој процеса, планирање производње и квалитета производа, планирање потребних 

активности и ресурса, мерење, анализе и унапређења процеса ради повећања ефективности и 

ефикасности организације; затим упознавање са постојећим или израда нових процедура управљања 

алатом, материјалима и експлоатацијом транспортних и процесних система, техникама менаџмента 

логистичком подршком и одржавањем и прикупљање и анализа резултата мерења и регулације 

термотехничких и термоенергетских процеса.  

Начин одбране и формирања коначне оцене одбрањеног Специјалистичког рада : 

Обавезно је формирање Специјалистичког рада према Упутству, као и самостална презентација 

резултата рада. Максималан број испитних поена  износи = 100. Квалитет формирања рада носи од 33 

до 50 испитних поена, излагање до 10 испитних поена, а одбрана  носи од 22 до  40 испитних поена. 

Формирање коначне оцене врши се на основу укупног броја освојених испитних поена, на следећи 

начин : 

Поени :       < 55        55 – 64         65 – 74          75 – 84            85 – 94         95 – 100 

Оцена :           5              6                   7                    8                      9                   10. 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2015. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (са три модула) 

 

 НАСТАВНИ ПЛАН 

 КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

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

модул М1- CNC технологије и системи, модул М2 – Менаџмент у инжењерству и 

модул М3 - Постројења и опрема у термотехници и процесној техници) 
 

(једна година, 60 ЕСПБ – бодова, акредитован 2015. године) 

НАСТАВНИ ПЛАН (у примени за студенте уписане 2015/16. године) 

- Распоред предмета по семестрима и годинама студија- 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Шифра Назив предмета Сем. 

Статус 

предмета 

 

Часови активне 

наставе 

Остали 

часови 
ЕСПБ 

    П В ДОН   

Прва година 

1 1001.15 Технологије и системи квалитета I ОЗ 3 2 1 - 6 

2 
 

Обавезни предмет 1 изборног 

модула 

I 
ОМ    - 7 

3 
 

Обавезни предмет 2 изборног 

модула 

I 
ОМ    - 6 

4 1109.10 Технички прописи и стандарди I ОЗ 3 3 0 - 7 

5 
 

Обавезни предмет 3 изборног 

модула 

II 
ОМ    - 7 

6 1002.15 3D моделирање у инжењерству II ОЗ 3 2 1 - 7 

7  Изборни предмет  II ИБЗ    - 7 

Укупно часова активне наставе на години студија = 630 

8 1112.15 Стручна пракса II О Укупно часова                      

60 

2 

9 1113.15 Специјалистички рад II О  11 

Укупно ЕСПБ 60 

 

 

Студент се при упису на специјалистичке струковне студије опредељује за један од 

изборних модула: 

 

M1 - CNC технологије и системи 

M2 - Менаџмент у инжењерству 

M3 - Постројења и опрема у термотехници и процесној техници 

 

Опредељујући се за модул студент се опредељује и за обавезне предмете који припадају 

модулу и то према следећим листама:  

 

Листа обавезних предмета за модул:   M1 - CNC технологије и системи 
                                   

Модул:    CNC Технолгије и системи 

Статус 

предмета 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 
ЕСПБ 

П В ДОН 

Обав.пред.1 1101.15 Технологије и програмирање CNC 

система 

3 1 2 7 

Обав.пред.2 1102.15 Техноекономска оптимизација 3 2 1 6 

Обав.пред.3 1103.15 Моделирање алата и прибора за CNC 

системе 
3 1 2 7 

 

 

Листа обавезних предмета за модул: M2 - Менаџмент у инжењерству 
 

Модул:    Менаџмент у инжењерству 

Статус 

предмета 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 
ЕСПБ 

П В ДОН 
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Обав.пред.1 1004.15 Менаџмент одржавањем 3 2 1 7 

Обав.пред.2 1102.15 Техноекономска оптимизација 3 2 1 6 

Обав.пред.3 1104.15 Менаџмент у индустријском 

инжењерству 
3 2 1 7 

 

 

 

 

Листа обавезних предмета за модул: M3 - Постројења и опрема у термотехници  и 

процесној техници 
 

Модул:    Постројења и опрема у термотехници  и процесној техници 

Статус 

предмета 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 
ЕСПБ 

П В ДОН 

Обав.пред.1 1105.15 Експлоатација термотехничких и 

термоенергетских постројења 

3 2 1 7 

Обав.пред.2 1106.15 Гасне инсталације и опрема 3 2 1 6 

Обав.пред.3 1107.15 Мерења и регулација процеса 3 2 1 7 

 

 

Настава се ораганизује на модулу уколико се пријави најмање 5 студената. 

 

 

Студент се при упису на специјалистичке студије опредељује за изборне предмете. 
 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАШИНСКО 

ИНЖЕЊЕРСТВО 
 

Изборни предмет  

Р
ед

.б
р

. 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 

ЕСПБ П В ДОН 

1. 1003.15 Технике еколошког инжењерства 3 2 1 7 

2. 1111.15 Заваривање и заварене конструкције 3 2 1 7 

 

 

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; 

- за статус предмета: О – обавезни предмет; ОЗ – обавезан заједнички предмет; ИБЗ 

– изборни заједнички предмет; ОМ – обавезни предмет модула; ИБМ – изборни 

предмет на модулу. 
 

 

 

                           Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

 

             др Слободан Ристић,дипл.инж.маш. 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

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

модул М1- CNC технологије и системи, модул М2 - Постројења и опрема у 

термотехници и процесној техници) 
 

(једна година, 60 ЕСПБ – бодова, акредитован 2015. године) 

НАСТАВНИ ПЛАН (коригован, у примени за студенте уписане 2016/17. до 2018/19. 

године) 

 - Распоред предмета по семестрима и годинама студија- 

.Р
ед

н
и

 

б
р
о

ј Шифра Назив предмета Сем. 

Статус 

предмета 

 

Часови активне 

наставе 

Остали 

часови 
ЕСПБ 

    П В ДОН   

Прва година 

1 1109.10 Технички прописи и стандарди I ОЗ 3 3 0 - 7 

2 
 

Обавезни предмет 1 изборног 

модула 
I ОМ-1  

  
- 6 

3  Изборни предмет I ИБЗ     мин 6 

4 
 

Обавезни предмет 2 изборног 

модула 
I ОМ-2    - 7 

5 1005.16 Основе технике мерења II ОЗ 3 2 1 - 7 

6 
 

Обавезни предмет 3 изборног 

модула 
II ОМ-3    - 7 

7 1002.16 3D моделирање у инжењерству II ОЗ 3 3 0 - 7 

8 1112.15 Стручна пракса II О    4 2 

9 1113.15 Специјалистички рад II О     11 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/остали часови) и бодови 

на години 
330 

мин 

275 

мин  

30 
60 

мин 

60 

Укупно часова активне наставе на години  630   

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све 

године студија 
 630 60 

мин 

60 

 

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; 

- за статус предмета: О – обавезни предмет; ОЗ – обавезан заједнички предмет; ИБЗ 

– изборни заједнички предмет; ОМ – обавезни предмет модула. 
 

 

Студент се при упису на специјалистичке струковне студије опредељује за један од 

изборних модула: 

 

M1 - CNC технологије и системи 

M2 - Постројења и опрема у термотехници и процесној техници 

 

Опредељујући се за модул студент се опредељује и за обавезне предмете који припадају 

модулу и то према следећим листама:  

 

Блок предмета изборног модула:   M1 - CNC технологије и системи 
                                   

Модул:   CNC Технолoгије и системи 

Статус 

предмета 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 
ЕСПБ 

П В ДОН 

Обав.пред.1 1114.16 Теорија и симулација процеса обраде 3 2 0 6 

Обав.пред.2 1101.16 Технологије и програмирање CNC 3 2 1 7 
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система 

Обав.пред.3 1103.16 
Моделирање алата и прибора за CNC 

системе 
4 2 1 7 

 

 

 

Блок предмета изборног модула: M2 - Постројења и опрема у термотехници  и 

процесној техници 
 

Модул:    Постројења и опрема у термотехници  и процесној техници 

Статус 

предмета 

Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 
ЕСПБ 

П В ДОН 

Обав.пред.1 1106.16 Гасне инсталације и опрема 3 2 0 6 

Обав.пред.2 1105.16 
Експлоатација термотехничких и 

термоенергетских постројења 
3 3 0 7 

Обав.пред.3 1107.16 Регулисање процеса 4 2 1 7 

 

 

Студент се при упису на специјалистичке студије опредељује за изборне предмете. 
 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАШИНСКО 

ИНЖЕЊЕРСТВО 
 

Изборни предмет 

Р
ед

. 

б
р

. Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 
ЕСПБ 

П В ДОН 

1 1401.16 Безбедност машина 3 3 0 7 

2 1304.16 
Поступци утврђивања узрока пожара и повреда на 

раду 
3 3 0 6 

 

Koмпетенције (квалификације) које студенти стичу завршетком студија 

 

Оспособљеност за послове: пројектовање производа применом рачунара; 3D моделирање 

машинских делова и склопова; генерисање техничке документације и CNC програмирањe 

за обраду машинских делова на обрадним системима; трансфер програма за CNC машину 

и др. (за модул М1). 

 

Оспособљеност за послове: одговорног лица за монтажу опреме и инсталација у области 

термотехнике, процесне технике и гасне технике; одржавања постројења и опреме у 

широком спектру процесних постројења; монтаже и одржавања мерно регулационе 

опреме, и др. (за модул М2). 

 

Стручни назив који се стиче завршетком студија 

 

Студент завршетком специјалистчких струковних студија на студијском програму 

Машинско инжењерство, стиче диплому са стручним називом Специјалиста струковни 

инжењер машинства, уз навођење завршеног модула у додатку дипломи. 
 

                Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

 

             др Слободан Ристић, дипл.инж.маш. 
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2015. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (са три модула) 

 

 

 

КЊИГА КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

према наставном плану који је био у примени школске  

 2015/16  
 

 

А. Спецификација ПРЕДМЕТА 

Б. Спецификација СТРУЧНИХ ПРАКСИ   

В. Спецификација МАСТЕР РАДА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А. Спецификација ПРЕДМЕТА 
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Листа предмета студијског програма 

1. 1001.15 Технологије и системи квалитета 

2. 1002.15 3D моделирање у инжењерству 

3. 1003.15 Технике еколошког инжењерства 

4. 1004.15 Менаџмент одржавањем 

5. 1101.15 Технологије и програмирање CNC система 

6. 1102.15 Техноекономска оптимизација 

7. 1103.15 Моделирање алата и прибора за CNC системе 

8. 1104.15 Менаџмент у индустријском инжењерству 

9. 1105.15 Експлоатација термотехничких и термоенергетских постројења 

10. 1106.15 Гасне инсталације и опрема 

11. 1107.15 Мерења и регулација процеса 

12. 1109.10 Технички прописи и стандарди 

13. 1111.15 Заваривање и заварене конструкције 
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Студијски програм/студијски програми 

: 

Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1001.15 Техниологије и системи квалитета 

Наставник (Име, средње слово, 

презиме): 

Петар В. Димитријевић 

Статус предмета: обавезни заједнички 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са стандардима и прописима, стратегијама и принципима, техникама 

и технологијама управљања квалитетом процеса, производа и услуга, на основу којих се 

дефинише и успоставља систем квалитета који одређује и контролише пословно понашање 

организације у односу на корисника производа и услуга. Упознавање са улогом руководства, 

инструментима, методама, информацијама и управљачким величинама, којима се могу 

успоставити технологије, документа и процедуре неопходне за праћење, мерење, анализу  и 

побољшање квалитета процеса, ресурса, реализације производа и вршења услуга. Разматрање 

филозофија, процесних модела и система обезбеђења и контроле квалитета у савременим 

условима.  Пројектовање, планирање и програмирање имплементације серије стандарда ISO 9000 

у организације.  

Исход предмета: Сагледавање, разумевање и примена захтева стандарда и прописа у вези 

менаџмента квалитетом. Познавање и успостављање принципа, политике и стратегије, технологија 

и документације, конфигурације система квалитета и потребних ресурса за побољшање процеса и 

унапређење квалитета.  Пројектовање, планирање и програмирање имплементације серије 

стандарда ISO 9000 у организације. 

Садржај предметаТеоријска настава: Основни појмови и дефиниције. Значај, развој и примена 

техника и технологија квалитета. Захтеви стандарда у вези управљања квалитетом. Обезбеђење и 

контрола квалитета. Одговорност руководства. Управљање документацијом. Менаџмент 

ресурсима. Технологије и захтеви за реализацију производа и вршења услуга. Мерење, анализе и 

побољшање квалитета процеса и услуга. Принципи и стратегије управљања квалитетом. Примена 

савремених метода и техника. Визија и мисија квалитета. Структура управљачког система. 

Концепт управљања, иницијлизације, планирања, израде, реализације, контроле и окончања 

пројеката.  

Практична настава: Упознавање са значајем праћења и контроле квалитета, изворима 

неусаглашености производа и услуга. Посета радној организацији са имплементираним системом  

управљања квалитетом и упознавање  са његовим принципима и структуром. Концепт управљања, 

иницијлизације, планирања, израде, реализације, контроле и окончања пројеката система 

квалитета према захтевима ISO 9000.  

Литература:  

Димитријевић, П., и др., МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА, Техникум Таурунум-ВИШСС, Земун, 2012. 

Димитријевић, П., и др. ТЕХНОЛОГИЈА И СИСТЕМИ КВАЛИТЕТА, Техникум Таурунум-

ВИШСС, Земун, 2013 

Серија стандарда ISO 9 000. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови 

 

 

Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе:  Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне 

семинаре, уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми 

наставне јединице, затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из 

праксе, и закључних разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују 

кроз самосталан рад студената, израду домаћих и пројектних задатака, посета организацијама, 

провере знања студудената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 33 – 60 Испит                    (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 - 5 писмени део               (макс.) 40 

самостални задатак 11 - 20 усмени део                 (макс.) - 

пројектни задатак 19 – 35 
Трајање испита         (часова) 

Писмени -   3 

колоквијуми - Усмени   -    
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1002.15 3D моделирање у инжењерству 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Милан Д. Милутиновић 

Статус предмета: обавезни заједнички 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

 Сазнања о улози и значају 3D моделирања  у инжењерским активностима,  

 Овладавање теоријским и математичким основама компјутерске графике,   

 Стицање практичних знања у примени 3д моделирања у инжењерској пракси. 

Исход предмета: 

Овладавање знањима и вештинама за 3D моделирање машинских делова, склопова и подсклопова, 

применом основних принципа компјутерске графике користећи лиценциран софтвер 

SOLIDWORKS. 

Садржај предмета: 

 

Теоријска настава: 

17. Увод у компјутерску графику. Моделирање. Геометријско моделирање, 

18. Дводимензионалне (2D) графичке тарнсформације. Ротација. Транслаcија. Пресликавање. 

Скалирање.  

19.  Увод у 3D графику. Тродимензионалне (3D) графичке трансформације. Графичко 

приказивање објекта. Ортогоналне пројекције. Аксонометријско приказивање.  

20. Булове операције, 

21. Основе CAD система. Компјутерски модели представљања објеката. Линијски, 

површински, запремински модели. Уклањање невидљивих ивица. Кубни сплајн. Безиер-

ова крива. Б- сплајн.НУРБС криве. Површине. Бикубна површина, Безиер-ова површина, 

Б-сплајн површина. Одређивање особина описаних тела. Површина. Запремина.  

22. Основе 3D моделирања у софтверском окружењу SOLIDWORKS. 

23. Моделирање машинских делова, склопова и подсклопова. 

24. Генерисање радионичке документације. 

Практична настава: 

Практична настава се одвија у рачунарској сали. Потребно је да сваки студент ради самостално на 

рачунару уз надзор. На рачунарима је инсталиран лиценциран програмски пакет SOLIDWORKS. 

Литература:  

[1] Harrington S., Computer Graphics a programming approach, International student edition, 

1983., [2] Kalpakijan S., Schmid S., Manufacturing Engineering and Technology, Fourth 

edition, Prentice Hall,2000., [3] McMahon C., Browne J., CAD-CAM Principles, practice and 

manufacturing management, USA,  Hall, 2005  
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања: 

45 

Вежбе:  

30 

Други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе: 

Теоријскa настава остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, консултацијама. Наставна 

средства теоријске наставе су стандардна учила. Практична настава изводи се у рачунарској сали. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30-70 Испит                    (макс.поена)  30 

активност у току предавања 5-10 писмени део               (макс.) - 

лабораторијске вежбе 10-20 усмени део                 (макс.) 30 

пројектни задаци           (2) 15-40 
Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми - Усмени -  1 
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Студијски програм/студијски програми : Машин. инжењерство, Безбедност у саобраћају, 

Заштита од пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1003.15 Технике еколошког инжењерства 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Петар В. Димитријевић 

Статус предмета: изборни заједнички; обавезни; изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са техникама, стандардима и прописима на основу којих се нормира 

и контролише еколошко релевантно понашање појединца и организације у односу на околину. 

Овладавање са инструментима, технологијама, методама, техникама и управљачким величинама, 

којима се може држати повољна равнотежа токова између околине и производње/услуге у циљу 

заштите радне и животне средине, кроз очување ресурса, развој еколошких технологија и 

енергетске ефикасности, као и  имплементације стандарда ISO 14000. 

Исход предмета: Развој тенологије и ресурса за побољшање еколошких перформанси 

организације, производње и услуга. Примена метода и техника заштите животне средине, 

сагледавање односа између производње и човекове околине, пројектовање нових и побољшање 

постојећих процеса и производа или услуга са еколошког аспекта и имплементација захтева  ISO 

14000 у организацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Глобални еколошки проблеми. Основе, принципи, стандарди и прописи 

заштите животне средине. Серија стандарда ISO 14000. Методе и технике заштите ваздуха, вода и 

тла. Заштита од буке, вибрација, физичких поља.  Прерада и коришћење отпада. Развој техника 

еколошког инжењерства. Технологије, ресурси и енергетска ефикасност. Модел система 

управљања заштитом животне средине. Концепт управљања, иницијлизације, планирања, израде, 

реализације, контроле и окончања еколошких пројеката.  

Практична настава: Упознавање са поремећајима еко-система, изворима загађења воде, ваздуха 

и тла у нашој ближој околини. Посета радној организацији са имплементираним системом за 

управљање заштитом животне средине и упознавање  са његовим принципима и структуром. 

Еколошка заштита радног места и анализа његовог утицаја на околину организације. Дефинисање 

еколошких пројеката и самостална израда потребних докумената према захтевима ISO 14000. 

Литература:  

Димитријевић, П., и др. Eколошки менаџмент, Техникум Таурунум-ВИШСС, Земун, 2012. 

Димитријевић, П., и др.  Технике еколошког инжењерства, Техникум Таурунум-ВИШСС, Земун, 

2013. 

Серија стандарда JUS ISO 14000  
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

 

 
Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе:  Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне 

семинаре, уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми 

наставне јединице, затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из 

праксе, и закључних разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују 

кроз самосталан рад студената, израду домаћих и пројектних задатака, посета организацијама, 

провере знања студудената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 33 – 60 Испит                    (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 - 5 писмени део               (макс.) 40 

самостални задатак 11 - 20 усмени део                 (макс.) - 

пројектни задатак 19 – 35 
Трајање испита         (часова) 

Писмени -   3 

колоквијуми - Усмени   -    
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Безбедност у 

саобраћају, Заштита од пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1004.15 Менаџмент одржавањем 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Павле С. Богетић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Циљ предмета је да студентима обезбеди додатна знања и надградњу из области одржавања. 

Акценат је посебно дат на знања неопходна за руковођење, организовање и управљање 

одржавањем. Због сложености техничких система, пред руководиоцима односно менаџерима 

специјализованих предузећа и служби одржавања је сложен и одговоран посао да радове 

одржавања ураде на прави начин. Радови одржавања, ако се не ураде како треба, могу изазвати 

озбиљне материјалне штете, а понекад и смртне исходе.  

Исход предмета: 

Студент се оспособљава за напредно управљање и руковођење процесима одржавања. Са друге 

стране се припрема за вођење већег броја учесника у процесу одржавања и њихово организовање 

за сложеније радове одржавања. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава: 

Одржавање и животни циклус техничких система. Методе анализе и процене троошкова животног 

циклуса са детаљном спецификацијом и одрђивањем нивоа учешћа свих релевантних трошкова. 

Опредељивање за најпогоднији начин одржавања уз вођење рачуна о оптималном односу 

квалитета и трошкова одржавања. Моделирање процеса одржавања. Детаљно одређивање 

методологије одржавања са израдом свих потребних пратећих докумената. Пројектовање система 

одржавања. Логистичка подршка одржавању. Моделирање и оптимизација система одржавања. 

Пројектовање техничких система за одржавање. 

Практична настава: 

Приликом практичне наставе студенти се баве прорачуном и налажењем методологије за задате 

радове одржавања. Опредељују се за набавку возног парка на основу упоређивања задатих 

параметара и могућности понуде на тржишту уз посебно поклањање пажње економским 

параметрима. Одређују потребне количине за набавку резервних делова уз одређивање 

методологије саме набавке. Поред тога се укључују у рад неког специјализованог предузећа из ове 

области. 

 

Литература:  

Тодоровић Ј., Инжењерство одржавања, Машински факултет, Београд, 1990. 

Јанковић Д., Дубока Ћ., Одржавање моторних возила, Машински факултет, Београд, 1984. 

 

 

 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања:  

45 

Вежбе:  

30 

Други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе: 

Изучавање материје из овога предмета се врши кроз предавања и вежбања и израде пројектног 

задатка који се ради на часу. Наставна средства су стандардна учила, графички прикази, фолије и 

видео презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 30 - 40 Испит                    (макс.поена)  60 

активност у току предавања - писмени део               (макс.) 60 

лабораторијске вежбе - усмени део                 (макс.) - 

пројектни задаци 15 - 20 
Трајање испита         (часова) 

Писмени - 3 

колоквијуми 15 - 20 Усмени   - 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1101.15 Технологије и програмирање CNC  

               система 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Милан Д. Милутиновић 

Статус предмета: обавезан у модулу 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Стицање теоретских и практичних знања о карактеристикама и раду савремених обрадних 

система, њиховим концепцијама и структурама. Студенти се упознавају са врстама CNC система, 

погонским системима за главна и помоћна кретања, мерним и управљачким системима. Даје се 

детаљан осврт на врсте програмирање CNC ,израду програма за конкретне операције за машински 

и ручни начин програмирања. 

