
МАГИСТАРСКЕ 
ТЕЗЕ



Редниброј Кандидат Назив теме Ментор 

1.  Босић Милан Одговорност организација удруженог рада одговорних лица и осталих радника у систему 
заштите на раду  (1976) Миљковић Мирослав 

2.  Ђурић Душан Заштита на раду возача моторних возила у друмском саобраћају и утицај психофизичког стања 
на безбедну вожњу (1976) Поповић Теофило 

3.  ГавриловићАлександар Радна места са посебним условима рада (1978) Поповић Теофило 

4.  Лабовић Лабуд 
Механичке карактеристике везе носача кочионог система и руковање путничког возила Застава 
– 750 остварене вијцима М8 из производње ФЗ „Градац“ из Ваљева као фактор безбедности при 
експлоатацији (1979) 

Дрезгић Мирослав 

5.  Поповић Лазар Уређивање и организација заштите на раду у сложеним организацијама удруженог рада са 
посебним освртом на СОУР „Ђ. Ђаковић“ Славонски Брод (1980) Милутиновић Јаков 

6.  Спасић Мирослав Комплексно решавање загађења човекове околине градским смећем и канализационим муљем, 
методом спаљивања (1980) Михајловић Радомир 

7.  АнђелковићБранислав Услови за безбедно извођење критичних операција код производње ацетилена у зависности од 
специфичних својства ацетилена (1981) Николић Бранислав 

8.  Блaгојевић Бојка Бензин и хомолози као професионалне штетности и етиолошки фактор оштећења здравља 
радника у југословенској индустрији (1980) Тричковић Костадин 

9.  Живковић Љиљана Утицај преноса топлоте при нестационираном сагоревању на радну средину(1981) Боричић Зоран 
10.  Цветковић  С.Драган Утицај континуално – пулсне буке на оштећење слуха (1980) Симоновић Миодраг 

11.  Ковач Карло Прилог решавању проблема заштите на раду на пословима експлоатације и одржавању 
електровучних возила монофазног система 25 KV, 59 Hz на ЈЖ (1981) ПетровићМихаило 

12.  Rahim Turki Ali Принципи и основи за одржавање електро-опреме као услов заштите од експлозија за погоне 
нитровања (1979) Стојановић Драгољуб 

13.  Dhafir B. Jubur Принципи и основе одржавања машинске опреме као услов заштите на раду у погону азотне 
киселине (1979) Михајловић Радомир 

14.  Сиваков Глигор Самоуправно уређивање међусобних односа у области заштите на раду (1980) Миљковић Мирослав 

15.  Теодосијевић 
Александар 

Увођење заштите на раду као услов целовитости политехничког и раднотехничког образовања и 
васпитања у основном, средњем и високом образовању, са посебним освртом на припремање 
кадрова у металској струци (1980) 

Ранчић Александар 

16.  Костић М. Душанка Оптимализација мера заштите на раду при електрохемијском процесу обраде алуминијума и 
његове легуре (1980) Николић Бранислав 

17.  Ракоши Владислав 
Критичка анализа метода прорачунавања отпора површинских уземљивача са посебним 
освртом и експозицијом једног новог поступка прорачуна мерења и контроле темељног 
уземљивача (1981) 

Николић Никола 

18.  Југовић Јован Заштита на раду у постојећем систему основног и заједничког основа средње усмереног 
образовања и васпитања на територији уже Србије и САП Војводине (1981) Парлић Јован 

19.  Миковић Данило Јавно осветљење као значајан фактор безбедности саобраћаја (1981) Мијаиловић Мирослав 
20.  Мушаревски Гоче Заштита на раду у пољопривреди са посебним освртом у СР Македонији (1981) Поповић Теофило 

21.  Адамчић Алојз Истраживање опасности и штетности код чишћења грејних површина великих котловских 
јединица за ложење угљеном трошком, са посебним освртом на котловска постројења у Михајловић Радомир 



термоелектрани „Какањ“   (1981) 

22.  Матић С. Војислав Прилог решавању заштите радника на пословима контактне мреже електрифицираних пруга на 
ЈЖ монофазним системом 25 KV, 50 Hz (1981) Мијаиловић Мирослав 

