
Дан Факултета заштите на раду у Нишу је обележен 1. 3. 2019. године заједничком свечаном 

седницом Савета и Наставно-научног већа Факултета заштите на раду у Нишу. Седницом је 

председавао проф. др Милан Благојевић, председник Савета Факултета.  

Кроз уводну реч декан је презентовао резултате рада у претходној школској години. Декан је 

најпре истакао да је у оквиру научноистраживачког рада Факултет у претходној школској години 

учестовао у реализацији 16 националних, 2 међународна пројекта, као и у пројектима 

међународне кредитне мобилности у оквиру којих је већи број наставника, сарадника и 

студената учествовао у програмима међународне сарадње са институцијама у Румунији и 

Пољској. У претходној години одобрена су и два пројекта у оквиру програма ЕРАСМУС+ у којима 

ће Факултет бити директни реализатор активности испред Универзитета у Нишу. Факултет је у 

претходној години организоавао две међународне конференције: XVIII Међународне 

конференција "ЧОВЕК И РАДНА СРЕДИНА" под називом „50 година високошколског образовања  

и научноистраживачког рада у области инжењерства заштите на раду“ и XXVI Међународна 

конференција „Бука и вибрације“. У издавачкој делатности Факултет је објавио 7 уџбеника, 2 

збирке задатака и 3 монографије, 2 броја часописа SAFETY ENGINERING и 3 броја часописа FACTA 

UNIVERSITATIS - WORKING AND LIVING ENVIRONMENTAL PROTECTION. Наставни и сарадници 

Факултета су у претходној години објавили 222 научна и стручна рада, а посебно треба истаћи 

један рад у међународном тематском зборнику категорије М14 и 30 радова катерије М20 (1 

категорије М21а, три категорије М21, 8 категорије М22, 17 категорије М23 и 1 категорије М24). За 

постигнуте резултате у претходним годинама Факултет је добио престижна признања: Повељу 

Момчило Мома Здравковић од Савеза заштите на раду Србије поводом 15. година рада Савеза; 

Повељу Савеза заштите на раду Србије и Савеза инжењера и техничара Србије поводом 150. 

година рада Савеза инжењера и техничара Србије; Повељу Инжењерског друштва за корозију и 

Савеза инжењера и техничара Србије поводом 150. година рада Савеза инжењера и техничара 

Србије која је додељена 27. фебруара ове године. 

Након уводне речи, декан је уручио сребрне плакете др Ивану Крстићу, ванр. проф. и др Милану 

Протићу, доценту за постигнуте изузетне резултате у делокругу рада запослених у претходној 

школској години и захвалницу предузећу QUADEL из Ниша за допринос развоју и унапређењу 

система заштите радне и животне средине и развоју и афирмацији Факултета. 

Након тога, председник Савета је уручио награде за 10 година рада на Факултету: др Милану 

Протићу, доценту, др Дарку Зигару, доценту, др Дејану Васовићу, доценту, др Ивани Илић-Крстић, 

доценту, др Владимиру Станковићу, доценту,  др Предрагу Никетићу, асистенту са докторатом,  др 

Душанки Пејчић, Дејану Мичковићу, Дејану Ристићу, Милану Савићу, Сањи Вучковић, Мирјани 

Милутиновић, Александри Петковић, Миљани Ранчић и 20 година рада на Факултету: др Марини 

Стојановић, ред. проф., др Емини Михајловић, ред. проф. и Славици Јовановић. 



На крају, продекан за наставу др Евица Стојиљковић, ванр. проф. представник компаније Дунав 

осигурања, Милан Јовић, и компаније Дунав добровољни пензиони фонд, др Иван Радојковић, 

доделили су нагреде најбољим студентима у претходној школској години, и то: 

 Стаменковић Александар (бр. индекса 17135), најбољи студент I године на студијском 

програму „Заштита животне средине", са просечном, оценом у току студија 9.90 и свим 

положеним испитима (укупан број бодова - 79.20) - новчаном наградом у износу од 

12.000,00 динара, из сопствених средстава Факултета; 

 Лабовић Лазар (бр. индекса; 17099), најбољи студент I године на студијском програму 

„Заштита на раду", са просечном о.ценом у току студија 8.70 и свим положеним испитима 

(укупан број бодова - 69.60) - новчаном наградом у износу од 12.000,00 динара, из 

сопствених средстава Факултета; 

 Ђурић Стефан (бр. индекса 16174) најбољи студент II године на студијском програму 

„Заштита животне средине", са просечном оценом у току студија 9.00 и свим положеним 

испитима (укупан број бодова - 72.00) - робном наградом у вредности до 20.000,00 динара, 

донација Дунав добровољног пензијског фонда; 

 Стојић Милош (бр. индекса 16185), најбољи студент II године на студијском програму 

„Заштита на раду", са просечном оценом у току студија 9.10 и свим положеним испитима 

(укупан број бодова - 72.80) - робном наградом у вредности до 20.000,00 динара, донација 

Дунав добровољног пензијског фонда; 

 Васиљевић Александра (бр. индекса 15162), најбољи студент III године на студијском 

програму „Заштита животне средине", са просечном оценом у току студија 8.66 и 

двадесетдевет положених испита од укупно тридесет (укупан број бодова - 67.28) - робном 

наградом у вредности до 35.000,00 динара, донација Дунав осигурања д.о.о. Ниш; 

 Савић Милена (бр. индекса 15066), најбољи студент III године на студијском програму 

„Заштита на раду", са просечном оценом у току студија 8.38 и двадесетдевет положених 

испита од укупно тридесет (укупан број бодова - 65.04) - робном наградом у вредности до 

35.000,00 динара, донација Дунав осигурања д.о.о. Ниш. 

 

  

 