Исход предмета: 

Успешно савладан програм и положен испит  студенту даје неопходно знање да 

самостално врше пројектовање технолошких процеса за CNC системе и пишу програме за 

машинско и ручно програмирање. 
Садржај предмета 

 

Теоријска настава: 

Уводна објашњења. Системи и процеси у производном машинству,обрадни системи са 

нумеричким и компјутерским управљањем, погонски системи за главна и помоћна кретање, 

управљачки системи.Програмски системи и основе програмирања. Флексибилни технолошки 

системи, флексибилне ћелије и линије. Индустријски роботи (области примене и развој робота). 

Практична настава: 

На  вежбама уз консултације руководиоца вежби дају се упутстава и објашњења за израду  

првог пројектног задатка  из области машинског програмирања НУ машина алатки и 

другог пројектног задатка из областиручног програмирања НУ машина алатки. Студенти 

активно учествују у решавању пројектних задатака уз инструкције наставника. Пројектни 

задаци су из области које су обрађене у теоријској настави. 
Литература:  

Lynch M., Parametric Programming for Computer Numerical Control Mashine Tolls and Touch Probes, 

Socioety of Manufacturing Engineers, Michigan. 

Бојанић, П.,Пузовић., Р., ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ, АПТ –језик, Програмирање нумерички 

управљаних машина алатки, Машински факултет, Београд, 2002 

Милачић В.,Производни системи I,II,III, Машински фак.,Београд, 1985. 

Димитрић, М.,Упуство за програмирање NUMA, ВТМШ,Београд, 1998 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања:  

45 

Вежбе:  

15 

Други облици наставе: 

30 

Методе извођења наставе: 

Теоријски и практични рад остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, консулта цијама, 

радом у радионици и стручним посетама појединим фабрикама.Наставна средства теоријске 

наставе су стандардна учила, графички прикази и фолије. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30-50 Испит                    (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

лабораторијске вежбе  усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци       (2) 30-50 
Трајање испита         (часова) 

Писмени - 3 

колоквијуми  Усмени   - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1102.15 Техноекономска оптимизација 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Мирослав M. Вучићевић 

Статус предмета: обавезни у модулу 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета: Стицање и усвајање основних теоријских и овладавање примене практичних 

знања из методологије дефинисања најповољнијег одвијања процеса, функционисања система и 

ефикасног обављања инжењерске делатности. Схватање суштине терхноекономске оптимизације 

процеса и система и могућност примене стечених знања у производној пракси. 

 

Исход предмета: Када студент успешно савлада план и програм овог предмета биће оспособљен 

да примени одговарајућу методу, одреди циљ и критеријум оптимизације процеса система или 

инжењерске делатности. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Упознавање са предметом. Објекти оптимизације. Технологије и економске 

функције оптимизације. Математички модели оптимизације. Аналитички методи оптимизације. 

Пројектовање модела за избор оптималне опреме. Спољашња техноекономска оптимизација – 

избор оптималне варијанте технолошког процеса. Унутрашња техноекономска оптимизација 

обрадног процеса. Експериментални методи оптимизације. 

Практична настава: : Састоји се у приказу конкретне примене теоријских сазнања при решавању 

задатака који се очекују у пракси. Студенти активно учествују у решавању задатака уз 

инструкцију наставника (сарадника). Задаци који се обрађују су из области које су обрађене у 

теоријској настави. Студенти као предиспитну обавезу раде два самостална задатка и то из избора 

оптималне опреме и техноекономске оптимизације обрадног процеса. 

Литература:  

Станић, Ј., Увод у теорију техноекономске оптимизације, Машински факултет, Београд, 1988. 

Тодић, В., Варијантни аутоматизовани систем техноекономске оптимизације технолошких 

процеса обраде, ФТН, Нови Сад, 1988. 

Сладоје, Р., Вучићевић, М., Пројектовање модела за избор оптималне опреме, Машинство 35 

(1986) 11 

Вучићевић, М., Техноекономска оптимизација, Белешке са предавања 

Мечанин, В., Оптимизација обрадних процеса у машиноградњи, МФ Краљево, 1996. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања:  

45 

Вежбе:  

30 

Други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе: На предавањима се примењује интерактивна метода наставе, која 

подразумева активно учешће студената, наручито у њеном уводном и завршном делу наставног 

часа. Вежбе се обављају двојако, са једне стране кроз аудиторне вежбе на којима се раде 

практични задаци,  дају упутства и потребни подаци за израду једног семинарског рада и једног 

(из праксе) самосталног задатка, а са друге стране кроз дискусију при одбрани семинарског рада 

односно самосталног задатка. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30-50 Испит                    (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

самостални задаци (2) 30-50 усмени део                 (макс.) 
20 

лабораторијске вежбе  

пројектни задаци  
Трајање испита         (часова) 

Писмени -3 

колоквијуми  Усмени   -1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1103.15 Моделирање алата и прибора за 

CNC  

              системе 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Милан Д. Милутиновић 

Статус предмета: обавезни у модулу 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Упознавање студената са значајем правилног пројектовања, конструисања и рационалног 

прорачуна алата и прибора и њихове улоге у доприносу подизања нивоа квалитета и веће 

продуктивности производње. Пројектовање алата и прибора применом савременог 

софтверских алата. 
Исход предмета: 

Успешно савладан програм и положен испит  студенту даје неопходно знање за пројектовање, 

прорачун и конструкцију резних алата. Студент стиче знања о алатима за ЦНЦ системе као и 

њихово моделирање. На овом курсу стичу се знања о  помоћним приборима у појединачној и 

серијској производњи као и њиховом моделирању промоћу софтвера SOLIDWORKS. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава: Уводна предавања о улози и значају алата и прибора и  њиховој подели. 

Алати за обраду резањем, подела, конструкцијске карактеристике, улога и значај резних 

алата.Системи алата на ЦНЦ машинама алаткама. Општа структура сета алата. Носач сета алата. 

Геометријски услови сета алата. Припрема алата. Модуларни систем компоновања алата. 

Магацини алата. Измењивачи алата. 

Моделирање алата за ЦНЦ системе. Улазни параметри. Метод пројектовања резних алата 

применом савремених софтверских пакета. Експлоатација алата. Хабање алата. Оштрење алата. 

Помоћни прибори, значај , примена ,класификација, стандардизација и унификација. Помоћни 

прибори који се користе при обради на ЦНЦ машинама алаткама. Методе пројектовања прибора. 

Моделирање помоћних прибора користећи савремене софтверске пакете.  

 

Практична настава: Студенти активно учествују у решавању пројектних задатака уз инструкције 

наставника. Пројектни задаци су из области које су обрађене у теоријској настави. 

Литература:  

Јовичић,М.,Кршљак,Б.,Основи конструкција алата и прибора, Научна књига, Београд, 1995. 

Тановић, Љ., Јовичић ,М.,.АЛАТИ И ПРИБОРИ Пројектовање,прорачун и конструкције помоћних 

прибора, Машински факултет, Београд,2005.  

Тановић, Љ., Јовичић ,М.,.АЛАТИ И ПРИБОРИ Прорачун и конструкције алата за израду делова 

од лима, Машински факултет,Београд, 2007. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања: 

45 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: 

30 

Методе извођења наставе: 

Теоријски и практични рад остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, 

консулта цијама, радом у радионици и стручним посетама појединим 

фабрикама.Наставна средства теоријске наставе су стандардна учила.. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 30-50 Испит                    (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

лабораторијске вежбе  усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци   (2) 30-50 
Трајање испита         (часова) 

Писмени - 3 

колоквијуми  Усмени   - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Безбедност и здравље 

на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1104.15 Менаџмент у индустријском  

              инжењерству 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Мирослав M. Вучићевић 

Статус предмета: обавезни; изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Стицање и усвајање основних теоријских и практичних знања и вештина из 

менаџмента људских ресурса, управљања индустријском производњом, планирања и стратегије. 

Схватање суштине процеса доношења одлука у различитим активностима менаџмента, пре свега у 

пословним процесима индустрије. 

 

Исход предмета: Када студент положи испит биће оспособљен да кроз индивидуални и тимски 

рад остварује припрему, управљње индустријском производњом, планира, терминира и диригује 

производњом, прати и врши контролу реализације пројеката из инжењерске делатности. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Упознавање са предметом. Индустријска производња, производни системи и 

процеси. Производни програм и животни циклус пословно-производног система. Менаџмент у 

индустријском амбијенту. Модели управљања индустријском производњом и вођење послова. 

Планирање потреба у ресурсима. Менаџмент људским ресурсима. Покретљивост запослених и 

развој каријере. Менаџерски послови и потребна знања. Пословни задаци – приступ и процес 

решавања. 

Практична настава: Састоји се у приказу конкретне примене теоријских сазнања при решавању 

задатака који се очекују у пракси. Студенти активно учествују у решавању задатака уз 

инструкцију наставника (сарадника). Задаци који се обрађују су из области које су обрађене у 

теоријској настави. Студенти као предиспитну обавезу раде два самостална задатка и то из 

планирања, ресурса за одговарајућу индустријску производњу и управљања индустријском 

производњом. 

Литература:  

Булат, В., Индустријски менаџмент, ИЦИМ, Крушевац, 2007. 

Јовановић, П., Индустријски менаџмент, Ц-принт, Београд, 1998. 

Тодоровић, Ј., Менаџмент производње, Мрљеш, Београд, 2000. 

Сајферт, З., Менаџмент, ТФ, Зрењанин, 2004. 

Вучићевић, М., Индустријски менаџмент, Белешке са предавања 

 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

 Предавања:  

45 

Вежбе:  

30 

Други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе: На предавањима се примењује интерактивна метода наставе, која 

подразумева активно учешће студената, наручито у њеном уводном и завршном делу наставног 

часа. Вежбе се обављају двојако, са једне стране кроз аудиторне вежбе на којима се раде 

практични задаци,  дају упутства и потребни подаци за израду једног семинарског рада и једног 

(из праксе) самосталног задатка, а са друге стране кроз дискусију при одбрани семинарског рада 

односно самосталног задатка. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30-50 Испит                    (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

самостални задаци (2) 30-50 усмени део                 (макс.) 
20 

лабораторијске вежбе  

пројектни задаци  
Трајање испита         (часова) 

Писмени -3 

колоквијуми  Усмени   -1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Шифра и назив предмета:  1105.15 Експлоатација термотехничких и  

               термоенергетских  постројења 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Саша М. Марковић 

Статус предмета: обавезни у модулу 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  

Циљ предмета: Студенту се пружају знања из експлоатације термотехничких и термоенергетских 

постројења, која су заступљена у процесној индустрији и термотехници. Програм је тако 

постављен да студент кроз предавања и вежбе сагледа оптимални процес вођења термотехничких 

и термоенергетских постројења са становишта практичне експлоатације. 

Исход предмета: Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално изврши 

одговарајуће прорачуне за термоенергетска постројења у практичној примени. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава: Уводно предавање о природном гасу и техничком нафтном гасу (ТНГ). 

Једначина стања (идеално ги реалног гаса). Калоријска моћ гаса.Хемијска и физичка својства. 

Дистрибуција. Гасоводи високог притиска. Осовна намена и функција. Постројења на гасоводним 

системима. Мерно регулационе станице (МРС). Гасна арматура. Потрошња гаса. Мерење протока 

гаса. Мерила са диференцијалним притиском. 

 

Практична настава: Састоји се од примене теоријских сазнања на решавање конструктивних 

примера из области димензионисања инсталција и опреме, избора мерних регулационих станица, 

уређаја и трошила. Посебна пажња се поклања прорачуну сложених цевовода уз упућивање 

студента на коришћење меродавне литературе. Студент ради два самостална пројектна задатка и 

то из области мерно регулационих станица и области прорачуна разводне мреже – сложених 

цевовода кроз насеље. 

Литература:  

Николић С., Термотехника и термоенергетска постројења са регулацијом енергетских 

процеса, Проналазаштво, Београд, 1998. 

Николић С., Термоенергетска постројења у парцијалној и комплексној примени, 

Проналазаштво, Београд, 1991.  

Сава Вујић, Расхладни уређаји 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

 Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе: Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. 

Предавања су аудиторна и на њима се теоријски обрађује физиканлност процеса у 

експлоатацији, предаје топлоте са аналитичким прилазом и добијањем погодних израза за 

практичну примену израчунавања топлотног капацитета котларница, турбомашина и 

расхладних уређаја. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно)  Испит                    (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

самостални задатак  усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задатак 30-50 
Трајање испита         (часова) 

Писмени - 4 

колоквијуми  Усмени   - 1 
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Студијски програм/студијски програми  Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1106.15 Гасне инсталације и опрема 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Слободан М. Ристић 

Статус предмета: обавезни у модулу 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета: Студенту се пружају потпунија знања о гасним инсталацијама, опреми и 

уређајима, за природни гас и течни-нафтни гас (ТНГ) који су све више заступљене у домаћинству, 

саобраћају, процесној индустрији и термотехници. Програм је тако постављен да студент кроз 

предавања и вежбе, усаврши своја знања о опреми и инсталацијама за транспортовање, 

складиштење, експлоатацију природног и течног-нафтног гаса са становишта практичне примене 

и коришћење ових савремених и еколошких енергената, заштите здравља и заштите од експлозије 

и пожара. 

Исход предмета: Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално изврши 

одговарајуће прорачуне капацитета, падова притисака, називног пречника цевовода, дебљине зида 

цеви за гасну инсталацију и опрему, прорачун и избор гасне станице, основни прорачун за избор 

опреме, уређаја и трошила за гас, да врши послове монтаже, пуштања у рад и одржавања уз 

поштовање законских прописа и стандарда који уређују ову област. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава: Уводно предавање о термо-техничким, енергетским и еколошким својствима 

природног гаса и ТНГ. Гасоводи магистрални, дистрибутивни унутрашњи; Инсталације за течни 

нафтни гас: Основна намена и функција. Постројења и опрема на гасоводним системима 

(компресорске станице, станице за одиризацију). Гасне станице свих врста-функције и опрема на 

њима. Гасна арматура (запорна, регулациона). Мерења физичких величина гаса (проток, притисак, 

температура, састав гаса). Мерила количине гаса (гасомери са меховима, ротациони, турбински и 

ултразвучни гасомери).  Уређаји за мерење и снабдевање течног нафтног гаса у аутомобиле. 

Практична настава: Састоји се од примене теоријских сазнања и практичних вештина на 

решавање конструктивних примера из области димензионисања инсталација и опреме, избора 

мерних регулационих станица, уређаја и трошила. Посебна пажња се поклања прорачуну 

сложених цевовода уз упућивању студента на коришћење меродавне литературе. Студент ради два 

самостална пројектна задатка и то из области прорачуна разводне мреже – сложених цевовода и 

прикључака на њима и избора и димензионисања гасних станица свих типова или станице за 

снабдевање ТНГ моторних возила. 

Литература:  

Танасић, Б., Гас и гасне инсталације, Скрипта у ел. форми, Техникум Таурунум, Београд, 2008. 

Стрелец, В., Плинарски приручник, 6. издање, Енергетика маркетинг, Загреб, 2001. 

Богнер, М. и Исаиловић, М., Природни гас, ЕТА, Београд, 2005. 

Богнер, М., Пропан и бутан, ЕТА, Београд, 2004. 

 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања:  

45 

Вежбе:  

30 

Други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе: Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су 

аудиторна и на њима се теоријски обрађује физикалност  функционисања гасних инсталација, 

опреме и уређаја на њима, са аналитичким прилазом интер-активним односом наставник-студент, 

коришћењем стручних и погодних израза и појмова за практичну примену. Вежбе су рачунске са 

конкретним и практичним примерима и илустрацијама из примене и праксе и то прорачуна и 

димензонисања инсталације, опреме и уређаја са указивањем на изворе информација и техничких 

података, пре свих на законске прописе и стандарде из ове бласти. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно)  Испит                    (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

лабораторијске вежбе  усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци 30-50 
Трајање испита         (часова) 

Писмени - 4 

колоквијуми  Усмени   - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1107.15 Meрeње и регулација процеса 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Саша М. Марковић 

Статус предмета: обавезни у модулу 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање кандидата са принципима мерења процесних величина и избором 

начина вођења процеса помоћу измерених величина. Оспособљавање кандидата да самостално 

врши статистичку обраду резултата мерења и процену мерне 

несигурности.. 

 

Исход предмета: Након савладаног програма студент је упознат са основним мерењима и 

инструментима која се користе у мерењу иуправљању процесним системима. Такође очекује се да 

студент буде у стању са самостално планира експериментална испитивања и лабораторијски рад и 

врши процену мерне несигурности. 

 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава: Основни појмови о мерењу и управљању у процесној индустрији. Основне 

мерене величени у процесној индустрији. Мерење температуре. Мерење притиска и разлике 

притиска. Мерење протока флуида. Остала мерења у процесној индустрији: мерење масе, нивоа, 

концентрације, влажности, физичких карактеристика флуида (густине и вискозности). Одређивање 

састава гасова и концентрације честица у гасу. Аналогни и дигитални сигнали. Пренос података у 

рачунар. Формирање алгоритма управљања. 

 

Практична настава: Примери појединих мерних уређаја, урађаја за аквизицију података и 

управљање. Реализација појединих мерења у лабораторији (практични рад у лабораторији). 

Обрада резултата измерених величина и процена мерне несигурности. 

Физичке основе одређивања мерених величина. Математички изрази којима се описују појаве које 

се користе при процесним мерењима. Методе мерења температуре, притиска и разлике притиска, 

протока мерним блендама, брзине у каналима и анализе гасова. Методе одређивање мерне 

несигурности.. 

 

Литература:  

1. Лабораторијска инсталација за мерење притиска и температуре (манометри, давачи притиска, U 

цеви, коси манометри, термопарови, термометри, аквизициони систем). 

 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања: 
45 

Вежбе:  

30 

Други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе: Настава се изводи у облику класичних предавања уз лабораторијске и 

аудиторне вежбе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30-50 Испит                    (макс.поена)  50 

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

лабораторијске вежбе 15 усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци 15-35 
Трајање испита         (часова) 

Писмени - 3 

колоквијуми - Усмени   - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Безбедност у 

саобраћају, Безбедност и здравље на раду, 

Заштита од пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Шифра и назив предмета:  1109.10     Технички прописи и стандарди 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Предраг М. Дробњак 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са циљевима, наменама и потребама стандрадизације и доношења 

норми и  прописа. Упознавање са развојем, структуром и применом техничких стандарда и прописа 

на основу којих се нормира и контролише планирање и изградња објеката, с тим у вези пратећа и 

главна документација, обезбеђење потребних информација, квалитет и очување радне и животне 

средине. Упознавање са организацијом и процедурама изналажења и примене прописа и стандарда у 

процесима прераде метала, дрвета, гуме и пластике, као и у активностима заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње и коришћења производа. 

Исход предмета: Опособљеност за идентификовање и примену захтева техничких прописа и 

стандарда на активности организације, као што су заштита радне и животне средине, планира ње, 

пројектовање, развој и изградња објеката, технолошки процеси обраде, заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње, коришћења и стављања ван употебе производа, 

опреме или објекта. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава: Појам, циљеви, намена и врсте прописа, норми и стандарда. Основни захтеви 

SRPS  и  ISO стандарда. Основни прописи о планирању и изградњи. Стандарди формирања 

производа од метала, дрвета, гуме и пластике, опреми и технолошким процесима обраде, заштите, 

паковања, транспорта, складиштења, испоруке, уградње, експлоатације и престанак коришћења. 

Прописи и норме распореда радних места, транспортних путева, доставе материјала, 

расположивости логистичке подршке, еколошкој уредности радног места, дистрибуцији отпада и 

заштити при раду. Утицај норми и прописа на ефективност и ефикасност пословања организација. 

Практична настава: : Практична примена прописа о планирању и изградњи објеката.  Стандарди и 

прописи о изградњи, уградњи и монтажи, распореду и коришћењу производне опреме. Прописи 

обједињавања свих фактора који утичу на распоред опреме, сигурност функцинисања, правилно и 

ефикасно коришћење машина, особља и простора, могућности проширња капацитета, могућност 

једноставног преуређења и реорганизације, могућност лаког прилагођавања изменама производа, 

захтевима тржишта и побољшањима у производном процесу. Практична примена неких SRPS  и  

ISO стандарда 

Литература:  

Исаиловић, М., Богнер, М., Прописи о панирању и изградњи, Ета, Београд 2005.  

Богнер, М, Исаиловић, М., Прописи у машинству, СМЕИТС, Београд 2000. 

Серија стандарда  ISO 9000 и ISO 14000. 

SRPS стандарди 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

120 Предавања: 

45 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду самосталних и пројектних  задатака, посета организацијама, провере знања 

студената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 33 - 60 Испит                    (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 -5 писмени део               (макс.) 40 

самостални задатак 11 -20 усмени део                 (макс.)  

пројектни задатак 19 - 35 
Трајање испита         (часова) 

Писмени -3 

колоквијуми - Усмени   - 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1111.15 Заваривање и заварене конструкције 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Сандра М. Кастелец Мацура 

Статус предмета: изборни заједнички 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета:  

Упознавање кандидата са основним појмовима о заваривању, основним поступцима заваривања, 

врстама заврених конструкција и начином испитивања заварених конструкција. Оспособљавање 

кандидата да самостално изврши избор технолошког поступка заваривања, додатног и помоћног 

материјала, основних параметара заваривања. Упознавање са основним методама испитиванја 

заврених конструкција. 