23.  Петровић Б. Драган Критичне тачке технологије производње и примене експлозива непосредним упумпавањем у 
минске бушотине (1981) Стојановић Драгољуб 

24.  Лубарада Мирко Спречавање неконтролисаног активирања експлозива при високим температурама створеним 
реактивитетом сулфидних руда и експлозива (1981) Стојановић Драгољуб 

25.  Јовановић Десимир Поузданост аутоматском система за откривање, дојаву и сигнализацију пожара у функцији 
периодичне контроле техничке исправности (1981) Стојановић Драгољуб 

26.  Станковић Божидар Узроци повређивања ученика основних школа при обављању практичног рада и мерa за 
безбедан рад (1982) Парлић Јован 

27.  Здравковић 
Милошевић Славица 

Упоредна анализа утицаја топлотног зрачења на раднике који раде на конверторима у 
челичанама (1982) Михајловић Радомир 

28.  Митовски Миланче Техничка заштита на пламеној пећи у Бору ложена мешавином угљева „Вршка Чука“, „Раша“ у 
масеном износу 50:50 (1982) Михајловић Радомир 

29.  Стошић Р. Власта Дидактичко – методичке основе заштите на раду и производног рада ученика усмереног 
образовања (1982) Парлић Јован 

30.  Мисић Љубиша Прилог проучавању услова рада ради изналажења оптималних решења за безбедан рад при 
производњи металних влакана (1982) Загорац Милорад 

31.  Милошевић И. 
Душанка 

Заштита на раду у условима примене нове технологије и организације рада у индустрији 
микроелектронике у Југославији (1982) Поповић Теофило 

32.  Јанковић М. Жарко Механизам управљања и анализа заштите на кривајним пресама (1983) Дрезгић Мирослав 

33.  Јовановић Х. Јован Опасности и мере заштите од преношења великих и блоковских пожара у индустријским зонама 
(1983) Стојановић Драгољуб 

34.  Сегединац Б.Светислав 
Прилог решевању проблема безбедног рада на хидрауличним пресама које се напајају радним 
флуидом са централног места, са посебним освртом на мере заштите при раду у пресерају 
фабрике вагона у Краљеву (1983) 

Дрезгић Мирослав 

35.  Поповић Данило Прилог компаративној анализи комплексне оцене опасности и заштите од токсичног дејства 
органских растварача у техничким процесима (1983) Загорац Милорад 

36.  Дељанин Аца Компаративне предности затворених система при транспорту расутих материјала у погледу 
могућности одржавања прописаних параметара радне средине (1984) Петровић Мирољуб 

37.  Ченгић Хајрудин Прилог адекватној апликацији заштитног струјног прекидача као заштита од опасног напона 
додира (1984) Петровић Михаило 

38.  Живковић Ненад Дефинисање параметара за рад високо-ефективних филтера у циљу стварања оптималних 
услова за филтрирање  (1984) Михајловић Радомир 

39.  Гашић М. Милан Прилог методици културе рада и заштите на раду у основном и средњем усмереном васпитању и 
образовању (1984) Ранчић Александар 

40.  Цветковић 
Мирослава 

Прилог проучавању штетног дејства електромагнетног поља индустријске учесталости на 
организам човека (1984) Петровић Михаило 

41.  Спасић Драган Метода јединственог праћења и израчунавања губитка и ефективних издатака због незгода на 
раду и професионалних обољења и производним организацијама удруженог рада (1984) Станковић Живота 



42.  Јанковић 
Слободанка 

Прилог изучавању зависности притисне чистоће бетона од степена испуњености шупљина 
између зрна оператора цементном кашом (1984) ЂорђевићСпиридон 

43.  Халиловић Ахмет Оптимализација  мјера заштите при ускладиштењу и коришћењу течног хлора у оквиру 
хлорикалне електроанализе (1984) Николић Бранислав 

44.  Тресач Слободан Прилог оптимализацији апликоване противексплозијске заштите електричних уређаја на 
комплексу радне организације „Петрохемија“ ХИП Панчево (1984) Стојановић Драгољуб 

45.  Савић Сузана Прилог анализи поузданости резервисаних система са становишта естимације стандардних 
математичких метода (1985) Николић Никола 