Исход предмета: 

Након одслушане теоријске наставе, као и ангажовањем у практичној настави (кроз 

лабораторијске вежбе, израду рачунских задатака и самосталних пројеката), кандидат ће бити 

упознат са основним појмовима из области заваривања и заварених конструкција. Кандидат ће 

бити оспособљен да самостално састави алгоритам технолошког поступка заваривања, изврши 

избор основних параметара заваривања и након завршеног поступка заваривања изврши 

испитивање и контролу заварене конструкције.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Увод. Класификација поступака заваривања. Електролучно заваривање. Теорија електричног лука. 

Ручно електролучно заваривање. Електролучно заваривање топљивом елетродном жицом у 

заштити гаса МИГ/МАГ поступак. Електролучно заваривање пуњеном електродном жицом. 

Електролучно заваривање нетопљивом електродом у заштити инертног гаса, ТИГ поступак.  

Електролучно заваривање под прашком. Електроотпорно заваривање. Гасно заваривање. 

Специјални поступци заваривања. Теоријске основе заварених конструкција. Основе пројектовања 

шава и конструкција. Испитивање заварених конструкција. Надзор и контрола заваривања. 

 

Практична настава: 

Рекапитулација и дискусија о основним појмовима у заваривању. Означавање електрода. 

Прорачун потрошње електрода при заваривању. Прорачун технологије заваривања. Прорачунски 

аспекти чврстоће материјал.  Прорачун шава и конструкција. Вежбе у заваривачкој радионици. 

Испитивање заварених конструкција (механичка, технолошка и ИБР). 

Литература:  

1. В. Шијачки, А. Милосавлјевић, А. Седмак: Приручник за машинске материјале – Заваривање 

лемљење лепљење, Машински факултет Београд, 1996 

2. Б. Лукић: Технологије заваривања у пракси, ИР-МИР, 2002. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања:      

45 

Вежбе:        

30 

Други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи у облику класичних предавања уз лабораторијске и аудиторне вежбе.  

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30-50 Испит                    (макс.поена)         50 

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

лабораторијске вежбе             15-30 усмени део                 (макс.)        20 

пројектни задаци 10-15 
Трајање испита         (часова) 

Писмени -  3 

колоквијуми                  - Усмени   -  1 
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Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ   
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Спецификација стручне праксе (шифра 1112.15) 

Студијски програм : Машинско инжењерство са три модула (М1 – CNC технологије и системи; 

М2 – Менаџмент у инжењерству; М3 – Постројења и опрема у термотехници и процесној 

техници) 

Врста и ниво студија : Специјалистичке струковне студије 

Наставници задужени за организацију стручне праксе : 

Мр Милан Милутиновић (за студенте модула М1); Др Мирослав Вучићевић (за студенте 

модула М2) и Мр Саша Марковић (за студенте модула М3) 

Број ЕСПБ : 2 

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 CNC технологије система или 

области Менаџмента у инжењератву или области којој припадају Постројења и опрема у термотехници и 

процесној техници.    

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: 

- конструкцију алата и прибора, пројектовање технолошких процеса, оперативно управљање 

конвенционалним и  CNC технологијама, организацију и припрему производње, контролу 

квалитета производа, управљање производњом и др. (за модул М1) 

- менаџмент у пословним системима који у основи имају технолошки процес; организацију радних 

места, анализу и оптимизацију процеса и квалитета производа и оперативно управљање системима 

(за модул М2) 

- експлоатацију и одржавање процесних постројења, термотехничких и гасних инсталација, 

термоенергетских постројења и др.; одговарајућа пројектовања, избор опреме и оптимизацију рада 

постројења из области процесне технике и термотехнике. (за модул М3). 

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 

Наставног 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 специјалисте струковног 

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: производња у метало-прерађивачкој индустрији при чему се посебно обраћа пажња 

на конструкцију производа, технологију израде производа, контролу, мере заштите на раду као и 

остале захвате везане за добијање производа; 

-  за модул М2: производња у разним врстама делатности при чему се посебно обраћа пажња на 

планирање, пројектовање и анализу производних процеса и квалитета производа уз примену 

техника, менаџмента у инжењерству. 

- за модул М3: процесна индустрија, термотехничка и термоенергетска постројења, гас и гасне 

инсталације и др. са пратећом мерно – регулационом и сигурносном опремом.  

Садржај стручне праксе обухвата и упознавање студента са пратећом конструкционом и 

технолошком документацијом и у обавези је да принципе израде документације примени при 

изради одабраног задатка. 
Број часова, укупно 60 (10 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 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА   
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Спецификација специјалистичког рада (шифра 1113.15) 

Студијски програм : Машинско инжењерство са три модула (М1 – CNC технологије и системи; М2 

– Менаџмент у инжењерству; М3 – Постројења и опрема у термотехници и процесној техници) 

Врста и ниво студија : Специјалистичке струковне студије 

Наставник задужен за менторство : Ментор је наставник за предмет из чијег програма је 

најзначајнији, тематски део специјалистичког рада. 

Број ЕСПБ : 11 

Услов : Положени сви испити и обављена стручна пракса 

Циљ: Специјалистички рад има за циљ да студент стечена знања на студијском програму, уз 

консултације са ментором самостално примени при решавању одабраног инжењерског задатка као 

теме за специјалистички рад. 

Израдом специјалистичког рада студент треба да испољи креативност на нивоу инжењера специјалисте 

у анализи проблема, односно да предложи решење задатка у свему према стандардима струке. 

Очекивани исходи:  

Након урађеног и одбрањеног специјалистичког 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: пројектовање технолошких процеса, управљање конвенционалним и CNC 

технологијама, програмирање NU обрадних система, организација и припрема производње, управљање 

производњом, упарвљање квалитетом у производним процесима и др.; 

- за модул М2: пројектовање и планирање производних процеса и система квалитета; управљање 

одржавањем и производњом и заштитом животне средине;  

- за модул М3:  пројектовање, експлоатацију и одржавање термотехничких инсталација, процесних и 

термоенергетских постројења, гасних инсталација и пратеће мерно-регулационе и сигурносне опреме у 

термотехници и процесној техници. 

Садржај специјалистичког рада: Специјалитички рад студента је његов самостални рад који 

представља решење одређеног задатка на нивоу специјалисте струковног инжењера.  

 

Тему специјалистичког 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, шематски прикази 

ако су у питању процеси и инсталације, блок шеме, одговарајући цртежи као и друга техничка 

документација, коментари добијених решења, закључак и преглед литературе. 

 

Методе извођења: Студент усмено излаже садржај специјалистичког рада пред комисијом од три 

члана (председник комисије, ментор и члан комисије). Комисија пре усменог излагања студента 

оцењује специјалистички рад кога је студент урадио и заказује одбрану специјалистичког рада од 

стране студента која  треба да траје око 30 минута, а након тога комисија поставља питања студенту и 

на основу квалитета излагања рада и квалитета одговора на постављено питање такође оцењује 

студента.  

 

Оцена знања (максималан број поена 100) 

Број поена остварених за израду рада 

(макс.поена) 
30-60 

Формирање коначне оцене врши се на основу 

укупног броја остварених поена на следећи 

начин: (55-64 поена)  оцена 6; (65-74 поена) 

оцена 7; (75-84 поена) оцена 8; (85-94 поена) 

оцена 9;(95-100 поена) оцена 10. 

Број поена остварених на одбрани рада 

(макс.поена) 25-40 
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2015. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (са два модула) 

 

 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

према коригованом наставном плану који је био у примени школске  

2016/17 до 2018/19 

 

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 

1. 1002.16 3D моделирање у инжењерству 

2. 1005.16 Основе технике мерења 

3. 1101.16 Технологије и програмирање CNC система 

4. 1103.16 Моделирање алата и прибора за CNC системе 

5. 1105.16 Експлоатација термотехничких и термоенергетских постројења 

6. 1106.16 Гасне инсталације и опрема 

7. 1107.16 Мерења и регулација процеса 

8. 1109.10 Технички прописи и стандарди 

9. 1114.16 Теорија и симулација процеса обраде 

10. 1304.16 Поступци утврђивања узрока пожара и повреда на раду 

11. 1401.16 Безбедност машина 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне, II ниво 

Шифра и назив предмета:  1002.16 3D моделирање у инжењерству 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Милан Д. Милутиновић 

Статус предмета: обавезни заједнички 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

 Сазнања о улози и значају 3D моделирања  у инжењерским активностима,  

 Овладавање теоријским и математичким основама компјутерске графике,   

 Стицање практичних знања у примени 3д моделирања у инжењерској пракси. 

Исход предмета: 

Овладавање знањима и вештинама за 3D моделирање машинских делова, склопова и подсклопова, 

применом основних принципа компјутерске графике користећи лиценциран софтвер 

SOLIDWORKS. 

Садржај предмета: 

 

Теоријска настава: 

25. Увод у компјутерску графику. Моделирање. Геометријско моделирање, 

26. Дводимензионалне (2D) графичке тарнсформације. Ротација. Транслаcија. Пресликавање. 

Скалирање.  

27.  Увод у 3D графику. Тродимензионалне (3D) графичке трансформације. Графичко 

приказивање објекта. Ортогоналне пројекције. Аксонометријско приказивање.  

28. Булове операције, 

29. Основе CAD система. Компјутерски модели представљања објеката. Линијски, 

површински, запремински модели. Уклањање невидљивих ивица. Кубни сплајн. Безиер-

ова крива. Б- сплајн.НУРБС криве. Површине. Бикубна површина, Безиер-ова површина, 

Б-сплајн површина. Одређивање особина описаних тела. Површина. Запремина.  

30. Основе 3D моделирања у софтверском окружењу SOLIDWORKS. 

31. Моделирање машинских делова, склопова и подсклопова. 

32. Генерисање радионичке документације. 

Практична настава: 

Практична настава се одвија у рачунарској сали. Потребно је да сваки студент ради самостално на 

рачунару уз надзор. На рачунарима је инсталиран лиценциран програмски пакет SOLIDWORKS. 

Литература:  

[1] Harrington S., Computer Graphics a programming approach, International student edition, 

1983., [2] Kalpakijan S., Schmid S., Manufacturing Engineering and Technology, Fourth 

edition, Prentice Hall,2000., [3] McMahon C., Browne J., CAD-CAM Principles, practice and 

manufacturing management, USA,  Hall, 2005  
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања: 

45 

Вежбе:  

30 

Други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе: 

Теоријскa настава остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, консултацијама. Наставна 

средства теоријске наставе су стандардна учила. Практична настава изводи се у рачунарској сали. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30-70 Испит                    (макс.поена)  30 

активност у току предавања 5-10 писмени део               (макс.) - 

лабораторијске вежбе 10-20 усмени део                 (макс.) 30 

пројектни задаци           (2) 15-40 
Трајање испита         (часова) 

Писмени - 

колоквијуми - Усмени -  1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Заштита од 

пожара и спасавање, Безбедност и здравље 

на раду 

Врста и ниво студија: Струковне, II-ниво 

Шифра и назив предмета:  1005.16 Основe технике мерења 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Драган М. Комаров, дипл. инж. маш  

Статус предмета: ОЗ, О, ИБ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознавање студента са основним појмовима у метрологији и начином обраде 

резултата мерења. Упознавање са основним начинима мерења различитих физичких величина као и 

одговарајућим инструментима.   

Исход предмета:  Након положеног испита студент треба да буде оспособљен да изврши мерење са 

различитим инструментима у различитим областима технике и то мерење како неелектричних тако 

и електричних величина. Поред овога студент ће бити оспособљен да изврши обраду резултата 

мерења са израженом грешком мерења и мерном несигурношћу, као и прикаже експерименталне 

резултате. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основни појмови у метрологији. Обрада резултата мерења: заокругљивање код 

директно мерених и индиректно мерених физичких величина, мерење и грешка мерења и мерна 

несигурност. Графичко представљање експерименталних резултата. Мерење силе и напрезања. 

Мерне траке. Мерење притиска. Мерење протока флуида. Мерење брзине флуида. Мерење 

температуре. Мерење нивоа. Мерење влажности. Производна мерења. Мерење дужине. Мерни 

инструменти за мерење електричних величина: основна подела, принцип рада.  

Практична настава: Рачунски примери за заокругљивање код директно мерених и индиректно 

мерених физичких величина, мерење и грешку мерења и мерну несигурност. Графичко 

представљање експерименталних резултата. Рачунски примери из мерења притиска, протока 

флуида, брзине флуида, температуре, влажности, дужине и електричних величина. 

Лабораторијске вежбе: Показно мерење притиска, протока, брзине флуида, температуре, дужине и 

електричних величина. 

Литература:  

Бенишек М, Недељковић М, Килибарда Р, Герасимовић Д, Техника мерења. Збирка задатака из 

струјно-теничких мерења, 2. изд., Машински факултет, Београд, 2000. 

Вушковић И, Основе технике мерења, Машински факултет, Београд, 1977. 

Станковић Д, Физичко техничка мерења, Сензори, Универзитет у Београду, Београд, 1997. 

Поповић М, Сензори и мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 2004. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

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

15 

Методе извођења наставе: 

Настава се састоји од предавања, рачунских и лабораторијских вежби и консултација. Предавања и 

рачунске вежбе су аудиторног типа за све студенте, док се лабораторијске вежбе изводе у мањим 

групама. Према потреби, консултације могу бити појединачне или у виду допунске наставе. 

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.) 30 

п
р

ак
ти

ч
н

а 

н
ас

та
в

а 

самостални задаци 0 - 5 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 10 

лабораторијске вежбе 10 - 15 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -4 

колоквијуми 20 - 35 Усмени -  1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне, II-ниво 

Шифра и назив предмета:  1101.16 Технологије и програмирање CNC  

               система 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Милан Д. Милутиновић 

Статус предмета: обавезан у модулу 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Стицање теоретских и практичних знања о карактеристикама и раду савремених обрадних 

система, њиховим концепцијама и структурама. Студенти се упознавају са врстама CNC система, 

погонским системима за главна и помоћна кретања, мерним и управљачким системима. Даје се 

детаљан осврт на врсте програмирање CNC ,израду програма за конкретне операције за машински 

и ручни начин програмирања. 

Исход предмета: 

Успешно савладан програм и положен испит  студенту даје неопходно знање да 

самостално врше пројектовање технолошких процеса за CNC системе и пишу програме за 

машинско и ручно програмирање. 
Садржај предмета 

 

Теоријска настава: 

Уводна објашњења. Системи и процеси у производном машинству,обрадни системи са 

нумеричким и компјутерским управљањем, погонски системи за главна и помоћна кретање, 

управљачки системи.Програмски системи и основе програмирања. Флексибилни технолошки 

системи, флексибилне ћелије и линије. Индустријски роботи (области примене и развој робота). 

Практична настава: 

На  вежбама уз консултације руководиоца вежби дају се упутстава и објашњења за израду  

првог пројектног задатка  из области машинског програмирања НУ машина алатки и 

другог пројектног задатка из областиручног програмирања НУ машина алатки. Студенти 

активно учествују у решавању пројектних задатака уз инструкције наставника. Пројектни 

задаци су из области које су обрађене у теоријској настави. 
Литература:  

Lynch M., Parametric Programming for Computer Numerical Control Mashine Tolls and Touch Probes, 

Socioety of Manufacturing Engineers, Michigan. 

Бојанић, П.,Пузовић., Р., ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ, АПТ –језик, Програмирање нумерички 

управљаних машина алатки, Машински факултет, Београд, 2002 

Милачић В.,Производни системи I,II,III, Машински фак.,Београд, 1985. 

Димитрић, М.,Упуство за програмирање NUMA, ВТМШ,Београд, 1998 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања:  

45 

Вежбе:  

15 

Други облици наставе: 

30 

Методе извођења наставе: 

Теоријски и практични рад остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, консулта цијама, 

радом у радионици и стручним посетама појединим фабрикама.Наставна средства теоријске 

наставе су стандардна учила, графички прикази и фолије. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30-50 Испит                    (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

лабораторијске вежбе  усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци       (2) 30-50 
Трајање испита         (часова) 

Писмени - 3 

колоквијуми  Усмени   - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне, II-ниво 

Шифра и назив предмета:  1103.16 Моделирање алата и прибора за 

CNC  

              системе 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Милан Д. Милутиновић 

Статус предмета: обавезни у модулу 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: 

Упознавање студената са значајем правилног пројектовања, конструисања и рационалног 

прорачуна алата и прибора и њихове улоге у доприносу подизања нивоа квалитета и веће 

продуктивности производње. Пројектовање алата и прибора применом савременог 

софтверских алата. 
Исход предмета: 

Успешно савладан програм и положен испит  студенту даје неопходно знање за пројектовање, 

прорачун и конструкцију резних алата. Студент стиче знања о алатима за ЦНЦ системе као и 

њихово моделирање. На овом курсу стичу се знања о  помоћним приборима у појединачној и 

серијској производњи као и њиховом моделирању промоћу софтвера SOLIDWORKS. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава: Уводна предавања о улози и значају алата и прибора и  њиховој подели. 

Алати за обраду резањем, подела, конструкцијске карактеристике, улога и значај резних 

алата.Системи алата на ЦНЦ машинама алаткама. Општа структура сета алата. Носач сета алата. 

Геометријски услови сета алата. Припрема алата. Модуларни систем компоновања алата. 

Магацини алата. Измењивачи алата. 

Моделирање алата за ЦНЦ системе. Улазни параметри. Метод пројектовања резних алата 

применом савремених софтверских пакета. Експлоатација алата. Хабање алата. Оштрење алата. 

Помоћни прибори, значај , примена ,класификација, стандардизација и унификација. Помоћни 

прибори који се користе при обради на ЦНЦ машинама алаткама. Методе пројектовања прибора. 

Моделирање помоћних прибора користећи савремене софтверске пакете.  

 

Практична настава: Студенти активно учествују у решавању пројектних задатака уз инструкције 

наставника. Пројектни задаци су из области које су обрађене у теоријској настави. 

Литература:  

Јовичић,М.,Кршљак,Б.,Основи конструкција алата и прибора, Научна књига, Београд, 1995. 

Тановић, Љ., Јовичић ,М.,.АЛАТИ И ПРИБОРИ Пројектовање,прорачун и конструкције помоћних 

прибора, Машински факултет, Београд,2005.  

Тановић, Љ., Јовичић ,М.,.АЛАТИ И ПРИБОРИ Прорачун и конструкције алата за израду делова 

од лима, Машински факултет,Београд, 2007. 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања: 

45 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: 

30 

Методе извођења наставе: 

Теоријски и практични рад остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, 

консулта цијама, радом у радионици и стручним посетама појединим 

фабрикама.Наставна средства теоријске наставе су стандардна учила.. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 30-50 Испит                    (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

лабораторијске вежбе  усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци   (2) 30-50 
Трајање испита         (часова) 

Писмени - 3 

колоквијуми  Усмени   - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне, II-ниво 

Шифра и назив предмета:  1105.16 Експлоатација термотехничких и  

               термоенергетских  постројења 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Саша М. Марковић 

Статус предмета: обавезни у модулу 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  

Циљ предмета: Студенту се пружају знања из експлоатације термотехничких и термоенергетских 

постројења, која су заступљена у процесној индустрији и термотехници. Програм је тако 

постављен да студент кроз предавања и вежбе сагледа оптимални процес вођења термотехничких 

и термоенергетских постројења са становишта практичне експлоатације. 

Исход предмета: Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално изврши 

одговарајуће прорачуне за термоенергетска постројења у практичној примени. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава: Уводно предавање о природном гасу и техничком нафтном гасу (ТНГ). 

Једначина стања (идеално ги реалног гаса). Калоријска моћ гаса.Хемијска и физичка својства. 

Дистрибуција. Гасоводи високог притиска. Осовна намена и функција. Постројења на гасоводним 

системима. Мерно регулационе станице (МРС). Гасна арматура. Потрошња гаса. Мерење протока 

гаса. Мерила са диференцијалним притиском. 

 

Практична настава: Састоји се од примене теоријских сазнања на решавање конструктивних 

примера из области димензионисања инсталција и опреме, избора мерних регулационих станица, 

уређаја и трошила. Посебна пажња се поклања прорачуну сложених цевовода уз упућивање 

студента на коришћење меродавне литературе. Студент ради два самостална пројектна задатка и 

то из области мерно регулационих станица и области прорачуна разводне мреже – сложених 

цевовода кроз насеље. 

Литература:  

Николић С., Термотехника и термоенергетска постројења са регулацијом енергетских 

процеса, Проналазаштво, Београд, 1998. 

Николић С., Термоенергетска постројења у парцијалној и комплексној примени, 

Проналазаштво, Београд, 1991.  

Сава Вујић, Расхладни уређаји 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

 Предавања: 

45 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе: Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. 

Предавања су аудиторна и на њима се теоријски обрађује физиканлност процеса у 

експлоатацији, предаје топлоте са аналитичким прилазом и добијањем погодних израза за 

практичну примену израчунавања топлотног капацитета котларница, турбомашина и 

расхладних уређаја. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно)  Испит                    (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

самостални задатак  усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задатак 30-50 
Трајање испита         (часова) 

Писмени - 4 

колоквијуми  Усмени   - 1 
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Студијски програм/студијски програми  Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне, II-ниво 

Шифра и назив предмета:  1106.16 Гасне инсталације и опрема 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Слободан М. Ристић 

Статус предмета: обавезни у модулу 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета: Студенту се пружају потпунија знања о гасним инсталацијама, опреми и 

уређајима, за природни гас и течни-нафтни гас (ТНГ) који су све више заступљене у домаћинству, 

саобраћају, процесној индустрији и термотехници. Програм је тако постављен да студент кроз 

предавања и вежбе, усаврши своја знања о опреми и инсталацијама за транспортовање, 

складиштење, експлоатацију природног и течног-нафтног гаса са становишта практичне примене 

и коришћење ових савремених и еколошких енергената, заштите здравља и заштите од експлозије 

и пожара. 

Исход предмета: Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално изврши 

одговарајуће прорачуне капацитета, падова притисака, називног пречника цевовода, дебљине зида 

цеви за гасну инсталацију и опрему, прорачун и избор гасне станице, основни прорачун за избор 

опреме, уређаја и трошила за гас, да врши послове монтаже, пуштања у рад и одржавања уз 

поштовање законских прописа и стандарда који уређују ову област. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава: Уводно предавање о термо-техничким, енергетским и еколошким својствима 

природног гаса и ТНГ. Гасоводи магистрални, дистрибутивни унутрашњи; Инсталације за течни 

нафтни гас: Основна намена и функција. Постројења и опрема на гасоводним системима 

(компресорске станице, станице за одиризацију). Гасне станице свих врста-функције и опрема на 

њима. Гасна арматура (запорна, регулациона). Мерења физичких величина гаса (проток, притисак, 

температура, састав гаса). Мерила количине гаса (гасомери са меховима, ротациони, турбински и 

ултразвучни гасомери).  Уређаји за мерење и снабдевање течног нафтног гаса у аутомобиле. 

Практична настава: Састоји се од примене теоријских сазнања и практичних вештина на 

решавање конструктивних примера из области димензионисања инсталација и опреме, избора 

мерних регулационих станица, уређаја и трошила. Посебна пажња се поклања прорачуну 

сложених цевовода уз упућивању студента на коришћење меродавне литературе. Студент ради два 

самостална пројектна задатка и то из области прорачуна разводне мреже – сложених цевовода и 

прикључака на њима и избора и димензионисања гасних станица свих типова или станице за 

снабдевање ТНГ моторних возила. 

Литература:  

Танасић, Б., Гас и гасне инсталације, Скрипта у ел. форми, Техникум Таурунум, Београд, 2008. 

Стрелец, В., Плинарски приручник, 6. издање, Енергетика маркетинг, Загреб, 2001. 

Богнер, М. и Исаиловић, М., Природни гас, ЕТА, Београд, 2005. 

Богнер, М., Пропан и бутан, ЕТА, Београд, 2004. 

 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања:  

45 

Вежбе:  

30 

Други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе: Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су 

аудиторна и на њима се теоријски обрађује физикалност  функционисања гасних инсталација, 

опреме и уређаја на њима, са аналитичким прилазом интер-активним односом наставник-студент, 

коришћењем стручних и погодних израза и појмова за практичну примену. Вежбе су рачунске са 

конкретним и практичним примерима и илустрацијама из примене и праксе и то прорачуна и 

димензонисања инсталације, опреме и уређаја са указивањем на изворе информација и техничких 

података, пре свих на законске прописе и стандарде из ове бласти. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно)  Испит                    (макс.поена)  50 

активност у току предавања  писмени део               (макс.) 30 

лабораторијске вежбе  усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци 30-50 
Трајање испита         (часова) 

Писмени - 4 

колоквијуми  Усмени   - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне, II-ниво 

Шифра и назив предмета:  1107.16 Meрeње и регулација процеса 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Саша М. Марковић 

Статус предмета: обавезни у модулу 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање кандидата са принципима мерења процесних величина и избором 

начина вођења процеса помоћу измерених величина. Оспособљавање кандидата да самостално 

врши статистичку обраду резултата мерења и процену мерне 

несигурности.. 

 

Исход предмета: Након савладаног програма студент је упознат са основним мерењима и 

инструментима која се користе у мерењу иуправљању процесним системима. Такође очекује се да 

студент буде у стању са самостално планира експериментална испитивања и лабораторијски рад и 

врши процену мерне несигурности. 

 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава: Основни појмови о мерењу и управљању у процесној индустрији. Основне 

мерене величени у процесној индустрији. Мерење температуре. Мерење притиска и разлике 

притиска. Мерење протока флуида. Остала мерења у процесној индустрији: мерење масе, нивоа, 

концентрације, влажности, физичких карактеристика флуида (густине и вискозности). Одређивање 

састава гасова и концентрације честица у гасу. Аналогни и дигитални сигнали. Пренос података у 

рачунар. Формирање алгоритма управљања. 

 

Практична настава: Примери појединих мерних уређаја, урађаја за аквизицију података и 

управљање. Реализација појединих мерења у лабораторији (практични рад у лабораторији). 

Обрада резултата измерених величина и процена мерне несигурности. 

Физичке основе одређивања мерених величина. Математички изрази којима се описују појаве које 

се користе при процесним мерењима. Методе мерења температуре, притиска и разлике притиска, 

протока мерним блендама, брзине у каналима и анализе гасова. Методе одређивање мерне 

несигурности.. 

 

Литература:  

1. Лабораторијска инсталација за мерење притиска и температуре (манометри, давачи притиска, U 

цеви, коси манометри, термопарови, термометри, аквизициони систем). 

 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања: 
45 

Вежбе:  

30 

Други облици наставе: 

15 

Методе извођења наставе: Настава се изводи у облику класичних предавања уз лабораторијске и 

аудиторне вежбе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе (укупно) 30-50 Испит                    (макс.поена)  50 

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

лабораторијске вежбе 15 усмени део                 (макс.) 20 

пројектни задаци 15-35 
Трајање испита         (часова) 

Писмени - 3 

колоквијуми - Усмени   - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Безбедност у 

саобраћају, Безбедност и здравље на раду, 

Заштита од пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Струковне, II-ниво 

Шифра и назив предмета:  1109.10     Технички прописи и стандарди 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Предраг М. Дробњак 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са циљевима, наменама и потребама стандрадизације и доношења 

норми и  прописа. Упознавање са развојем, структуром и применом техничких стандарда и прописа 

на основу којих се нормира и контролише планирање и изградња објеката, с тим у вези пратећа и 

главна документација, обезбеђење потребних информација, квалитет и очување радне и животне 

средине. Упознавање са организацијом и процедурама изналажења и примене прописа и стандарда у 

процесима прераде метала, дрвета, гуме и пластике, као и у активностима заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње и коришћења производа. 

Исход предмета: Опособљеност за идентификовање и примену захтева техничких прописа и 

стандарда на активности организације, као што су заштита радне и животне средине, планира ње, 

пројектовање, развој и изградња објеката, технолошки процеси обраде, заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње, коришћења и стављања ван употебе производа, 

опреме или објекта. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава: Појам, циљеви, намена и врсте прописа, норми и стандарда. Основни захтеви 

SRPS  и  ISO стандарда. Основни прописи о планирању и изградњи. Стандарди формирања 

производа од метала, дрвета, гуме и пластике, опреми и технолошким процесима обраде, заштите, 

паковања, транспорта, складиштења, испоруке, уградње, експлоатације и престанак коришћења. 

Прописи и норме распореда радних места, транспортних путева, доставе материјала, 

расположивости логистичке подршке, еколошкој уредности радног места, дистрибуцији отпада и 

заштити при раду. Утицај норми и прописа на ефективност и ефикасност пословања организација. 

Практична настава: : Практична примена прописа о планирању и изградњи објеката.  Стандарди и 

прописи о изградњи, уградњи и монтажи, распореду и коришћењу производне опреме. Прописи 

обједињавања свих фактора који утичу на распоред опреме, сигурност функцинисања, правилно и 

ефикасно коришћење машина, особља и простора, могућности проширња капацитета, могућност 

једноставног преуређења и реорганизације, могућност лаког прилагођавања изменама производа, 

захтевима тржишта и побољшањима у производном процесу. Практична примена неких SRPS  и  

ISO стандарда 

Литература:  

Исаиловић, М., Богнер, М., Прописи о панирању и изградњи, Ета, Београд 2005.  

Богнер, М, Исаиловић, М., Прописи у машинству, СМЕИТС, Београд 2000. 

Серија стандарда  ISO 9000 и ISO 14000. 

SRPS стандарди 
Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

120 Предавања: 

45 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду самосталних и пројектних  задатака, посета организацијама, провере знања 

студената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 33 - 60 Испит                    (макс.поена)  40 

активност у току предавања 3 -5 писмени део               (макс.) 40 

самостални задатак 11 -20 усмени део                 (макс.)  

пројектни задатак 19 - 35 
Трајање испита         (часова) 

Писмени -3 

колоквијуми - Усмени   - 
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Студијски програм/студијски програми : Maшинско инжењерство                               

Врста и ниво студија: Струковне, II-ниво 

Шифра и назив предмета:  1114.16 Теорија и симулација процеса 

обраде 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Милан Д. Милутиновић, дипл. инж. 

маш. 

Статус предмета: ОМ 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета:  

Стицање теоретских и практичних знања о теорији обраде метала резањем. Студенти се упознавају 

са: методама обраде резањем, процесом резања, симулацијом процеса орбраде резањем са посебним 

освртом на зону резања. Даје се детаљан осврт на отпоре резања при: стругању, глодању, бушењу, 

проширивању, брушењу. Посебна пажња је посвећена: одређивању оптималних режима резања, 

топлотним појавама у зони резања и динамици процеса резања. 

Исход предмета: 

Након савладавања предвиђеног програма студент стиче неопходна знања и вештине за све 

активности које се односе обраду метала резањем и могућност одабира оптималних режима резања. 

Стечена знања одговарају реалним производним условима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Теорија и симулација процеса обраде садржај и значај. Системи и процеси у производном 

инжењерству. Основи теорије обраде резањем. Прорачун главног времена обраде помоћу функција 

обрадљивости.  Симулација метода обраде резањем. Сиулација топлотних појава у зони резања. 

Силе у зони резања. Утицај режима резања на отпоре резања. Одређивање опптималних режима 

резања при стругању и глодању. 

Практична настава: 

Задаци из обраде метала резањем; Обрадни системи за обраду метала резањем (скидањем 

струготине): универзални струг, рендисаљка, глодалица, брусилица за округло и равно брушење, 

стубна бушилица. Симулација процеса обраде метала резањем применом лиценцираних 

програмских пакета. 

Литература:  

Тановић, Љ., Петраков, Ју., Теорија и симулација процеса обраде, Машински факултет у Београду, 

2007. 

Калајџић М., и група аутора, Технологија обраде резањем – припучник, Машински факултет у 

Београду, 2006. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

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

0 

Методе извођења наставе:  

Теоријски и практични рад остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, консултацијама, 

радом у радионици и стручним посетама појединим фабрикама. Наставна средства теоријске 

наставе су стандардна учила. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30-50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања  
писмени део    (макс.) 30 

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.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -3 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање, Безбедност 

и здравље на раду, Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне, II-ниво 

Шифра и назив предмета:  1304.16 Поступци утврђивања узрока 

пожара и повреда на раду 

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

заштите од пожара 

Статус предмета: О, ИБЗ 

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 и 

безбедност у саобраћају и транспорту. 

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 

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. 

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 - 45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 20 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -1 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду, Машинско 

инжењерство, Безбедност у саобраћају 

Врста и ниво студија: Струковне, II-ниво 

Шифра и назив предмета:  1401.16 Безбедност машина 

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

Статус предмета: О, ИБЗ, ИБ 

Број ЕСПБ: 7 

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:Упознавање са циљевима и исходима предмета. 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 за одређене категорије машина. Захтеви за ради отклањања опасности због 

покретљивости машине. Захтеви ради отклањања опасности узрокованих операцијом дизања. 

Захтеви за за машине намењене за подземни рад. Захтеви за 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 док. 

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. 13/10 

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

гласник РС, бр. 13/10 

Правилник о електромагнетској компатибилности, Сл. гласник РС, бр. 13/10 

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 25 - 35 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе 5 - 10 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени -1  
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Спецификација стручне праксе (шифра 1112.15) 
Студијски програм : Машинско инжењерство са три модула (М1 – CNC технологије и системи; 

М2 – Менаџмент у инжењерству; М3 – Постројења и опрема у термотехници и процесној 

техници) 

Врста и ниво студија : Специјалистичке струковне студије 

Наставници задужени за организацију стручне праксе : 

Мр Милан Милутиновић (за студенте модула М1); Др Мирослав Вучићевић (за студенте 

модула М2) и Мр Саша Марковић (за студенте модула М3) 

Број ЕСПБ : 2 

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 

CNC технологије система или области Менаџмента у инжењератву или области којој припадају 

Постројења и опрема у термотехници и процесној техници.    

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: 

- конструкцију алата и прибора, пројектовање технолошких процеса, оперативно управљање 

конвенционалним и  CNC технологијама, организацију и припрему производње, контролу 

квалитета производа, управљање производњом и др. (за модул М1) 

- менаџмент у пословним системима који у основи имају технолошки процес; организацију радних 

места, анализу и оптимизацију процеса и квалитета производа и оперативно управљање системима 

(за модул М2) 

- експлоатацију и одржавање процесних постројења, термотехничких и гасних инсталација, 

термоенергетских постројења и др.; одговарајућа пројектовања, избор опреме и оптимизацију рада 

постројења из области процесне технике и термотехнике. (за модул М3). 

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 

Наставног 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 специјалисте струковног 

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: производња у метало-прерађивачкој индустрији при чему се посебно обраћа пажња 

на конструкцију производа, технологију израде производа, контролу, мере заштите на раду као и 

остале захвате везане за добијање производа; 

-  за модул М2: производња у разним врстама делатности при чему се посебно обраћа пажња на 

планирање, пројектовање и анализу производних процеса и квалитета производа уз примену 

техника, менаџмента у инжењерству. 

- за модул М3: процесна индустрија, термотехничка и термоенергетска постројења, гас и гасне 

инсталације и др. са пратећом мерно – регулационом и сигурносном опремом.  

Садржај стручне праксе обухвата и упознавање студента са пратећом конструкционом и 

технолошком документацијом и у обавези је да принципе израде документације примени при 

изради одабраног задатка. 

Број часова, укупно 60 (10 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 специјалистичког рада (шифра 1113.15) 

Студијски програм : Машинско инжењерство са три модула (М1 – CNC технологије и системи; М2 

– Менаџмент у инжењерству; М3 – Постројења и опрема у термотехници и процесној техници) 

Врста и ниво студија : Специјалистичке струковне студије 

Наставник задужен за менторство : Ментор је наставник за предмет из чијег програма је 

најзначајнији, тематски део специјалистичког рада. 

Број ЕСПБ : 11 

Услов : Положени сви испити и обављена стручна пракса 

Циљ: Специјалистички рад има за циљ да студент стечена знања на студијском програму, уз 

консултације са ментором самостално примени при решавању одабраног инжењерског задатка као 

теме за специјалистички рад. 

Израдом специјалистичког рада студент треба да испољи креативност на нивоу инжењера специјалисте 

у анализи проблема, односно да предложи решење задатка у свему према стандардима струке. 

Очекивани исходи:  

Након урађеног и одбрањеног специјалистичког 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: пројектовање технолошких процеса, управљање конвенционалним и CNC 

технологијама, програмирање NU обрадних система, организација и припрема производње, управљање 

производњом, упарвљање квалитетом у производним процесима и др.; 

- за модул М2: пројектовање и планирање производних процеса и система квалитета; управљање 

одржавањем и производњом и заштитом животне средине;  

- за модул М3:  пројектовање, експлоатацију и одржавање термотехничких инсталација, процесних и 

термоенергетских постројења, гасних инсталација и пратеће мерно-регулационе и сигурносне опреме у 

термотехници и процесној техници. 

Садржај специјалистичког рада: Специјалитички рад студента је његов самостални рад који 

представља решење одређеног задатка на нивоу специјалисте струковног инжењера.  

 

Тему специјалистичког 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, шематски прикази 

ако су у питању процеси и инсталације, блок шеме, одговарајући цртежи као и друга техничка 

документација, коментари добијених решења, закључак и преглед литературе. 

 

Методе извођења: Студент усмено излаже садржај специјалистичког рада пред комисијом од три 

члана (председник комисије, ментор и члан комисије). Комисија пре усменог излагања студента 

оцењује специјалистички рад кога је студент урадио и заказује одбрану специјалистичког рада од 

стране студента која  треба да траје око 30 минута, а након тога комисија поставља питања студенту и 

на основу квалитета излагања рада и квалитета одговора на постављено питање такође оцењује 

студента.  

 

Оцена знања (максималан број поена 100) 

Број поена остварених за израду рада 

(макс.поена) 
30-60 

Формирање коначне оцене врши се на основу 

укупног броја остварених поена на следећи 

начин: (55-64 поена)  оцена 6; (65-74 поена) 

оцена 7; (75-84 поена) оцена 8; (85-94 поена) 

оцена 9;(95-100 поена) оцена 10. 

Број поена остварених на одбрани рада 

(макс.поена) 25-40 
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2015. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ 

 

 НАСТАВНИ ПЛАН 

 КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ 

(једна година, 60 ЕСПБ – бодова, акредитован 2015. године) 

НАСТАВНИ ПЛАН (у примени за студенте уписане 2015/16. године) 

- Распоред предмета по семестрима и годинама студија- 

Р
ед

н
и

 

б
р
о
ј Шифра 

предмета 
Назив предмета Сем. 

Статус 

предмета 

 

Часови 

активне 

наставе 

Остали 

часови 
ЕСПБ 

    П В ДОН   

Прва година 

1 1201.15 
Шпедиција са 

логистиком транспорта 

I О 3 2 1 - 6 

2 1204.10 
Превентива и кампање у 

безбедности саобраћаја 

I О 
3 3 - - 7 

3 1205.15 
Анализе и увиђаји 

саобраћајних незгода 

I О 
3 2 1 - 6 

4  Изборни предмет  I ИБ    - 7 

5 1206.15 
Вештачење 

саобраћајних незгода 

II О 
3 2 1 - 7 

6 1403.11 

Ергономија рада и 

психофизичке 

штетности 

II 

О 

3 2 1 - 7 

7 1003.15 
Технике еколошког 

инжењерства 

II О 3 2 1 - 7 

Укупно часова активне наставе на години студија = 630 

8 
1299.15 Стручна пракса II О Укупно часова                       

60 

2 

9 1200.15 Специјалистички рад II О  11 

Укупно ЕСПБ 60 

 

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; 

- за статус предмета: О – обавезни предмет; ИБ – изборни предмет. 
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Студент се при упису на специјалистичке студије опредељује за изборне предмете. 

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТ У 

САОБРАЋАЈУ 

 

Изборни предмет  

Р
ед

. 

б
р
. Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне 

наставе ЕСПБ 
П В ДОН 

1. 1004.15 Менаџмент одржавањем 3 2 1 7 

2. 1109.10 Технички прописи и стандарди 3 3 0 7 

 

 

 

 

                       Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

 

            др Слободан Ристић,дипл.инж.маш. 
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2015. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  
Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ 

 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

према наставном плану који је био у примени школске  

 2015/16  

 

 

А. Спецификација ПРЕДМЕТА 

Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ   

В. Спецификација СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
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А. Спецификација ПРЕДМЕТА 
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Листа предмета студијског програма 
1. 1003.15 Технике еколошког инжењерства 

2. 1004.15 Менаџмент одржавањем 

3. 1109.10 Технички прописи и стандарди 

4. 1203.15 Шпедиција са логистиком транспорта 

5. 1204.10 Превентива и кампање у безбедности саобраћаја 

6. 1205.15 Анализе и увиђаји саобраћајних незгода 

7. 1206.15 Вештачење саобраћајних незгода 

8. 1403.11 Ергономија рада и психофизичке штетности 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Безбедност у 

саобраћају,Заштита од пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1003.15 Технике еколошког инжењерства 

Наставник (Име, средње слово, презиме):  Др Петар В. Димитријевић,дипл.инж.маш 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са техникама, стандардима и прописима на основу којих се нормира и 

контролише еколошко релевантно понашање појединца и организације у односу на околину. 

Овладавање са инструментима, технологијама, методама, техникама и управљачким величинама, 

којима се може држати повољна равнотежа токова између околине и производње/услуге у циљу 

заштите радне и животне средине, кроз очување ресурса, развој еколошких технологија и енергетске 

ефикасности, као и  имплементације стандарда ISO 14000. 

Исход предмета: Развој тенологије и ресурса за побољшање еколошких перформанси организације, 

производње и услуга. Примена метода и техника заштите животне средине, сагледавање односа 

између производње и човекове околине, пројектовање нових и побољшање постојећих процеса и 

производа или услуга са еколошког аспекта и имплементација захтева  ISO 14000 у организацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Глобални еколошки проблеми. Основе, принципи, стандарди и прописи заштите 

животне средине. Серија стандарда ISO 14000. Методе и технике заштите ваздуха, вода и тла. 

Заштита од буке, вибрација, физичких поља.  Прерада и коришћење отпада. Развој техника 

еколошког инжењерства. Технологије, ресурси и енергетска ефикасност. Модел система управљања 

заштитом животне средине. Концепт управљања, иницијлизације, планирања, израде, реализације, 

контроле и окончања еколошких пројеката.  

Практична настава: Упознавање са поремећајима еко-система, изворима загађења воде, ваздуха и 

тла у нашој ближој околини. Посета радној организацији са имплементираним системом за 

управљање заштитом животне средине и упознавање  са његовим принципима и структуром. 

Еколошка заштита радног места и анализа његовог утицаја на околину организације. Дефинисање 

еколошких пројеката и самостална израда потребних докумената према захтевима ISO 14000. 

Литература:  

Димитријевић, П., и др. Eколошки менаџмент, Квалитет и управљање заштитом животне 

средине, ФСОМ, Београд 2006, 

Димитријевић, П., и др.  Eколошко инжењерство, Принципи и технике подршке заштити 

животне средине, ФСОМ, Београд 2006. 

Серија стандарда JUS ISO 14000 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:   45 

 

Вежбе:   30 ДОН -други облици 

наставе:  15 
Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду домаћих и пројектних задатака, посета организацијама, провере знања 

студудената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 33 – 60 Завршни испит        (макс.поена)  40 

активност у току предавања 
3 – 5 

писмени део               

(макс.) 
40 

п
р
ак

т.
 н

ас
та

в
а самостални задаци 

11 – 20 
усмени део                 

(макс.) 
- 

пројектни задаци 19 – 35   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и 

др. ) 

 Трајање испита         

(часова) 

Писмени – 

3 

колоквијуми - Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, 

Безбедност и здравље на раду, Заштита од 

пожара и спасавање, Безбедност у 

саобраћају 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1004.15 Менаџмент одржавањем 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Павле С. Богетић,дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  
Циљ предмета: 

Циљ предмета је да студентима обезбеди додатна знања и надградњу из области одржавања. Акценат је 

посебно дат на знања неопходна за руковођење, организовање и управљање одржавањем. Због сложености 

техничких система, пред руководиоцима односно менаџерима специјализованих предузећа и служби 

одржавања је сложен и одговоран посао да радове одржавања ураде на прави начин. Радови одржавања, ако се 

не ураде како треба, могу изазвати озбиљне материјалне штете, а понекад и смртне исходе. 