46.  Бошњак Ј. Миомир Оцјена ергономске подобности радног мјеста оператора главног командног пулта постројења за 
континуално ливење челика (1985) Петровић Мирољуб 

47.  Маринковић Наташа Анализа штетности X зрака по човека (1985) Бошан Ђорђе 

48.  Ђурђановић Д. 
Михаило 

Прилог изучавању безбедности при опслуживању тракасте тестере за резање дрвета са 
предлогом решења електро - хидрауличког уређаја за блокирање листа тестере (1985) Дрезгић Мирослав 

49.  Булатовић В. 
Сретко 

Прилог смањењу вибрација конструктивним побољшањима код ручних алата који користе 
моторе са унутрашњим сагоревањем (1985) Дрезгић Мирослав 

50.  Савић Витомир Прилог методи за израчунавање и оптимализацију улагања у заштиту на раду (1985) Станковић Живота 
51.  Тошев Иван Самоуправна заштита моралног интегритета радника у удруженом раду (1986) Миљковић Јелка 
52.  Вучковић Љубиша Прилог оптималном утврђивању узрока електро - трауматизма (1986) Петровић Михаило 

53.  Јањић Иван Утицај нехомогеног дозвучног струјања на радијацију аеродинамичног шума из зоне мешања 
слободног, осносиметричног турбулентног млаза стишљивог флуида (1986) Боричић Зоран 

54.  Јовановић Миодраг Техничка заштита на алатним машинама са посебним освртом на опасности од настале 
струготине при обради кртих материјала резањем (1986) Дрезгић Мирослав 

55.  Живковић Србислав Утицај климатских параметара на потрошњу енергије за проветравање и климатизацију у 
зимском периоду у Мајданпеку (1986) Недељковић Велимир 

56.  Кулашевић М. 
Драган 

Статичка и динамичка анализа двослојних плоча и њихове виброапсорционе карактеристике 
(1986) Станковић Миливоје 

57.  Јањић Милош 
Извори и узроци повреда на раду као показатељи програмирања мера за безбедан рад и 
унапређење заштите на раду, са посебним освртом на раднике САП Косова са подземном 
експлоатацијом (1986) 

Милутиновић Јаков 

58.  Денић-Миленковић 
Љиљана 

Прилог проучавању безбедних услова рада при употреби тоулена и киселина у производњи боја 
и лакова (1986) Загорац Милорад 

59.  Гроздановић Д. 
Мирољуб 

Ергономска истраживања функционалне подобности радног места  „диспечера - оператора“ у 
систему даљинског управљања железичким саобраћајем у нас (1987) Стојиљковић Живко 

60.  Стојановић С. 
Бошко 

Образовно – васпитни и технички услови и нормативи за опремање и коришћење општег 
(типског) кабинета заштите на раду (1987) Ранчић Александар 

61.  Костоска Р. Надежда Оптимализација услова рада при производњи ламината (1987) Загорац Милорад 
62.  Mohmood-a-Kadir Оптимизација мера заштите на системима за транспорт и претовар течног амонијака (1988) Николић Бранислав 

63.  Ђуровић Данило Техничко – технолошке мере заштите од хаварија и елементарних непогода у лучкој зони, као 
мере безбедности на раду (1988) Манчић Радивоје 

64.  Kunto Fadil Објективизирање критеријума за оцену елемената радне средине у рударству (1988) Мијаиловић Мирослав 



65.  Hussein Saleh Abdoh Опасности и мере заштите од високо температурне корозије код парних котлова ложеним 
течним горивом (1988) Михајловић Радомир 

66.  Борота Предраг Заштита радног простора од елементарних непогода као мера безбедности на раду (1988) Манчић Радивоје 

67.  Живановић 
Станимир 

Ефикасност механизма прекида процеса неконтролисаног сагоревања у зависности од 
коришћених средстава за гашење пожара (1988) Стојановић Драгољуб 

68.  Милутиновић 
Слободан 

Заштита радне средине конструкцијом оптималних светлосних отвора на индустријским 
објектима (1988) Манчић Радивоје 

69.  Ђуро Раца Ергономско димензионисање радног места диспечера оператора у центру даљинског управљања 
на пругама у САП Војводини (1989) Петровић Мирољуб 

70.  Костић Звонимир Друштвене и образовне основе културе рада и заштите на раду (1989) Ранчић Александар 