Исход предмета: 

Студент се оспособљава за напредно управљање и руковођење процесима одржавања. Са друге стране се 

припрема за вођење већег броја учесника у процесу одржавања и њихово организовање за сложеније радове 

одржавања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Одржавање и животни циклус техничких система. Методе анализе и процене троошкова животног циклуса са 

детаљном спецификацијом и одрђивањем нивоа учешћа свих релевантних трошкова. Опредељивање за 

најпогоднији начин одржавања уз вођење рачуна о оптималном односу квалитета и трошкова одржавања. 

Моделирање процеса одржавања. Детаљно одређивање методологије одржавања са израдом свих потребних 

пратећих докумената. Пројектовање система одржавања. Логистичка подршка одржавању. Моделирање и 

оптимизација система одржавања. Пројектовање техничких система за одржавање. 

Практична настава: 

Приликом практичне наставе студенти се баве прорачуном и налажењем методологије за задате радове 

одржавања. Опредељују се за набавку возног парка на основу упоређивања задатих параметара и могућности 

понуде на тржишту уз посебно поклањање пажње економским параметрима. Одређују потребне количине за 

набавку резервних делова уз одређивање методологије саме набавке. Поред тога се укључују у рад неког 

специјализованог предузећа из ове области.  

Литература:  

Тодоровић Ј., Инжењерство одржавања, Машински факултет, Београд, 1990. 

Јанковић Д., Дубока Ћ., Одржавање моторних возила, Машински факултет, Београд, 1984. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  30 ДОН -други облици 

наставе: 15 

 
Методе извођења наставе: 

Изучавање материје из овога предмета се врши кроз предавања и вежбања и израде пројектног 

задатка који се ради на часу. Наставна средства су стандардна учила, графички прикази, фолије и 

видео презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 30 – 40 Завршни испит        (макс.поена)  60 

активност у току предавања 
 

писмени део               

(макс.) 
60 

п
р
ак

т.
 н

ас
та

в
а самостални задаци 

 
усмени део                 

(макс.) 
 

пројектни задаци 15 – 20   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и 

др. ) 

 Трајање испита         

(часова) 

Писмени – 

3 

колоквијуми 15 – 20 Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Заштита од 

пожара и спасавање, Безбедност и здравље 

на раду, Безбедност у саобраћају 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1109.10     Технички прописи и стандарди 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Предраг Дробњак, дипл.инж.маш 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  
Циљ предмета: Упознавање са циљевима, наменама и потребама стандрадизације и доношења норми и  

прописа. Упознавање са развојем, структуром и применом техничких стандарда и прописа на основу којих се 

нормира и контролише планирање и изградња објеката, с тим у вези пратећа и главна документација, 

обезбеђење потребних информација, квалитет и очување радне и животне средине. Упознавање са 

организацијом и процедурама изналажења и примене прописа и стандарда у процесима прераде метала, 

дрвета, гуме и пластике, као и у активностима заштите, паковања, транспорта, складиштења, испоруке, 

уградње и коришћења производа. 

Исход предмета: Опособљеност за идентификовање и примену захтева техничких прописа и стандарда на 

активности организације, као што су заштита радне и животне средине, планира ње, пројектовање, развој и 

изградња објеката, технолошки процеси обраде, заштите, паковања, транспорта, складиштења, испоруке, 

уградње, коришћења и стављања ван употебе производа, опреме или објекта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам, циљеви, намена и врсте прописа, норми и стандарда. Основни захтеви SRPS  и  

ISO стандарда. Основни прописи о планирању и изградњи. Стандарди формирања производа од метала, 

дрвета, гуме и пластике, опреми и технолошким процесима обраде, заштите, паковања, транспорта, 

складиштења, испоруке, уградње, експлоатације и престанак коришћења. Прописи и норме распореда радних 

места, транспортних путева, доставе материјала, расположивости логистичке подршке, еколошкој уредности 

радног места, дистрибуцији отпада и заштити при раду. Утицај норми и прописа на ефективност и ефикасност 

пословања организација. 

Практична настава: : Практична примена прописа о планирању и изградњи објеката.  Стандарди и прописи 

о изградњи, уградњи и монтажи, распореду и коришћењу производне опреме. Прописи обједињавања свих 

фактора који утичу на распоред опреме, сигурност функцинисања, правилно и ефикасно коришћење машина, 

особља и простора, могућности проширња капацитета, могућност једноставног преуређења и реорганизације, 

могућност лаког прилагођавања изменама производа, захтевима тржишта и побољшањима у производном 

процесу. Практична примена неких SRPS  и  ISO стандарда 

Литература:  

Исаиловић, М., Богнер, М., Прописи о панирању и изградњи, Ета, Београд 2005.  

Богнер, М, Исаиловић, М., Прописи у машинству, СМЕИТС, Београд 2000. 

Серија стандарда  ISO 9000 и ISO 14000.; SRPS стандарди 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:  45 

 

Вежбе:  45 ДОН -други облици 

наставе : 

 
Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, уводне 

разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, затим изношења 

чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних разматрања у вези примене 

материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад студената, израду самосталних и 

пројектних  задатака, посета организацијама, провере знања студената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 33 60 Завршни испит        (макс.поена)  40 

активност у току предавања 
3 – 5 

писмени део               

(макс.) 
40 

п
р
ак

т.
 н

ас
та

в
а самостални задаци 

11 – 20 
усмени део                 

(макс.) 
 

пројектни задаци 19 - 35   

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и 

др. ) 

 Трајање испита         

(часова) 

Писмени – 

3 

колоквијуми  Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност у саобраћају 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1203.15 Шпедиција са логистиком 

транспорта 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Милан Тасић, дипл. инж. маш. 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

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:30 ДОН -други облици 

наставе :15 

 
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 у саобраћају 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Шифра и назив предмета:  1204.10 Превентива и кампање у 

безбедности саобраћаја 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Дејан Јованов, дипл. инж. саоб. 

Др Богдан Марковић, дипл.инж.маш. 
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:45 ДОН -други облици наставе : 

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 у саобраћају, 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 
Шифра и назив предмета:  1205.15 Анализе и увиђаји саобраћајних 

незгода 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Павле Богетић, дипл. инж. маш. 
Статус предмета:  О 
Број ЕСПБ: 6 
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 :15 
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 у саобраћају 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1206.15 Вештачење саобраћајних незгода 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Дејан Јованов, дипл. инж. саоб. 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

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:30 ДОН -други облици 

наставе :15 
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 и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1403.11 Ергономија рада и психофизичке 

штетности 

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

Др Злата С. Адамов, лекар 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

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: 30 ДОН-други облици 

наставе: 15 

 
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
т.

 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 
25-35 

усмени део                 

(макс.) 
50 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5-10 Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
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Спецификација  стручне праксе (шифра 1299.15) 

Студијски програм: Безбедност у саобраћају 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Наставници задужени за организацију стручне праксе : 

Др Богдан Марковић и Др Дејан Јованов  

Број ЕСПБ: 2 

Услов:  Према упутству о стручној пракси  

Циљ: Стручне 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. Студент стиче практична искуства из области Безбедности у саобраћају.  

Очекивани исходи: Завршетком стручне праксе очекује се да студент буде оспособљен да 

ефикасно користи  знање стечено кроз наставу у решавању практичних задатака везаних за 

безбедност и регулисање саобраћаја и логистичких процес, вештачење саобраћајних незгода, 

анализу и увиђаје саобраћајних незгода, превентиву у безбедности саобраћаја и спровођење 

кампања. 

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 

Наставног 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 специјалисте струковног инжењера 

представи задатке којима се бавио зависности 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: 

- Управљање безбедношћу саобраћаја и спровођење мера надзора над истим, 

- Регулисање саобраћаја, 

- Спровођења кампања у безбедности саобраћаја, 

- Шпедиција и логистика, 

- Безбедност на саобраћајним терминалима. 

Број часова, укупно  60 (10 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 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
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Спецификација  специјалистичког рада (Шифра 1200.15) 

  Студијски програм:  Безбедност у саобраћају 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Наставник задужен за менторство: Ментор је наставник за предмет из чијег програма је 

најзначајнији, тематски део специјалистичког рада. 

Број ЕСПБ: 11 

Услов: Положени сви испити и обављена стручна пракса 

Циљ: Специјалистички рад има за циљ да студент стечена знања на студијском програму, уз 

консултације са ментором самостално примени при решавању одабраног инжењерског задатка као 

теме за специјалистички рад. Израдом специјалистичког рада студент треба да испољи креативност 

на нивоу инжењера специјалисте у анализи проблема, односно да у свему према стандардима 

струке. 

Очекивани исходи:  

Након ураженог и одбрањеног специјалистичког рада очекује се да је студент употпунио знање за 

решавање практичних задатака, а који се састоје у следећем: 

- Унапређење безбедности у саобраћају и логистичким процесима, 

- Регулисање саобраћајем, 

- Вештачење и увиђаји саобраћајних незгода, 

- Спровођење кампања у безбедности саобраћаја, 

- Спровођење мера превентиве у саобраћају кроз установљење фактичког стања у саобраћају 

и унапређење пута и околине са тог аспекта. 

Садржај специјалистичког рада: Специјалистички рад студента је његов самостални рад који 

представља решење одређеног задатка на нивоу специјалисте струковног инжењера. 

 

Тему специјалистичког 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, шематски 

прикази, блок шеме, одговарајући цртежи и дијаграми као и друга техничка документација, 

коментари добијених решења и датих приказа стања, закључак и преглед литературе. Рад је обима 

40 – 70 страна А4 формата. 

Методе извођења: Специјалистички рад студент реализује у свему према Упутству за израду 

специјалистичког рада. Студент усмено излаже садржај специјалистичког рада пред комисијом од 

три члана (председник комисије, ментор и члан комисије). Комисија пре усменог излагања студента 

оцењује специјалистички рад који је студент урадио и заказује одбрану специјалистичког рада од 

стране студента која треба да траје око 30 минута, а након тога комисија поставља питања студенту 

и на основу квалитета излагања рада и квалитета одговора на постављена питања такође оцењује 

студента. 

 

Оцена  (максимални број поена 100) 

Број поена остварених за израду рада 

(максимално поена) 
30 – 60  

Формирање коначне оцене врши се на 

основу укупног броја остварених поена на 

следећи начин: (55-64 поена) оцена 6; (65-74 

поена) оцена 7; (75-84 поена) оцена 8; (85-94 

поена) оцена 9; (95-100 поена) оцена 10. 

Број поена остварених на одбрани рада 

(максимално поена)  25-40 
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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
 ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2017. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ 

 

 НАСТАВНИ ПЛАН 

 КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ  

(једна година, 60 ЕСПБ – бодова, акредитован 2017. године) 

НАСТАВНИ ПЛАН (у примени за студенте уписане 2017/18. до 2021/22. године) 

 - Распоред предмета по семестрима и годинама студија- 

Р
ед

.б
р

.  

Шифра 

предмета 

 
Назив предмета Сем. 

С
та

ту
с 

п
р

ед
м

ет
а 

Часови активне 

наставе 

О
ст

ал
и

 

ч
ас

о
в
и

 

ЕСПБ 

П В ДОН 

Прва година 

1 1301.16 

Управљање документима у 

безбедности и здрављу на раду и 

заштити од пожара 

I О 3 3 0 - 6 

2 
1302.16 

Систем заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама 
I О 3 2 0 - 6 

3  Изборни предмет I ИБ     
мин  

6 

4 
1304.16 

Поступци утврђивања узрока 

пожара и повреда на раду 
I О 3 3 0 - 6 

5 1005.16 Основе технике мерења  II O 3 2 1 - 7 

6 1303.16 

Противексплозивна заштита 

електричних и неелектричних 

уређаја и инсталација 

II О 3 3 0 - 7 

7 
1305.16 

Планирање и пројектовање мера за 

заштиту од пожара 
II О 4 2 0 - 7 

8 1319.16 Стручна пракса II О    4 4 

9 1310.16 Специјалистички рад II О     11 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/остали часови) и бодови на 

години 

мин 

315 

мин 

255 

мин  

15 
60 

мин  

60 

Укупно часова активне наставе на години мин 600   

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године 

студија 
мин 600 60 мин 60 

 

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; 

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

 

 

Студент се при упису на специјалистичке студије опредељује за изборне предмете. 
 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И 

СПАСАВАЊЕ 

 
За изборни предмет  студент се опредељује за 1 од 2 понуђена предмета 

Р
ед

. 

б
р
. Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 
ЕСПБ 

П В ДОН 

1 1109.10 Технички прописи и стандарди 3 3 0 7 

 1402.16 
Управљање мерама за безбедан рад на 

градилиштима 
2 2 1 6 

 

 

Koмпетенције (квалификације) које студенти стичу завршетком студија 
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Оспособљеност за послове: израде главних пројеката заштите од пожара; учешћа у 

пројектовању зона опасности; утврђивања узрока пожара и експлозија; израде планова 

заштите од пожара; надзора у систему заштите од пожара и експлозија; спасавања у 

ванредним ситуацијама и др. 

 

Стручни назив који се стиче завршетком студија 

 

Студент завршетком специјалистичких струковних студија на студијском програму 

Заштита од пожара и спасавање, стиче диплому са стручним називом Специјалиста 

струковни инжењер заштите животне средине. 

 

 

 

                 Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

 

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

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2017. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ 

 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

према наставном плану који је у примени школске  

 2015/16 до 2021/22. године 

 

 

А. Спецификација ПРЕДМЕТА 

Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ   

В. Спецификација СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
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А. Спецификација ПРЕДМЕТА 
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Листа предмета студијског програма 

Р.бр. Шифра Назив предмета 
Статус 

предмета 

1. 1005.16 Основе технике мерења  

2. 1109.10 Технички прописи и стандарди  

3. 
1301.16 

Управљање документима у безбедности и здрављу на раду 

и заштити од пожара  
 

4. 1302.16 Систем заштите и спасавања у ванредним ситуцаијама   

5. 
1303.16 

Противексплозивна заштита електричних и нелектричних 

уређаја и инсталација 

 

6. 1304.16 Поступци утврђивања узрока пожара и повреда на раду   

7. 1305.16 Планирање и пројектовање мера за заштиту од пожара   

8. 1402.16 Управљање мерама за безбедан рад на градилиштима   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.%20Dokumentacija%202B1.doc#osnove_tehnike_merenja
1.%20Dokumentacija%202B1.doc#tehnicki_propisi
1.%20Dokumentacija%202B1.doc#upravljanje_dokumentima
1.%20Dokumentacija%202B1.doc#upravljanje_dokumentima
1.%20Dokumentacija%202B1.doc#sistem_zastite_spasavanja
1.%20Dokumentacija%202B1.doc#protiv_eksplozivna_zastita
1.%20Dokumentacija%202B1.doc#protiv_eksplozivna_zastita
1.%20Dokumentacija%202B1.doc#postupci_utvrdjivanja
1.%20Dokumentacija%202B1.doc#planiranje_projektovanje
1.%20Dokumentacija%202B1.doc#upravljanje_merama
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство,  

Заштита од пожара и спасавање и Безбедност и 

здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1005.16 Oснове технике мерења  

Наставник (Име, средње слово, презиме): Милош З. Михаиловић, дипл. инж. маш. 

Статус предмета: ОЗ,О, ИБ  

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање студента са основним појмовима у метрологији и начином обраде 

резултата мерења. Упознавање са основним начинима мерења различитих физичких величина као и 

одговарајућим инструментима.   

Исход предмета: Након положеног испита студент треба да буде оспособљен да изврши мерење са 

различитим инструментима у различитим областима технике и то мерење како неелектричних тако 

и електричних величина. Поред овога студент ће бити оспособљен да изврши обраду резултата 

мерења са израженом грешком мерења и мерном несигурношћу, као и прикаже експерименталне 

резултате. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основни појмови у метрологији. Обрада резултата мерења: заокругљивање код 

директно мерених и индиректно мерених физичких величина, мерење и грешка мерења и мерна 

несигурност. Графичко представљање експерименталних резултата. Мерење силе и напрезања. 

Мерне траке. Мерење притиска. Мерење протока флуида. Мерење брзине флуида. Мерење 

температуре. Мерење нивоа. Мерење влажности. Производна мерења. Мерење дужине. Мерни 

инструменти за мерење електричних величина: основна подела, принцип рада.  

Практична настава: Рачунски примери за заокругљивање код директно мерених и индиректно 

мерених физичких величина, мерење и грешку мерења и мерну несигурност. Графичко 

представљање експерименталних резултата. Рачунски примери из мерења притиска, протока 

флуида, брзине флуида, температуре, влажности, дужине и електричних величина. 

Лабораторијске вежбе: Показно мерење притиска, протока, брзине флуида, температуре, дужине и 

електричних величина. 

Литература:   

Бенишек М, Недељковић М, Килибарда Р, Герасимовић Д, Техника мерења. Збирка задатака из 

струјно-теничких мерења, 2. изд., Машински факултет, Београд, 2000. 

Вушковић И, Основе технике мерења, Машински факултет, Београд, 1977. 

Станковић Д, Физичко техничка мерења, Сензори, Универзитет у Београду, Београд, 1997. 

Поповић М, Сензори и мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 2004. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 

 

Вежбе: 30 ДОН -други облици 

наставе: 15 
Методе извођења наставе: 

Настава се састоји од предавања, рачунских и лабораторијских вежби и и консултација. Предавања 

и рачунске вежбе су аудиторног типа за све студенте, док се лабораторијске вежбе изводе у мањим 

групама. Према потреби, консултације могу бити појединачне или у виду допунска наставе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 - 70 

Завршни испит        

(макс.поена)  
30 

активност у току предавања 
0 - 5 

писмени део               

(макс.) 
20 

п
р
ак

т.
 

н
ас

та
в
а 

самостални задаци 
5 - 10 

усмени део                 

(макс.) 
10 

пројектни задаци    

ДОН (лабораторијске вежбе,  

стручне посете, семинари и др. ) 
5  Трајање испита         

(часова) 

Писмени -4 

колоквијуми 20 - 50 Усмени – 1 

 

 
Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Безбедност у 

саобраћају, Заштита од пожара и спасавање 
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Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1109.10 Технички прописи и стандарди 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Предраг М. Дробњак, дипл.инж.маш. 

Статус предмета: ОМ, ИБ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са циљевима, наменама и потребама стандрадизације и доношења 

норми и  прописа. Упознавање са развојем, структуром и применом техничких стандарда и прописа 

на основу којих се нормира и контролише планирање и изградња објеката, с тим у вези пратећа и 

главна документација, обезбеђење потребних информација, квалитет и очување радне и животне 

средине. Упознавање са организацијом и процедурама изналажења и примене прописа и стандарда 

у процесима прераде метала, дрвета, гуме и пластике, као и у активностима заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње и коришћења производа. 

Исход предмета: Опособљеност за идентификовање и примену захтева техничких прописа и 

стандарда на активности организације, као што су заштита радне и животне средине, планира ње, 

пројектовање, развој и изградња објеката, технолошки процеси обраде, заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње, коришћења и стављања ван употебе производа, 

опреме или објекта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам, циљеви, намена и врсте прописа, норми и стандарда. Основни захтеви 

SRPS  и  ISO стандарда. Основни прописи о планирању и изградњи. Стандарди формирања 

производа од метала, дрвета, гуме и пластике, опреми и технолошким процесима обраде, заштите, 

паковања, транспорта, складиштења, испоруке, уградње, експлоатације и престанак коришћења. 

Прописи и норме распореда радних места, транспортних путева, доставе материјала, 

расположивости логистичке подршке, еколошкој уредности радног места, дистрибуцији отпада и 

заштити при раду. Утицај норми и прописа на ефективност и ефикасност пословања организација. 

Практична настава: Практична примена прописа о планирању и изградњи објеката.  Стандарди и 

прописи о изградњи, уградњи и монтажи, распореду и коришћењу производне опреме. Прописи 

обједињавања свих фактора који утичу на распоред опреме, сигурност функцинисања, правилно и 

ефикасно коришћење машина, особља и простора, могућности проширња капацитета, могућност 

једноставног преуређења и реорганизације, могућност лаког прилагођавања изменама производа, 

захтевима тржишта и побољшањима у производном процесу. Практична примена неких SRPS  и  

ISO стандарда 

Литература:  

Исаиловић, М., Богнер, М., Прописи о планирању и изградњи, Ета, Београд 2005.  

Богнер, М, Исаиловић, М., Прописи у машинству, СМЕИТС, Београд 2000. 

Серија стандарда  ISO 9000 и ISO 14000.  SRPS стандарди 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

120 Предавања:  45 Вежбе:45 ДОН-други облици 

наставе: 0 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду самосталних и пројектних  задатака, посета организацијама, провере знања 

студената кроз анализе и одбране радова, и др. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
33 – 60 

Завршни испит     

(макс.поена)  
40 

активност у току предавања 3 - 5 
писмени део    (макс.) 40 

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 11 – 20 

пројектни задаци 19 - 35 
усмени део      (макс.)  

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -3 

колоквијуми  Усмени -  

 

 
Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду, Заштита од 

пожара 
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Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1301.16 Управљање документима у 

безбедности и здрављу на раду и заштити од 

пожара 

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

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

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 

 Закон о о заштити од пожара, Сл. гласник РС, бр. 111/09 

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

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 : Заштита од пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1302.16 Систем заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама 

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 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 и спасавање у 

ванредним ситуацијама. 

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 

спасавње биља и биљних производа, заштита и спасавање животиња и намирница животињског 

порекла, асанација, прва помоћ) јединице цивилне заштите; обучавање и оспособљавање у систему 

заштите и спасавања. 

Практична настава: У оквиру практичне наставе студенти ће увежбавати коришћење географског 

информационог система у заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, присуствоваће показним 

вежбама јединица цивилне заштите на нивоу општине, 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: 30 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 5 - 10 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени -1  
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање,  

Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1303.16 Противексплозивна заштита 

електричних и неелектричних уређаја и 

инсталација 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Миливоје Филиповић, 

дипл.инж.електротехнике 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: Стицање основних теоријских знања о експлозивним атмосферама и  мерама 

спречавања настанка просторне експлозије применом одговарајуће противексплозивне заштите 

електричних и неелектричних уређаја и инсталација.  

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

угроженим просторима на пословима пројектовања, контроле, руковања, монтаже и одржавања 

противексплозивно заштићених електричних уређаја и инсталација. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: експлозивне смеше; узрочници паљења експлозивних смеша, класификација 

угрожених простора експлозивне гасне атмосфере и запаљиве атмосфере прашина, статички 

електрицитет у просторима потенцијално експлозивних атмосфера, Вентилација угрожених 

простора, Електрични уређаји за експлозивне гасовите атмосфере, Електрични уређаји за употребу у 

запаљивој прашини, Врсте и избор опреме за коришћење у потенцијално експлозивним 

атмосферама (опрема у заштити: непропаљиво кућиште, својствена безбедност, повећана 

безбедност, инкапсулација, и друге),  Пројектовање, избор и постављање електричних инсталација у 

експлозивним атмосферама, Избор, преглед и одржавање електричних инсталација у експлозивним 

атмосферама; преглед, поправка, ремонт и одржавање уређаја у експлозивним атмосферама, 

Сертификација уређаја, Неелектрични уређаји и њихова примена у експлозивним атмосферама, 

Елементи процене ризика за безбедност Ex уређаја, пројектовање зона опасности, оцена 

усаглашености производа према ATEX директивама, пројектовање заштите од атмосферског 

пражњења, статичког електрицитета и катодне заштите, технички надзор опреме и уређаја 

противексплозионе заштите у изградњи и експлоатацији постројења. 

Практична настава:Кроз израду самосталног задатка студенти врше избор електричних и 

неелектричних уређаја за одређене зоне опасности и пројектовање зона опасности. 

Литература:  

Јованов, Р., Противексплозивна заштита електричних уређаја и инсталација, Институт за 

нуклеарне науке „Винча“ 

 

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 самосталног задатака), стручних посета предузећима у којима постоје експлозивно 

угроженим простори. 

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 - 45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 20 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -2 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање, Безбедност 

и здравље на раду, Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1304.16 Поступци утврђивања узрока 

пожара и повреда на раду 

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

дипл.инж.заштите од пожара 

Статус предмета: О, ИБЗ 

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 и 

безбедност у саобраћају и транспорту. 

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 

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. 

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 - 45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 20 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -1 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1305.16 Планирање и пројектовање мера за 

заштиту од пожара 

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

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Упознавање са основним принципима пројектовања и извођења стабилних аутоматских инсталација 

за гашење, откривање и дојаву пожара, 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, испитивању, одржавању и извођењу 

стабилних аутоматских инсталација за гашење, откривање и дојаву пожара. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:Оправданост увођења стабилних инсталација за гашење пожара, избор и врсте 

стабилних инсталација за гашење пожара, принципи функционисања инсталација за гашење пожара, 

основни принципи пројектовања стабилних аутоматских инсталација за гашење пожара водом 

(спринклер и дренчер инсталације), пеном, гасом, прахом, 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,  

Практична настава:На бази задате технологије за одређени објекат студент ради прорачуне 

стабилне инсталације за гашење пожара и стабилне инсталације за дојаву пожара.  

 

Литература:  

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

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

Група аутора, Процеси и средства за гашење пожара, Факултет заштите на раду, Ниш, 2002. 

Група аутора, Опрема и уређаји за гашење пожара, Факултет заштите на раду, Ниш, 2003. 

Кадић, М. и др, Заштита од пожара и експлозија, Просвета 

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. 

 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 60 Вежбе: 30 ДОН -други облици наставе: 

 0 

Методе извођења наставе: 

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

израда самосталних задатака), стручних посета предузећима (извођење, преглед, испитивање и 

одржавање аутоматских инсталација за гашење и дојаву пожара) и пројектним бироима. 

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 - 45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 20 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -2 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду, Заштита од 

пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1402.16 Управљање мерама за безбедан рад 

на градилиштима 

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

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

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: 30 

 

Вежбе: 30 ДОН-други облици 

наставе: 15 

 
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 – 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 5 - 10 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 11  
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Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
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Спецификација  стручне праксе  (шифра 1319.16) 
Студијски програм/студијски програми: Заштита од пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, 

презиме): Др Раденко С. Рајић, дипл.инж.маш. 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Према Упутству за стручну праксу 

Циљ  

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

организацију стручне праксе, приближи начин функционисања система заштите од пожара и 

спасавања у предузећима и установама, као и да употпуни знање везано за пројектовање и 

извођење, одржавање и преглед стабилних система за дојаву и гашење пожара.  

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 документима из 

области заштита од пожара; утврђивању узрока пожара и експлозија, пројектовање и извођење 

стабилних инсталација за гашење и дојаву пожара, пројектовање зона опасности, избор 

електричних и неелектричних уређаја за различите зоне опасности, процену и осигурање ризика 

од пожара и експлозија, надзор у систему заштите од пожара и експлозија, организовање и 

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

ванредним ситуацијама, унапређење заштите од пожара, извођење посебне обуке за заштиту од 

пожара.   

Садржај стручне праксе  

При упућивању студента на стручну праксу, наставник задужен за организацију стручне праксе 

упознаје студента са циљем стручне праксе и подстиче студента да сагледа радну организацију као 

целину у којој ће да обавља стручну праксу, а затим да се посвети конкретним задацима. Студент 

је у обавези да обавља стручну праксу и да уради Дневник стручне праксе у складу са упутством 

за стручну праксу. Обим дневника стручне праксе треба да буде од 30 – 60 страна. 

У дневнику стручне праксе студент је у обавези да укратко представи радну организацију као 

целину, а затим да на инжењерском нивоу представи задатке којима се бавио зависно од 

делатности радне организације.  

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. 

Предвиђено је да студент обавља стручну праксу у установама и предузећима у којима је 

организована служба за заштиту од пожара, ватрогасној бригади, осигуравајућим друштвима, 

добровољним ватрогасним друштвима, установама којима је делатност заштита од пожара.  

Садржај стручне праксе обухвата и упознавање студента са документацијом из области заштита од 

пожара, као и са пратећом конструкционом и технолошком документацијом и у обавези је да 

принципе израде документације примени при изради одабраног задатка. 

Број часова, ако је специфицирано  60 

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 о материји која се 

односи на стручну праксу, при чему наставник даје одговарајућа упутства.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

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  специјалистичког рада  (шифра 1310.16) 

Студијски програм: Заштита од пожара и спасавање 

 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Број ЕСПБ: 11 

Услов: Положени сви испити и обављена стручна пракса 

Циљеви специјалистичког рада:  

Циљ специјалистичког 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 специјалистички рад. 

Израдом специјалистичког рада студент треба да испољи инжењерску креативност у 

анализи проблема, односно да предложи решење задатка у свему према стандардима 

струке. 

 

Очекивани исходи:  

Савладана и усвојена знања кроз израду и одбрану специјалистичког рада омогућавају 

ефикасније извршење послова везаних за: утврђивање узрока пожара и експлозија, 

пројектовање и извођење стабилних инсталација за гашење и дојаву пожара, пројектовање 

зона опасности, избор електричних и неелектричних уређаја за различите зоне опасности, 

пројектовање заштите од атмосферског пражњења, процену и осигурање ризика од 

пожара и експлозија, развој и примену метода и процедура у управљању системом 

заштите од пожара и експлозија, надзор у систему заштите од пожара и експлозија, 

организовање и руковођење заштитом од пожара и експлозија, организовање и 

руковођење спасавањем у ванредним ситуацијама, унапређење заштите од пожара, 

извођење посебне обуке за заштиту од пожара.   и сл. 

Општи садржаји: 

Специјалистички рад студента је самостални рад који представља решење одређеног 

задатка на нивоу специјалисте струковног инжењера.  

 

Тему специјалистичког 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 

процеси и инсталације, блок шеме, одговарајући цртежи као и друга техничка 

документација, коментари добијених решења, закључак и преглед литературе. 

 

Методе извођења:  

 

Специјалистички рад студент реализује у свему према Упутству за израду 

специјалистичког рада којим су дефинисани обим и форма специјалистичког 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 2017. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

 

 НАСТАВНИ ПЛАН 

 КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  

(једна година, 60 ЕСПБ – бодова, акредитован 2017. године) 

НАСТАВНИ ПЛАН (у примени за студенте уписане 2017/18. до 2021/22. године) 

- Распоред предмета по семестрима и годинама студија- 

Р
ед

.б
р

. 

Шифра 

предмета 
Назив предмета Сем. 

С
та

ту
с 

п
р

ед
м

ет
а Часови активне 

наставе 

О
ст

ал
и

 

ч
ас

о
в
и

 

ЕСПБ 

П В ДОН 

Прва година 

1 1301.16 

Управљање документима у 

безбедности и здрављу на раду и 

заштити од пожара  

I О 3 3 0 - 6 

2 1401.16 Безбедност машина I О 3 3 0 - 7 

3 1402.16 
Управљање мерама за безбедан рад 

на градилиштима 
I О 2 2 1 - 6 

4 

 
1304.16 

Поступци утврђивања узрока 

пожара и повреда на раду 
I О 3 3 0 - 6 

5  Изборни предмет  II ИБ      7 

6 1403.16 
Ергономија рада и психофизичке 

штетности 
II О 3 3 0 - 7 

7 1404.16 Медицина рада 2 II О 4 2 0  6 

8 1429.16 Стручна пракса II О    4 4 

9 1420.16 Специјалистички рад II О     11 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/остали часови) и бодови на 

години 
315 

мин 

270 

мин 

15 
60 60 

Укупно часова активне наставе на години 615   

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године 

студија 
615 60 60 

 

 

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; 

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

Студент се при упису на специјалистичке студије опредељује за изборне предмете. 

 
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 

За изборни предмет  студент се опредељује за 1 од 2 понуђена предмета 

Р
ед

. 

б
р
. Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Часова активне наставе 
ЕСПБ 

П В ДОН 

1 1303.16 
Противексплозивна заштита електричних и 

нелектричних уређаја и инсталација 
3 3 0 7 

2 1005.16 Основе технике мерeња 3 2 1 7 

 

 

Koмпетенције (квалификације) које студенти стичу завршетком студија 

 

Оспособљеност за послове: управљања документима; учешћа у процесу пројектовања и 

производње машина; координатора за извођење радова на градилишту; инспекцијског 
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надзора; форензике; прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине 

и др. 

 

 

 

Стручни назив који се стиче завршетком студија 

 

Студент завршетком специјалистчких струковних студија на студијском програму 

Безбедност и здравље на раду, стиче диплому са стручним називом Специјалиста 

струковни инжењер заштите на раду. 

 

 

 

 

         Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

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

Београд-Земун, Наде Димић 4 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2017. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

према наставном плану који је у примени школске  

 2015/16 до 2021/22. године 

 

 

А. Спецификација ПРЕДМЕТА 

Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ  

В. Спецификација СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
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А. Спецификација ПРЕДМЕТА 
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Листа предмета студијског програма 

Р.бр. Шифра Назив предмета 
Статус 

предмета 

1. 1005.16 Основе технике мерења ИБ 

2. 
1301.16 

Управљање документима у безбедности и здрављу на раду 

и заштити од пожара  
О 

3. 
1303.16 

Противексплозивна заштита електричних и нелектричних 

уређаја и инсталација 

ИБ 

4. 1304.16 Поступци утврђивања узрока пожара и повреда на раду  О 

5. 1401.16 Безбедност машина О 

6. 1402.16 Управљање мерама за безбедан рад на градилиштима  О 

7. 1403.16 Ергономија рада и психофизичке штетности  О 

8. 1404.16 Медицина рада 2 О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.%20Dokumentacija%202B2.doc#osnove_tehnike_merenja
1.%20Dokumentacija%202B2.doc#upravljanje_dokumentima
1.%20Dokumentacija%202B2.doc#upravljanje_dokumentima
1.%20Dokumentacija%202B2.doc#protiveksplozivna_zastita
1.%20Dokumentacija%202B2.doc#protiveksplozivna_zastita
1.%20Dokumentacija%202B2.doc#postupci_utvrdjivanja
1.%20Dokumentacija%202B2.doc#bezbednost_masina
1.%20Dokumentacija%202B2.doc#upravljanje_merama
1.%20Dokumentacija%202B2.doc#ergonomija_rada
1.%20Dokumentacija%202B2.doc#medicina_2
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Заштита од 

пожара и спасавање, Безбедност и здравље 

на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1005.16 Основe технике мерења 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Милош З. Михаиловић, дипл.инж.маш  

Статус предмета: ОЗ, О, ИБ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознавање студента са основним појмовима у метрологији и начином обраде 

резултата мерења. Упознавање са основним начинима мерења различитих физичких величина као и 

одговарајућим инструментима.   

Исход предмета:  Након положеног испита студент треба да буде оспособљен да изврши мерење са 

различитим инструментима у различитим областима технике и то мерење како неелектричних тако 

и електричних величина. Поред овога студент ће бити оспособљен да изврши обраду резултата 

мерења са израженом грешком мерења и мерном несигурношћу, као и прикаже експерименталне 

резултате. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основни појмови у метрологији. Обрада резултата мерења: заокругљивање код 

директно мерених и индиректно мерених физичких величина, мерење и грешка мерења и мерна 

несигурност. Графичко представљање експерименталних резултата. Мерење силе и напрезања. 

Мерне траке. Мерење притиска. Мерење протока флуида. Мерење брзине флуида. Мерење 

температуре. Мерење нивоа. Мерење влажности. Производна мерења. Мерење дужине. Мерни 

инструменти за мерење електричних величина: основна подела, принцип рада.  

Практична настава: Рачунски примери за заокругљивање код директно мерених и индиректно 

мерених физичких величина, мерење и грешку мерења и мерну несигурност. Графичко 

представљање експерименталних резултата. Рачунски примери из мерења притиска, протока 

флуида, брзине флуида, температуре, влажности, дужине и електричних величина. 

Лабораторијске вежбе: Показно мерење притиска, протока, брзине флуида, температуре, дужине и 

електричних величина. 

Литература:  

Бенишек М, Недељковић М, Килибарда Р, Герасимовић Д, Техника мерења. Збирка задатака из 

струјно-теничких мерења, 2. изд., Машински факултет, Београд, 2000. 

Вушковић И, Основе технике мерења, Машински факултет, Београд, 1977. 

Станковић Д, Физичко техничка мерења, Сензори, Универзитет у Београду, Београд, 1997. 

Поповић М, Сензори и мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 2004. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

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

15 

Методе извођења наставе: 

Настава се састоји од предавања, рачунских и лабораторијских вежби и консултација. Предавања и 

рачунске вежбе су аудиторног типа за све студенте, док се лабораторијске вежбе изводе у мањим 

групама. Према потреби, консултације могу бити појединачне или у виду допунске наставе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 - 70 

Завршни испит     

(макс.поена)  
30 

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

п
р

ак
ти

ч
н

а 

н
ас

та
в

а 

самостални задаци 5 - 10 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 10 

лабораторијске вежбе 5 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -4 

колоквијуми 20 - 50 Усмени -  1 
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду, Заштита од 

пожара 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1301.16 Управљање документима у 

безбедности и здрављу на раду и заштити од 

пожара 

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

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

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 

 Закон о о заштити од пожара, Сл. гласник РС, бр. 111/09 

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

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 : Заштита од пожара и спасавање,  

Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1303.16 Противексплозивна заштита 

електричних и неелектричних уређаја и 

инсталација 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Миливоје Филиповић, 

дипл.инж.електротехнике 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: Стицање основних теоријских знања о експлозивним атмосферама и  мерама 

спречавања настанка просторне експлозије применом одговарајуће противексплозивне заштите 

електричних и неелектричних уређаја и инсталација.  

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

угроженим просторима на пословима пројектовања, контроле, руковања, монтаже и одржавања 

противексплозивно заштићених електричних уређаја и инсталација. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: експлозивне смеше; узрочници паљења експлозивних смеша, класификација 

угрожених простора експлозивне гасне атмосфере и запаљиве атмосфере прашина, статички 

електрицитет у просторима потенцијално експлозивних атмосфера, Вентилација угрожених 

простора, Електрични уређаји за експлозивне гасовите атмосфере, Електрични уређаји за употребу у 

запаљивој прашини, Врсте и избор опреме за коришћење у потенцијално експлозивним 

атмосферама (опрема у заштити: непропаљиво кућиште, својствена безбедност, повећана 

безбедност, инкапсулација, и друге),  Пројектовање, избор и постављање електричних инсталација у 

експлозивним атмосферама, Избор, преглед и одржавање електричних инсталација у експлозивним 

атмосферама; преглед, поправка, ремонт и одржавање уређаја у експлозивним атмосферама, 

Сертификација уређаја, Неелектрични уређаји и њихова примена у експлозивним атмосферама, 

Елементи процене ризика за безбедност Ex уређаја, пројектовање зона опасности, оцена 

усаглашености производа према ATEX директивама, пројектовање заштите од атмосферског 

пражњења, статичког електрицитета и катодне заштите, технички надзор опреме и уређаја 

противексплозионе заштите у изградњи и експлоатацији постројења. 

Практична настава:Кроз израду самосталног задатка студенти врше избор електричних и 

неелектричних уређаја за одређене зоне опасности и пројектовање зона опасности. 

Литература:  

Јованов, Р., Противексплозивна заштита електричних уређаја и инсталација, Институт за 

нуклеарне науке „Винча“ 

 

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 самосталног задатака), стручних посета предузећима у којима постоје експлозивно 

угроженим простори. 

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 - 45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 20 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -2 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање, Безбедност 

и здравље на раду, Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1304.16 Поступци утврђивања узрока 

пожара и повреда на раду 

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

дипл.инж.заштите од пожара 

Статус предмета: О, ИБЗ 

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 и 

безбедност у саобраћају и транспорту. 

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 

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. 

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 - 45 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 20 

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -1 

колоквијуми  Усмени - 1 
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  Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду, Машинско 

инжењерство, Безбедност у саобраћају 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1401.16 Безбедност машина 

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

Статус предмета: О, ИБЗ, ИБ 

Број ЕСПБ: 7 

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:Упознавање са циљевима и исходима предмета. 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 за одређене категорије машина. Захтеви за ради отклањања опасности због 

покретљивости машине. Захтеви ради отклањања опасности узрокованих операцијом дизања. 

Захтеви за за машине намењене за подземни рад. Захтеви за 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 док. 

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. 13/10 

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

гласник РС, бр. 13/10 

Правилник о електромагнетској компатибилности, Сл. гласник РС, бр. 13/10 

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 25 - 35 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 50 

лабораторијске вежбе 5 - 10 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени -1  
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду, Заштита од 

пожара и спасавање 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1402.16 Управљање мерама за безбедан рад 

на градилиштима 

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

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

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: 30 

 

Вежбе: 30 ДОН-други облици 

наставе: 15 

 
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 – 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 5 - 10 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 11  
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду, Безбедност у 

саобраћају 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1403.16 Ергономија рада и психофизичке 

штетности 

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

(66%), 

Др Злата С. Адамов, лекар (34%) 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

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 5 - 10 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1  
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Студијски програм/студијски програми : Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Шифра и назив предмета:  1404.11 Медицина рада 2 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Злата С. Адамов, лекар 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: Циљ наставе је да упозна студенте са делатностима службе медицине рада, основним 

сазнањима о грађи и функцији људског организма, факторима који утичу на здравље (у условима 

физичког, психичког оптерећења, штетностима, хемијским и физичким ) и ризицима од оштећења 

здравља у појединим делатностима и занимањима. 

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), 

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, 

Ризици оштечења здравља у одређеним високоризичним индустријским гранама: рударство,хемијска 

индустрија,саобраћај,пожари у комуналним условима и ризици од оштећења здравља код ватрогасаца 

Практична настава:Амбијентални мониторнинг. Дозвољене дозе и концентрације. 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 инцидентним ситуацијама. Превентивно деловање, заштита и рехабилитација. 

Класификација поврeда на раду. 

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 

Ђурић Д., «Биохемија и физика индустријских отрова», Београд 1996 

Ковачевић М.: «Ургентна медицина», Београд 1992 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 60 Вежбе: 30 ДОН -други облици наставе: 0 

Методе извођења наставе: 

Теоријско изучавање и практично упознавање са медицином рада остварује се предавањима, аудиторним 

вежбама и посетама фабрикама, погонима, истраживачким центрима и  медицинским установама. 

Наставна средства теоријске наставе су стандардна учила, графички прикази, фолије 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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А. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
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Спецификација  стручне праксе  (шифра 1429.16) 

Студијски програм/студијски програми: Безбедност и здравље на раду 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, 

презиме): Др Даниела С. Ристић, дипл.инж.маш. 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Према Упутству за стручну праксу 

Циљ  

Циљ стручне праксе је да се студент, под руководством наставника задуженог за 

организацију стручне праксе, упозна са начином функционисања система Безбедности и 

здравља на раду у предузећим и установама. 

Очекивани исходи  

Завршетком стручне праксе очекује се да студент буде оспособљен да ефикасније користи 

знање стечено кроз наставу у решавању практичних задатака везаних за: вођење послова 

безбедности и здравља на раду, управљање документацијом, учешће у процесу 

пројектовања и производње машина, обављање послова координатора за извођење радова 

на градилишту, уређење коришћења и контролу опреме и уређаја у противексплозијској 

заштити електричних и неелектричних уређаја и инсталација, инспекцијски надзор, 

форензику, 

 

Садржај стручне праксе  

При упућивању студента на стручну праксу, наставник задужен за организацију стручне 

праксе упознаје студента са циљем стручне праксе и подстиче студента да сагледа радну 

организацију као целину у којој ће да обавља стручну праксу, а затим да се посвети 

конкретним задацима. Студент је у обавези да обавља стручну праксу и да уради Дневник 

стручне праксе у складу са упутством за стручну праксу. Обим дневника стручне праксе 

треба да буде од 30 – 60 страна. 