71.  Mohamed Ali Agil Примена регресионих модела и метода експертних оцена за оптимизацију система радне средине 
(1989) Станковић Миомир 

72.  Крстић  П. Растко Заштита радника на одржавању сигнално - сигурносних и телекомуникационих постројења од 
утицаја монофазног система напајања електричне вуче на југословенским железницама (1989) Николић Никола 

73.  Куртеш Слободан Идентификација параметара технолошког процеса за производњу пропилена и оцена опасности 
у циљу примене мера заштите (1989) Николић Никола 

74.  Павловић Слађанка Оптимизација мера заштите при наношењу течних премазних средстава методом распрашивања 
(1989) Николић Бранислав 

75.  Ћулар Миле Методологија праћења, анализе и оцене услова рада у бродоградњи у циљу израде модела за 
обраду података (1989) Мијаиловић Мирослав 

76.  Стаменковић Б.Зоран Заштита од техничко – технолошких и елементарних непогода у радним зонама(1989) Манчић Радивоје 
77.  Бечановић Жика Економске последице незгода и повреда на раду на југословенским железницама (1989) Спасић Драган 
78.  Mazeen J. Khalil Оптимизација безбедних услова рада у индустрији текстила (1990) Загорац Милорад 
79.  Млађан Драган Планирање и организација ватрогасних јединица (1990) Мијаиловић Мирослав 
80.  Лековић Г. Миленко Утицај оцене опасности у гумарској индустрији на планирању мера заштите на раду (1990) Мијаиловић Мирослав 

81.  Ђелић Миодраг Утврђивање и вредновање ефеката перманентног образовања радника за заштиту на раду у 
производним организацијама удруженог рада (1991) Ранчић Александар 

82.  Корица Вељко Урбанистичке мјере заштите насеља од техничко – технолошких хаварија у индустријским 
комплексима петрохемије (1991) Манчић Радивоје 

83.  Живковић Ненад Однос између материјалних и социјалних фактора радне средине ергономског система „човек-
машина“ у функцији заштите човековог система (1991) Марковић Данило Ж. 

84.  Секуловић Драган Оптимална заштита објеката аутоматским стабилним системима за гашење пожара (1991) Николић Никола 
85.  Васиљевић Виолета Међуљудски односи у радној средини као фактор безбедних услова рада (1991) Миљковић Јелка 
86.  Јанески Д. Русе Оптимизација мера заштите при коришћењу токсичних супстанци у преради вуне (1991) Загорац Милорад 
87.  Марјановић Милорад Утицај превентивног одржавања ергатичких система на њихову безбедност (1991) Николић Никола 

88.  Томић Велибор Оптимизација сорпционих карактеристика активног угља у респираторним филтерима при 
истовременом дејству живе и хлора (1991) Николић Бранислав 

89.  Николић Драган Оптимизација мера заштите од опасног дејства фозгена и хлорпирина (1992) Загорац Милорад 

90.  Нешић Марија Идентификација и квантификација фактора урбане средине од значаја за оцену загађенсти 
ваздуха (1992) Манчић Радивоје 



91.  Јовановић Мирјана Оптимизација услова рада при раду са органским растварачима у Електронској индустрији 
Ниш (1992) Благојевић Бојка 

92.  Станковић Соња Заштита од хлора и мангана при поступку добијања воде за пиће у Алексиначком водоводу 
(1992) Загорац Милорад 

93.  Николић Радомир Оцена поузданости техничко – технолошких услова рада са аспекта заштите на раду (1992) Мијаиловић Мирослав 
94.  Милошевић М. Бобан Техничка дијагностика и безбедност флексибилних производних система (1993) Николић Никола 

95.  Томановић Ј. 
Душица Прилог анализи развоја пожара (1993) Десимир Јовановић 

96.  Станисављевић 
Миодраг 

Оптимизација поступка за пречишћавање отпадних вода из металопрерађивачке индустрије 
(1993) Николић Бранислав 

97.  Ферлан Горан Рано откривање удеса на нуклеарним постројењима методом мерења природног фона гама 
зрачења (1993) Весић Драгољуб 

98.  Цветановић Света Ризик од пожара и експлозија у процесу атмосферске ратификације нафте (1993) Николић Бранислав 