У дневнику стручне праксе студент је у обавези да укратко представи радну организацију 

као целину, а затим да на инжењерском нивоу представи задатке којима се бавио зависно 

од делатности радне организације.  

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. 

Предвиђено је да студент обавља стручну праксу у установама и предузећима 

(грађевинска, металопрерађивачка и др.) у којима је организована служба за безбедност и 

здравље на раду и установама којима је делатност безбедност и здравље на раду.  

Садржај стручне праксе обухвата упознавање студента са документацијом из области 

безбедност и здравље на раду, као и са пратећом конструкционом и технолошком 

документацијом и у обавези је да принципе израде документације примени при изради 

одабраног задатка. 
Број часова, ако је специфицирано  60 

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 о материји 

која се односи на стручну праксу, при чему наставник даје одговарајућа упутства.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

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 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
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Спецификација  специјалистичког рада  (шифра 1420.16) 

Студијски програм: Безбедност и здравље на раду 

 

Врста и ниво студија: Специјалистичке струковне студије 

Број ЕСПБ: 11 

Услов: Положени сви испити и обављена стручна пракса 

Циљеви специјалистичког рада:  

Специјалистички рад има за циљ да студент стечена знања на студијском програму, уз 

консултације са ментором, самостално примени при решавању одабраног инжењерског 

задатка као теме за специјалистички рад. Кроз израду специјалистичког рада студент 

треба да опише проблематику, испољи инжењерску креативност у анализи проблема, 

односно да предложи решење задатка у свему према стандардима струке. 

 

Очекивани исходи:  

Након урађеног и одбрањеног специјалистичког рада очекује се да је студент употпунио 

знање за решавање практичних задатака, а који се састоје у следећем: управљање 

документацијом, учешће у процесу пројектовања и производње машина, обављање 

послова координатора за извођење радова на градилишту, инспекцијски надзор, 

форензику и сл. 

 

Општи садржаји: 

Специјалистички рад студента је самостални рад који представља решење одређеног 

задатка на нивоу специјалисте струковног инжењера.  

 

Тему специјалистичког 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, шематски прикази ако су у питању процеси и инсталације, 

блок шеме, одговарајући цртежи као и друга техничка документација, коментари 

добијених решења, закључак и преглед литературе. 

 

Методе извођења:  

 

Специјалистички рад студент реализује у свему према Упутству за израду 

специјалистичког рада којим су дефинисани обим и форма специјалистичког 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 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (са два модула) 

 

 

 НАСТАВНИ ПЛАН 

 КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

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

модул М1- CNC технологије и системи,  

модул М2 - Постројења и опрема у термотехници и процесној техници) 

 

(једна година, 60 ЕСПБ – бодова, акредитован 2019. године) 

 

НАСТАВНИ ПЛАН (у примени за студенте уписане 2019/20 до 2025/26) 

 - Распоред предмета по семестрима и годинама студија- 

Редни 

број 

 
Шифра Назив предмета Сем. Тип 

Статус 

предм. 

Часови активне 

наставе Остал

и 

часови 

ЕСПБ 

П В 
ДО

Н 

Прва година 

1 1109.1

0 

Технички прописи и 

стандарди 

I АО ОЗ 3 3 0 - 7 

2 
 

Обавезни предмет 1 

изборног модула 
I С 

ОМ-

1 
 

  
- 6 

Изборни предмет заједнички - од два понуђена предмета  (3.1) и (3.2) студент при 

упису бира један 

 

3 3.

1 

0217.1

6 

Интегрални транспорт I СА  

ИБЗ 
3 3 0 - 6 

3.

2 

0314.1

6 

Управљање у заштити и 

спасавању 
I СА 3 2 0 - 6 

4 
 

Обавезни предмет 2 

изборног модула 
I СА 

ОМ-

2 
   - 6 

5 1005.1

6 

Основе технике мерења 
II С ОЗ 3 2 1 - 7 

6 1002.1

6 

3D моделирање у 

инжењерству 

II С ОЗ 3 3 0 - 7 

     7 
 

Обавезни предмет 3 

изборног модула 
II СА 

ОМ-

3 
   - 6 

8 1112.1

8 

Стручна пракса II СА О    6 3 

9 1113.1

8 

Специјалистички рад II СА О    - 12 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/остали часови) и 

бодови на години 

33

0 

мин 

240 

мин  

30 
90  60 

Укупно часова активне наставе на години мин. 600   

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за 

све године студија 
 мин. 600 90 60 

 

 

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; 

- за статус предмета: О – обавезни предмет; ОЗ – обавезан заједнички предмет; ИБЗ 

– изборни заједнички предмет; ОМ – обавезни предмет модула. 

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

апликативни. 
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ИЗБОРНИ МОДУЛИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЛИСТАМА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА 

НА МОДУЛУ 

 

Студент се при упису на специјалистичке 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 

предмета 

Часови активне 

наставе 
Остали 

часови 

ЕСП

Б П В ДО

Н 

Блок предмета (листа) изборног модула: M1 - CNC технологије и системи 

 

2 1114.1

6 

Теорија и симулација 

процеса обраде 

I С 
OM-1 

3 2 0 - 6 

4 
1101.1

8 

Технологије и 

програмирање CNC 

система 

I СА OM-2 3 2 1 - 6 

7 1103.1

8 

Моделирање алата и 

прибора за CNC системе 
II СА OM-3 4 2 1 - 6 

 

          Блок предмета (листа) изборног модула: M2 - Постројења и опрема у 

термотехници  и процесној        

                                                                                техници 

2 1106.1

8 

Гасне инсталације и 

опрема 

I С 
OM-1 

3 2 0 - 6 

4 

1105.1

8 

Експлоатација 

термотехничких и 

термоенергетских 

постројења 

I СА OM-2 3 3 0 - 6 

7 
1107.1

8 

Регулисање процеса 
II СА OM-3 4 2 1 - 6 

              

 

 

 

 

                                                                       Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 

 

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

Београд-Земун, Наде Димић 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акредитација из 2019. године 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (са два модула) 

 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

према коригованом наставном плану који је у примени школске  

 2019/20 до 2025/26  

 

А. Спецификација ПРЕДМЕТА 

Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ   

В. Спецификација СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 
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А. Спецификација ПРЕДМЕТА 
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Листа предмета студијског програма 
Р.бр. Шифра Назив предмета 

1. 0217.16 Интегрални транспорт 

2. 0314.16 Управљање у заштити и спасавању 

3. 1002.16 3D моделирање у инжењерству 

4. 1005.16 Основе технике мерења 

5. 1101.18 Технологије и програмирање CNC система 

6. 1103.18 Моделирање алата и прибора за CNC системе 

7. 1105.18 Експлоатација термотехничких и термоенергетских 

постројења 

8. 1106.18 Гасне инсталације и опрема 

9. 1107.18 Регулисање процеса 

10. 1109.10 Технички прописи и стандарди 

11. 1114.16 Теорија и симулација процеса обраде 
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Студијски програм/студијски програми :  Друмски и градски саобраћај, Машинско 
инжењерство 

Врста и ниво студија :  Струковне студије, I ниво 

Шифра и назив предмета:  0217.16 Интегрални транспорт 

Наставник (име, средње слово, презиме): Др Богдан Р. Марковић, дипл. инж. маш. 

Статус предмета: О, ИБЗ 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета: Студент се упознаје са материјом везаном за комбиновани транспорт, јединствени 

транспортни суд и видове транспорта, робне терминале, послове складиштења, палетизације, 

контејнеризације и претовара у комбинованом транспорту као и садејство разних видова транспорта 

са становишта највеће ефикасности. Упућивање студената у прорачун транспортног ланца. 

Исход предмета: Студент је, оспособљен да води послове организације транспорта, установљења 

времена трајања комбинованог транспорта, палетизације, контејнеризације, рада на робном, 

контејнерском терминалу, утврђује потребно време, бира одговарајући транспортни суд, утврђује 

годишњи транспортни рад и конципира huck pack транспорт као и да дефинише механизацију 

транспорта и претовара. Пројектовање транспортног ланца. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Јединсвени транспортни суд: контејнер, палета, маоне, полуприколица и 

товарни сандук, анализа одговора на захтев за транспортом, трошкови услед неиспуњења 

транспортне обавезе, концепција претовара, робни терминали , технологије интегралног транспорта, 

видови саобраћаја, транспортни рад у интегралном транспорту, контејнеризација, палетизација и 

претовар. 

Практична настава: Израда задатака кроз аудиторне вежбе из области палетизације и 

контејнеризације, ускладиштења, провере капацитета контејнерског терминала, прорачуна 

транспортног ланца и прорачуна одговора на захтев за транспортом. Израда примера за колоквијуме 

и самостални задатак.  

Литература:  

Марковић Б., Методе масовног опслуживања у саобраћају, ВТМШ, Београд, 2005, 

Перишић Р., Комбиновани транспорт, Саобраћајни факултет, Београд, 1994, 

Марковић Б., Интегрални транспорт, Техникум Таурунум, ВИШСС, Београд, 2007. 

Марковић И., Интегрални трансп. сустави и робни токови, Школска. Књига, Загреб, 1990., 

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. Предвиђа се и посета радном колективу који са бави проблематиком обухваћеном 

предметом. 

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 10 - 14 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.)  

лабораторијске вежбе 2 - 5 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -3 

колоквијуми 18 - 26 Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Заштита од пожара и спасавање, Безбедност 

и здравље на раду, Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Шифра и назив предмета:  0314.16 Управљање у заштити и спасавању 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Драган М. Млађан, дипл. инж. заштите од 

пожара 

Статус предмета: О, ИБЗ, ИБ 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Студентима се пружају основна знања о основним начелима организације интегрисаног система 

заштите и спасавања, основним знањима и вештинама управљања и руковођења у ванредним 

ситуацијама кроз мере приправности, превенције и санације. 

Исход предмета: 

Студент је оспособљен да управља снагама и средствима и доноси правилне одлуке у руковођењу 

при заштити и спасавању. Планира мере за спречавање катастрофа, руководи снагама за санирање 

последица и аналитички обрађује податке спроведених интервенција. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:Појам, облици и врсте мера заштите и спасавања. Нормативни прописи о 

интегрисаном спасилачком систему у оквиру мера заштите и спасавања. Процена услова, снага и 

могућности за организовање заштите и спасавања у случају ванредних ситуација. Управљање и 

руковођење заштитом и спасавањем људи, животиња и материјалних добара у ванредним 

ситуацијама и рату. Организација и руковођење у склањању, евакуацији и збрињавању угрожених и 

настрадалих. Руковођење заштитом и спасавањем у РХБ деконтаминацији. Руковођење 

обавештавањем и узбуњивањем. Командовање на интервенцији и задаци код управљања поступцима 

спасавања. 

Практична настава:Реализује се кроз практичне вежбовне активности у оквиру мера заштите и 

спасавања на нивоу ВИШСС, присуствовање показним вежбама ватрогасних јединица, штабова и 

јединица цивилне заштите на нивоу општине. Посебан акценат се даје изради стратегијског и 

оперативног планирања снага и средстава за одређену територијалну јединицу. Израда заповести за 

руковођење у заштити и спасавању од пожара. 

Литература:  

Јовић, Р., Ђармати, Ш., РХБ заштита, Научна књига, Београд, 1976. 

Смернице о критеријумима и мерама за организовање, припремање и деловање цивилне заштите, 

Космос, Београд, 1985. 

Упуство за поверенике цивилне заштите, Глас, Београд, 1980. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања: 45 

 

Вежбе: 30 ДОН -други облици наставе: 

0 

Методе извођења наставе: 

Настава се изводи путем предавања, групних и индивидуалних консултација и практичних и 

показних вежби. Вежбе се реализују кроз израду Одлука и Заповести управљања и руковођења у 

симулационим ситуацијама техничко – технолошких несрећа, пожара и елементарних непогода. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
31 - 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања  
писмени део    (макс.) 30 

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 5 - 10 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 20 

лабораторијске вежбе 6 - 10 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -1 

колоквијуми 20 - 30 Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Безбедност у  

саобраћају 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Шифра и назив предмета:  1002.16 3D моделирање у инжењерству 

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

Статус предмета: ОЗ, О 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета:Сазнања о улози и значају 3D моделирања  у инжењерским активностима,  

Овладавање теоријским и математичким основама компјутерске графике,   

Стицање практичних знања у примени 3д моделирања у инжењерској пракси. 

Исход предмета: 

Овладавање знањима и вештинама за 3D моделирање машинских делова, склопова и подсклопова, 

применом основних принципа компјутерске графике користећи лиценциран софтвер SOLIDWORKS. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:Увод у компјутерску графику. Моделирање. Геометријско моделирање, 

Дводимензионалне (2D) графичке тарнсформације. Ротација. Транслација. Пресликавање. 

Скалирање.  Увод у 3D графику. Тродимензионалне (3D) графичке трансформације. Графичко 

приказивање објекта. Ортогоналне пројекције. Аксонометријско приказивање. Булове 

операције,Основе CAD система. Компјутерски модели представљања објеката. Линијски, 

површински, запремински модели. Уклањање невидљивих ивица. Кубни сплајн. Безиер-ова крива. Б- 

сплајн.НУРБС криве. Површине. Бикубна површина, Безиер-ова површина, Б-сплајн површина. 

Одређивање особина описаних тела. Површина. Запремина. Основе 3D моделирања у софтверском 

окружењу SOLIDWORKS.Моделирање машинских делова, склопова и подсклопова.Генерисање 

радионичке документације. 

Практична настава:Практична настава се одвија у рачунарској сали. Потребно је да сваки студент 

ради самостално на рачунару уз надзор. На рачунарима је инсталиран лиценциран програмски пакет 

SOLIDWORKS. 

Литература:  

Harrington S., Computer Graphics a programming approach, International student edition, 1983.,  

Kalpakijan S., Schmid S., Manufacturing Engineering and Technology, Fourth edition, Prentice Hall,2000.,  

McMahon C., Browne J., CAD-CAM Principles, practice and manufacturing management, USA,  Hall, 2005  

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

часови Предавања:45 Вежбе: 45 ДОН-други облици 

наставе: 0 

Методе извођења наставе: 

Теоријскa настава остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, консултацијама. Наставна 

средства теоријске наставе су стандардна учила. Практична настава изводи се у рачунарској сали. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 – 70 

Завршни испит     

(макс.поена)  
30 

активност у току предавања 5 – 10 
писмени део    (макс.)  

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 15 - 40 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 30 

лабораторијске вежбе 10 - 20 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени - 

колоквијуми  Усмени - 1  
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Студијски програм/студијски програми: Машинско инжењерство,  

Врста и ниво студија: Струковне, I ниво 

Шифра и назив предмета:  1005.16 Основe технике мерења 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Драган М. Комаров, дипл. инж. маш  

Статус предмета: ОЗ,  

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознавање студента са основним појмовима у метрологији и начином обраде 

резултата мерења. Упознавање са основним начинима мерења различитих физичких величина као и 

одговарајућим инструментима.   

Исход предмета:  Након положеног испита студент треба да буде оспособљен да изврши мерење са 

различитим инструментима у различитим областима технике и то мерење како неелектричних тако и 

електричних величина. Поред овога студент ће бити оспособљен да изврши обраду резултата мерења 

са израженом грешком мерења и мерном несигурношћу, као и прикаже експерименталне резултате. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основни појмови у метрологији. Обрада резултата мерења: заокругљивање код 

директно мерених и индиректно мерених физичких величина, мерење и грешка мерења и мерна 

несигурност. Графичко представљање експерименталних резултата. Мерење силе и напрезања. Мерне 

траке. Мерење притиска. Мерење протока флуида. Мерење брзине флуида. Мерење температуре. 

Мерење нивоа. Мерење влажности. Производна мерења. Мерење дужине. Мерни инструменти за 

мерење електричних величина: основна подела, принцип рада.  

Практична настава: Рачунски примери за заокругљивање код директно мерених и индиректно 

мерених физичких величина, мерење и грешку мерења и мерну несигурност. Графичко представљање 

експерименталних резултата. Рачунски примери из мерења притиска, протока флуида, брзине флуида, 

температуре, влажности, дужине и електричних величина. 

Лабораторијске вежбе: Показно мерење притиска, протока, брзине флуида, температуре, дужине и 

електричних величина. 

Литература:  

Бенишек М, Недељковић М, Килибарда Р, Герасимовић Д, Техника мерења. Збирка задатака из 

струјно-теничких мерења, 2. изд., Машински факултет, Београд, 2000. 

Вушковић И, Основе технике мерења, Машински факултет, Београд, 1977. 

Станковић Д, Физичко техничка мерења, Сензори, Универзитет у Београду, Београд, 1997. 

Поповић М, Сензори и мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 2004. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

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

15 

Методе извођења наставе: 

Настава се састоји од предавања, рачунских и лабораторијских вежби и консултација. Предавања и 

рачунске вежбе су аудиторног типа за све студенте, док се лабораторијске вежбе изводе у мањим 

групама. Према потреби, консултације могу бити појединачне или у виду допунске наставе. 

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.) 30 

п
р

ак
ти

ч
н

а 

н
ас

та
в

а 

самостални задаци 0 - 5 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 10 

лабораторијске вежбе 10 - 15 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -4 

колоквијуми 20 - 35 Усмени -  1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Шифра и назив предмета:  1101.18 Технологије и програмирање CNC  

               система 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Милан Д. Милутиновић, дипл. инж. маш. 

Статус предмета: ОМ-2 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета: 

Стицање теоретских и практичних знања о карактеристикама и раду савремених обрадних система, 

њиховим концепцијама и структурама. Студенти се упознавају са врстама CNC система, погонским 

системима за главна и помоћна кретања, мерним и управљачким системима. Даје се детаљан осврт на 

врсте програмирање CNC ,израду програма за конкретне операције за машински и ручни начин 

програмирања. 

Исход предмета: 

Успешно савладан програм и положен испит  студенту даје неопходно знање да самостално врше 

пројектовање технолошких процеса за CNC системе и пишу програме за машинско и ручно 

програмирање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:Уводна објашњења. Системи и процеси у производном машинству,обрадни 

системи са нумеричким и компјутерским управљањем, погонски системи за главна и помоћна 

кретање, управљачки системи.Програмски системи и основе програмирања. Флексибилни 

технолошки системи, флексибилне ћелије и линије. Индустријски роботи (области примене и развој 

робота). 

Практична настава:На  вежбама уз консултације руководиоца вежби дају се упутстава и 

објашњења за израду  првог пројектног задатка  из области машинског програмирања НУ машина 

алатки и другог пројектног задатка из областиручног програмирања НУ машина алатки. Студенти 

активно учествују у решавању пројектних задатака уз инструкције наставника. Пројектни задаци су 

из области које су обрађене у теоријској настави. 

Литература:  

Lynch M., Parametric Programming for Computer Numerical Control Mashine Tolls and Touch Probes, 

Socioety of Manufacturing Engineers, Michigan. 

Бојанић, П.,Пузовић., Р., ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ, АПТ –језик, Програмирање нумерички 

управљаних машина алатки, Машински факултет, Београд, 2002 

Милачић В.,Производни системи I,II,III, Машински фак.,Београд, 1985. 

Димитрић, М.,Упуство за програмирање NUMA, ВТМШ,Београд, 1998. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања: 45 Вежбе: 30 ДОН-други облици 

наставе: 15 

Методе извођења наставе: 

Теоријски и практични рад остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, консулта цијама, 

радом у радионици и стручним посетама појединим фабрикама.Наставна средства теоријске наставе 

су стандардна учила, графички прикази и фолије. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 – 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања  
писмени део    (макс.) 30 

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.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -3  

колоквијуми  Усмени -  1  
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Шифра и назив предмета:  1103.18 Моделирање алата и прибора за CNC  

              системе 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Милан Д. Милутиновић, дипл. инж. маш. 

Статус предмета: ОМ-3 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета: 

Упознавање студената са значајем правилног пројектовања, конструисања и рационалног прорачуна 

алата и прибора и њихове улоге у доприносу подизања нивоа квалитета и веће продуктивности 

производње. Пројектовање алата и прибора применом савременог софтверских алата. 

Исход предмета: 

Успешно савладан програм и положен испит  студенту даје неопходно знање за пројектовање, 

прорачун и конструкцију резних алата. Студент стиче знања о алатима за CNC системе као и њихово 

моделирање. На овом курсу стичу се знања о  помоћним приборима у појединачној и серијској 

производњи као и њиховом моделирању промоћу софтвера SOLIDWORKS. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Уводна предавања о улози и значају алата и прибора и  њиховој подели. Алати 

за обраду резањем, подела, конструкцијске карактеристике, улога и значај резних алата.Системи 

алата на CNC машинама алаткама. Општа структура сета алата. Носач сета алата. Геометријски 

услови сета алата. Припрема алата. Модуларни систем компоновања алата. Магацини алата. 

Измењивачи алата. 

Моделирање алата за CNC системе. Улазни параметри. Метод пројектовања резних алата применом 

савремених софтверских пакета. Експлоатација алата. Хабање алата. Оштрење алата. 

Помоћни прибори, значај , примена ,класификација, стандардизација и унификација. Помоћни 

прибори који се користе при обради на CNC машинама алаткама. Методе пројектовања прибора. 

Моделирање помоћних прибора користећи савремене софтверске пакете.  

Практична настава: Студенти активно учествују у решавању пројектних задатака уз инструкције 

наставника. Пројектни задаци су из области које су обрађене у теоријској настави. 

Литература:  

Јовичић,М.,Кршљак,Б.,Основи конструкција алата и прибора, Научна књига, Београд, 1995. 

Тановић, Љ., Јовичић ,М.,.АЛАТИ И ПРИБОРИ Пројектовање,прорачун и конструкције помоћних 

прибора, Машински факултет, Београд,2005.  

Тановић, Љ., Јовичић ,М.,.АЛАТИ И ПРИБОРИ Прорачун и конструкције алата за израду делова од 

лима, Машински факултет,Београд, 2007. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања:60 Вежбе:30 ДОН-други облици 

наставе: 15 

Методе извођења наставе: 

Теоријски и практични рад остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, 

консултацијама,радом у радионици и стручним посетама појединим фабрикама.Наставна средства 

теоријске наставе су стандардна учила. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 - 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања  
писмени део    (макс.) 30 

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.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -3 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Шифра и назив предмета:  1105.18 Експлоатација термотехничких и  

               термоенергетских  постројења 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Мр Саша М. Марковић, дипл. инж. маш. 

Статус предмета: ОМ-2 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета: Студенту се пружају знања из експлоатације термотехничких и термоенергетских 

постројења, која су заступљена у процесној индустрији и термотехници. Програм је тако постављен 

да студент кроз предавања и вежбе сагледа оптимални процес вођења термотехничких и 

термоенергетских постројења са становишта практичне експлоатације. 

Исход предмета: Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално изврши 

одговарајуће прорачуне за термоенергетска постројења у практичној примени. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Уводно предавање о природном гасу и техничком нафтном гасу (ТНГ). 

Једначина стања (идеално ги реалног гаса). Калоријска моћ гаса.Хемијска и физичка својства. 

Дистрибуција. Гасоводи високог притиска. Осовна намена и функција. Постројења на гасоводним 

системима. Мерно регулационе станице (МРС). Гасна арматура. Потрошња гаса. Мерење протока 

гаса. Мерила са диференцијалним притиском. 

Практична настава: Састоји се од примене теоријских сазнања на решавање конструктивних 

примера из области димензионисања инсталција и опреме, избора мерних регулационих станица, 

уређаја и трошила. Посебна пажња се поклања прорачуну сложених цевовода уз упућивање 

студента на коришћење меродавне литературе. Студент ради два самостална пројектна задатка и то 

из области мерно регулационих станица и области прорачуна разводне мреже – сложених цевовода 

кроз насеље. 

Литература:  

Николић С., Термотехника и термоенергетска постројења са регулацијом енергетских процеса, 

Проналазаштво, Београд, 1998. 

Николић С., Термоенергетска постројења у парцијалној и комплексној примени, Проналазаштво, 

Београд, 1991.  

Сава Вујић, Расхладни уређаји 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

 Предавања:45 Вежбе:45 ДОН-други облици 

наставе: 0 

Методе извођења наставе: Настава се састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су 

аудиторна и на њима се теоријски обрађује физиканлност процеса у експлоатацији, предаје топлоте 

са аналитичким прилазом и добијањем погодних израза за практичну примену израчунавања 

топлотног капацитета котларница, турбомашина и расхладних уређаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 - 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања  
писмени део    (макс.) 30 

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.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -4 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми  Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Шифра и назив предмета:  1106.18 Гасне инсталације и опрема 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Милош З. Михаиловић, дипл. инж. маш. 

Статус предмета: ОМ-1 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета: Студенту се пружају потпунија знања о гасним инсталацијама, опреми и уређајима, 

за природни гас и течни-нафтни гас (ТНГ) који су све више заступљене у домаћинству, саобраћају, 

процесној индустрији и термотехници. Програм је тако постављен да студент кроз предавања и 

вежбе, усаврши своја знања о опреми и инсталацијама за транспортовање, складиштење, 

експлоатацију природног и течног-нафтног гаса са становишта практичне примене и коришћење 

ових савремених и еколошких енергената, заштите здравља и заштите од експлозије и пожара. 

Исход предмета: Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално изврши 

одговарајуће прорачуне капацитета, падова притисака, називног пречника цевовода, дебљине зида 

цеви за гасну инсталацију и опрему, прорачун и избор гасне станице, основни прорачун за избор 

опреме, уређаја и трошила за гас, да врши послове монтаже, пуштања у рад и одржавања уз 

поштовање законских прописа и стандарда који уређују ову област. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Уводно предавање о термо-техничким, енергетским и еколошким својствима 

природног гаса и ТНГ. Гасоводи магистрални, дистрибутивни унутрашњи; Инсталације за течни 

нафтни гас: Основна намена и функција. Постројења и опрема на гасоводним системима 

(компресорске станице, станице за одиризацију). Гасне станице свих врста-функције и опрема на 

њима. Гасна арматура (запорна, регулациона). Мерења физичких величина гаса (проток, притисак, 

температура, састав гаса). Мерила количине гаса (гасомери са меховима, ротациони, турбински и 

ултразвучни гасомери).  Уређаји за мерење и снабдевање течног нафтног гаса у аутомобиле. 

Практична настава: Састоји се од примене теоријских сазнања и практичних вештина на 

решавање конструктивних примера из области димензионисања инсталација и опреме, избора 

мерних регулационих станица, уређаја и трошила. Посебна пажња се поклања прорачуну сложених 

цевовода уз упућивању студента на коришћење меродавне литературе. Студент ради два самостална 

пројектна задатка и то из области прорачуна разводне мреже – сложених цевовода и прикључака на 

њима и избора и димензионисања гасних станица свих типова или станице за снабдевање ТНГ 

моторних возила. 

Литература:  

Танасић, Б., Гас и гасне инсталације, Скрипта у ел. форми, Техникум Таурунум, Београд, 2008. 

Стрелец, В., Плинарски приручник, 6. издање, Енергетика маркетинг, Загреб, 2001. 

Богнер, М. и Исаиловић, М., Природни гас, ЕТА, Београд, 2005. 

Богнер, М., Пропан и бутан, ЕТА, 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 састоји од предавања, вежби и консултација. Предавања су 

аудиторна и на њима се теоријски обрађује физикалност  функционисања гасних инсталација, 

опреме и уређаја на њима, са аналитичким прилазом интер-активним односом наставник-студент, 

коришћењем стручних и погодних израза и појмова за практичну примену. Вежбе су рачунске са 

конкретним и практичним примерима и илустрацијама из примене и праксе и то прорачуна и 

димензонисања инсталације, опреме и уређаја са указивањем на изворе информација и техничких 

података, пре свих на законске прописе и стандарде из ове бласти. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 - 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања  
писмени део    (макс.) 30 

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.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -4 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Шифра и назив предмета:  1107.16 Регулисање процеса 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Милош З. Михаиловић, дипл. инж. маш. 

Статус предмета: ОМ-3 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање кандидата са принципима регулисања процесних величина и 

управљачким инструментима за остваривање контроле и управљања процесним системима.  

Оспособљавање кандидата да самостално израђује схеме за аутоматску контролу и формира 

алгоритме управљања. 

Исход предмета: Након савладаног програма студент је упознат са  инструментима који се користе 

у управљању процесним системима. Такође се очекује да студент буде у стању да самостално изведе 

експериментална испитивања која се односе на уређење инструмената за контролу нивоа, притиска 

и протока. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основни појмови о управљању у процесној индустрији. Контрола и управљање 

процесима. Управљачки инструменти. Циљеви контроле и управљања. Схеме за аутоматску 

контролу. Типични управљачки системи. Контрола нивоа. Контрола притиска. Контрола протока. 

Размењивачи топлоте. Каскадна контрола. Контрола односа протока процесних супстанција. 

Контрола дестилационих колона. Контрола реактора. Аларми, сигурносни системи и блокатори. 

Формирање алгоритма управљања. 

Практична настава: Примери појединих  уређаја за управљање у процесној индутрији и уређаја за 

аквизицију података. Практичан рад у лабораторији, уређење инструментата за контролу нивоа, 

притиска, протока..  

 

Литература:  

Радић Д., Мерење и управљање у процесној техници, Машински факултет, Београд 2009. 

Јаћимовић Б, Генић С, Топлотне операције и апарати,  Машински факултет, Београд 2004. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови 

Предавања:60 Вежбе: 30 ДОН-други облици 

наставе: 15 

Методе извођења наставе: Настава се изводи у облику класичних предавања уз лабораторијске и 

аудиторне вежбе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30 - 50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања  
писмени део    (макс.) 30 

п
р
ак

ти
ч

н
а 

н
ас

та
в
а самостални задаци 15 - 35 

пројектни задаци  
усмени део      (макс.) 20 

лабораторијске вежбе 15 

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -3 

колоквијуми  Усмени - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 



 231 

 

 

Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство, Безбедност у 

саобраћају 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Шифра и назив предмета:  1109.10   Технички прописи и стандарди 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Предраг М. Дробњак, дипл. инж. маш. 

Статус предмета: ОЗ, ИБ 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета: Упознавање са циљевима, наменама и потребама стандрадизације и доношења 

норми и  прописа. Упознавање са развојем, структуром и применом техничких стандарда и прописа 

на основу којих се нормира и контролише планирање и изградња објеката, с тим у вези пратећа и 

главна документација, обезбеђење потребних информација, квалитет и очување радне и животне 

средине. Упознавање са организацијом и процедурама изналажења и примене прописа и стандарда 

у процесима прераде метала, дрвета, гуме и пластике, као и у активностима заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње и коришћења производа. 

Исход предмета: Опособљеност за идентификовање и примену захтева техничких прописа и 

стандарда на активности организације, као што су заштита радне и животне средине, планира ње, 

пројектовање, развој и изградња објеката, технолошки процеси обраде, заштите, паковања, 

транспорта, складиштења, испоруке, уградње, коришћења и стављања ван употебе производа, 

опреме или објекта. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Појам, циљеви, намена и врсте прописа, норми и стандарда. Основни захтеви 

SRPS  и  ISO стандарда. Основни прописи о планирању и изградњи. Стандарди формирања 

производа од метала, дрвета, гуме и пластике, опреми и технолошким процесима обраде, заштите, 

паковања, транспорта, складиштења, испоруке, уградње, експлоатације и престанак коришћења. 

Прописи и норме распореда радних места, транспортних путева, доставе материјала, 

расположивости логистичке подршке, еколошкој уредности радног места, дистрибуцији отпада и 

заштити при раду. Утицај норми и прописа на ефективност и ефикасност пословања организација. 

Практична настава: Практична примена прописа о планирању и изградњи објеката.  Стандарди и 

прописи о изградњи, уградњи и монтажи, распореду и коришћењу производне опреме. Прописи 

обједињавања свих фактора који утичу на распоред опреме, сигурност функцинисања, правилно и 

ефикасно коришћење машина, особља и простора, могућности проширња капацитета, могућност 

једноставног преуређења и реорганизације, могућност лаког прилагођавања изменама производа, 

захтевима тржишта и побољшањима у производном процесу. Практична примена неких SRPS  и  

ISO стандарда 

Литература:  

Исаиловић, М., Богнер, М., Прописи о планирању и изградњи, Ета, Београд 2005.  

Богнер, М, Исаиловић, М., Прописи у машинству, СМЕИТС, Београд 2000. 

Серија стандарда  ISO 9000 и ISO 14000.  SRPS стандарди 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали часови  

Предавања:  45 Вежбе:45 ДОН-други облици 

наставе: 0 

Методе извођења наставе: Предавања се одвијају  кроз  припремну наставу, припремне семинаре, 

уводне разговоре са студентима у вези основних појмова и кључних речи о теми наставне јединице, 

затим изношења чињеница уз коришћење помоћних средстава и примера из праксе, и закључних 

разматрања у вези примене материје уз учешће студената. Вежбе се реализују кроз самосталан рад 

студената, израду самосталних и пројектних  задатака, посета организацијама, провере знања 

студената кроз анализе и одбране радова, и др. 

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 15 – 20 

пројектни задаци 15 - 25 
усмени део      (макс.)  

лабораторијске вежбе  

стручне посете и др.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -3 

колоквијуми  Усмени -  
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Студијски програм/студијски програми : Maшинско инжењерство                               

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво                               

Шифра и назив предмета:  1114.16 Теорија и симулација процеса 

обраде 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Андријана А. Ђурђевић, дипл. инж.маш. 

Статус предмета: ОМ-1 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета:  

Стицање теоретских и практичних знања о теорији обраде метала резањем. Студенти се упознавају 

са: методама обраде резањем, процесом резања, симулацијом процеса орбраде резањем са посебним 

освртом на зону резања. Даје се детаљан осврт на отпоре резања при: стругању, глодању, бушењу, 

проширивању, брушењу. Посебна пажња је посвећена: одређивању оптималних режима резања, 

топлотним појавама у зони резања и динамици процеса резања. 

Исход предмета: 

Након савладавања предвиђеног програма студент стиче неопходна знања и вештине за све 

активности које се односе обраду метала резањем и могућност одабира оптималних режима резања. 

Стечена знања одговарају реалним производним условима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Теорија и симулација процеса обраде садржај и значај. Системи и процеси у производном 

инжењерству. Основи теорије обраде резањем. Прорачун главног времена обраде помоћу функција 

обрадљивости.  Симулација метода обраде резањем. Сиулација топлотних појава у зони резања. 

Силе у зони резања. Утицај режима резања на отпоре резања. Одређивање опптималних режима 

резања при стругању и глодању. 

 

Практична настава: 

Задаци из обраде метала резањем; Обрадни системи за обраду метала резањем (скидањем 

струготине): универзални струг, рендисаљка, глодалица, брусилица за округло и равно брушење, 

стубна бушилица. Симулација процеса обраде метала резањем применом лиценцираних 

програмских пакета. 

 

Литература:  

Тановић, Љ., Петраков, Ју., Теорија и симулација процеса обраде, Машински факултет у Београду, 

2007. 

Калајџић М., и група аутора, Технологија обраде резањем – припучник, Машински факултет у 

Београду, 2006. 

Број часова  активне наставе (укупно за семестар) Остали 

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

0 

Методе извођења наставе:  

Теоријски и практични рад остварује се на предавањима, аудиторним вежбама, консултацијама, 

радом у радионици и стручним посетама појединим фабрикама. Наставна средства теоријске 

наставе су стандардна учила. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе (укупно) 
30-50 

Завршни испит     

(макс.поена)  
50 

активност у току предавања  
писмени део    (макс.) 30 

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.   Трајање испита         

(часова) 

Писмени -3 

колоквијуми  Усмени - 1 
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Б. Спецификација СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
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Спецификација стручне праксе (шифра 1112.18) 

Студијски програм : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Наставници задужени за организацију стручне праксе : 

Др Милан Милутиновић и Мр Саша Марковић 

Број ЕСПБ : 3 

Услов : Према Упутству о стручној пракси 

Циљ :  Практично упознавање са  технологијом, конструкцијом алата и прибора, методама 

програмирања CNC обрадних система, техникама инжењерства квалитета и логистичке подршке, 

принципима и методама менаџмента, односно управљања, обезбеђења и контроле пословањем 

организационих јединица, производњом, ресурсима, производима и услугама, оптимизацијом 

чинилаца пословања, затим  припреме и реализације производње и услуга, контроле и сервиса 

производа, одржавања опреме и механизације, као и стицање потребних вештина за мерење и 

регулацију процеса у процесној техници,  експлоатацији гасних инсталација, термотехничких и 

термоенергетских постројења, сагледавање  параметра планирања и  побољшања квалитета процеса 

и производа, радне и животне средине, као и примене одговарајућих норми, прописа и стандарда.  

Очекивани исходи : Оспособљеност за менаџмент и инжењерство процеса и система, 

пројектовање склопова, технологије и режима рада, организацију радних места и логистичке 

подршке, анлизу и оптимизацију процеса и квалитета производа, оперативно управљање 

системима, планирање и припрему производње и услуга, експлоатације, сервиса,  одржавања 

опреме и механизације, регулацију струјних и топлотних процеса у индустрији, менаџмент 

експлоатацијом гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских процеса и постројења.  

Садржај стручне праксе : Формирање конструкције, технолошког поступка и програма израде и 

контроле за машински део. Дијаграм тока процеса израде дела од припреме, развоја, набавке, 

обраде, монтаже, паковања и продаје. Идентификација поступка менаџмента и доношења одлука, 

формирање шеме организације, шеме комуникационих веза и структуре информационих система за  

оптимизацију процеса и побољшања квалитета. Процедуре управљања алатом, материјалима и 

експлоатацијом транспортних, производних и процесних система. Технике менаџмента 

логистичком подршком и одржавањем. Прикупљање и анализа резултата мерења и регулације 

термотехничких и термоенергетских процеса, планирање потребних корективних акција.  

Број часова, укупно               90 

Методе извођења : Настава се одвија већим делом кроз присуство студента у организацији и 

мањим кроз консултације са наставником. Консултације чине разговор наставника са студентом о 

начину његовог присуства у организацији давањем упутства и информација, указујући на методе 

решавања  проблема. Практичан рад повезује теоретску наставу са праксом у производном и 

услужном предузећу, упоређујући теоретске вредности са практичним показатељима процеса. 

Учествовање у  пројектовању, мерењу и анализи процеса, планирању производње и квалитета 

производа, затим упознавање са процедурама управљања алатом, материјалима и експлоатацијом 

опреме, примена техника менаџмента логистичком подршком и одржавањем, резултата мерења и 

регулације термотехничких и  термоенергетских  процеса и система. Сагледавање потребних 

ресурса и примене стандарда.  
Оцена: испит, начин полагања и формирања коначне оцене 

Обавезно је формирање  Дневника стручне праксе, укупног обима око 30 до 60 страна А4 формата,   

у сагласности са планом и програмом стручне праксе. Квалитет формирања дневника носи од 31 до 

60 испитних поена. Одбрана Дневника стручне праксе, носи од 20 до 40 испитних поена. Укупан 

максималан број испитних поена за наставни предмет износи 100. Оцењивање се врши према 

следећем прегледу : 

Поени :       < 51        51 – 60         61 – 70          71 – 80            81 – 90         91 – 100 

Оцена :           5              6                   7                    8                      9                   10. 
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Спецификација специјалистичког рада (шифра 1113.18) 

Студијски програм : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Струковне студије, I ниво 

Наставник задужен за менторство : Ментор је наставник за предмет из чијег програма је 

најзначајнији, тематски део специјалистичког рада. 

Број ЕСПБ : 12 

Услов : Дат je у Упутству о специјалистичком раду. 

Циљ : Циљ је да студент стечена теоријска знања практично мултидисциплинарно употреби за 

самостално решавање реалног  задатка или инжењерског проблема, да кроз израду рада  примењује 

савремене технике и методе инжењерства и  менаџмента, сагледава основне параметре планирања 

и побољшања квалитета процеса и производа, радне и животне средине и примењује норме, 

прописе и стандарде. Циљ  је упознавање студента са оперативном  технологијом, конструкцијом 

алата и прибора за обраду делова, методама програмирања CNC  система, такође да се практично 

оспособи да влада активностима припреме производње и логистичке подршке, контроле и сервиса 

производа, одржавања опреме и механизације, да стекне вештине мерења и регулисања процеса у 

процесној техници и знање у експлоатацији и одржавању гасних инсталација, термотехничких и 

термоенергетских постројења.  

Очекивани исходи : Знања стечена израдом и одбраном Специјалистичког рада дају оспособљеност 

за менаџмент и инжењерство процеса и система, пројектовање и моделирање машинских склопова, 

технологије и режима рада, организацију радних места и логистичке подршке, анлизу и 

оптимизацију процеса рада и квалитета производа, оперативно управљање конвенционалном и  

CNC технологијом и системима, планирање и припрему производње, експлоатације, сервиса,  

одржавања и трошкова опреме и механизације, затим регулацију струјних и топлотних процеса, 

менаџмент експлоатацијом и одржавањем гасних инсталација, термотехничких и термоенергетских 

постројења.  

Општи садржај специјалистичког рада : Предговор и кључне речи. Садржај. Текст задатка по 

тезама и кључним елементима. Уводна разматрања, стање, трендови и тренутно примењивани 

концепти. Анализа постојећег стања решења проблема и захтеви будућности. Методологија, 

методе и технике решавања проблема. Конфигурација, модел и суштина решења проблема, главни 

излазни резултати. Примена решења, препоруке и користи, ефективност и ефикасност решења. 

Закључна разматрања, правци даљег рада и развоја. Литература, основна и помоћна. Прилози, 

скице, цртежи, софтвери и др.      

Методе извођења : Израда рада се одвија делом кроз практичан рад и истраживања у 

одговарајућој организацији и делом кроз консултације студента са ментором и другим 

наставницима који могу помоћи у изради рада. Наставник даје упутства, указујући студенту на 

пригодну литературу, информације, методе и технике за решавање текућег проблема. Практичан 

рад подразумева истраживање коришћењем теоретских знања  и добре праксе производне  или 

услужне организације за решавање задатака специјалчистичког рада, при чему је пожељна 

компарација теоретских вредности са реалним показатељима и параметрима процеса;  учествовање 

у активности за истраживање тржишта, пројектовање и развој процеса, планирање производње и 

квалитета производа, планирање потребних активности и ресурса, мерење, анализе и унапређења 

процеса ради повећања ефективности и ефикасности организације; затим упознавање са 

постојећим или израда нових процедура управљања алатом, материјалима и експлоатацијом 

транспортних и процесних система, техникама менаџмента логистичком подршком и одржавањем 

и прикупљање и анализа резултата мерења и регулације термотехничких и термоенергетских 

процеса.  

Начин одбране и формирања коначне оцене одбрањеног Специјалистичког рада : 

Обавезно је формирање Специјалистичког рада према Упутству, као и самостална презентација 

резултата рада. Максималан број испитних поена  износи = 100. Квалитет формирања рада носи од 

33 до 50 испитних поена, излагање до 10 испитних поена, а одбрана  носи од 22 до  40 испитних 

поена. Формирање коначне оцене врши се на основу укупног броја освојених испитних поена, на 

следећи начин : 

Поени :       < 51        51 – 60         61 – 70          71 – 80            81 – 90         91 – 100 

Оцена :           5              6                   7                    8                      9                   10. 

 