99.  Никић – Матовић 
Даница Утицај замора на радну ефикасност ученика средњих школа са практичном обуком (1994) Првослав В. Марковић 

100.  Митић Ј. Драган Алгоритмизација садржаја образовања за заштиту на раду у средњим стручним школама (1994) Ранчић Александар 

101.  Илић Сретко Оптимизација карактеристика активних угљева респираторног филтра за амонијак, сумпор-
диоксид и хлор (1994) Николић Бранислав 

102.  Павковић – 
Несторовић Снежана 

Заштита радне средине од токсичног дејства при облагању каблова термопластичним масама 
(1994) Загорац Милорад 

103.  Бижић Милорад Системи вентилације као превентивни фактор у спречавању настанка, развоја и ширења ватре 
и дима (1994) Недељковић Велимир 

104.  Ристић М. Јасмина Рачунарска симулација урбанистичког блока у циљу заштите радне средине од комуналне буке 
(1994) Манчић Радивоје 

105.  Маноилов Асен Успоривачи горења (1995) Иван Ивановић 
106.  Славески Стојан Радно време и безбедан рад (1995) Ивањац Мирослава 

107.  Павловић – 
Веселиновић Соња Оцена ергономске подобности машина за обраду метала резањем (1995) Петровић Мирољуб 

108.  Ранђеловић Верица Токсично дејство отпадних вода на воду за пиће (1995) Загорац Милорад 
109.  Благојевић Ђ. Милан Савремена програмска решења у системима за заштиту објеката од пожара и провала (1996) Ђорђе Симић 

110.  Кутузовска А. 
Снежана 

Оцена ергононмске подобности радног места оператора блок команде у термоелектрани Битољ - 
Битољ (1996) Петровић Мирољуб 

111.  Јовановић Костадин Утицај термоелектрана Битољ и Неготин на радну и животну средину са економског аспекта 
(1997) Спасић Драган 

112.  Јовановић Јован Развој и регулатива заштите на раду у систему самоуправљања (1997) Миролав Миљковић 

113.  Банковић Ружица Комбиновани модел организовања службе заштите на раду (1997) Здравковић 
Слободанка 

114.  Стојановић О. 
Виолета 

Предвиђање саобраћајне буке насељеним местима заснованој на регресној анализи 
експерименталних података (1997) Драган Цветковић 

115.  Namura M: Процена ризика за опслужиоце машина при обради деформисањем и системи заштите (1997) Дрезгић Мирослав 



Mohamed 
116.  Ристић В. Горан Оптимизација избора поступка управљања чврстим отпадом (1997) Николић Бранислав 
117.  Мијалковић Слободан Токсично дејство ароматичних растварача у бојама и лаковима и мере заштите (1998) _____ 

118.  Илић М. Миломир Стратегија управљања и модел организације контроле квалитета животне средине у систему 
ПТТ саобраћаја „Србија“ (1998) Мирослав Мијаловић 

119.  Јеремић Живорад Ревитализација деградираних екосистема Краљевице код Зајечара као основа за очување 
биодиверзитета (1998) Ранђеловић Новица 

120.  Ранђеловић 
Небојша 

Испитивање остатака органохлорних инсектицида у намирницама животињског порекла у циљу 
њихове рационалне примене (1998) Благојевић Бојка 

121.  Вођевић Славица Алкохолизам и одговорност радника са становишта заштите на раду (1998) Ивањац Мирослава 

122.  Јанковић Зденко Извори опасности и мере заштите на раду при примени агрохемикалија у производњи хране 
(1998) Загорац Милорад 

123.  Брун Гордана Усклађивање образовања у СРЈ са међународним документима о заштити животне средине 
(1998) Ранчић Александар 

124.  Крстић Х. Слободан Заштита и ревитализација ендемичних екосистема околине Сокобање, као услов за очување 
биодиверзитета флоре и вегетације (1999) Ранђеловић Новица 

125.  Уруковић Милан Пројектовање база података за инспекцијски надзор у области заштите на раду (1999) Мијаиловић Мирослав 

126.  Беговић Зоран Системи за подршку одлучивању у управљању одржавањем уређаја и опреме за заштиту од 
пожара (1999) Јанковић Жарко 

127.  Глишовић Срђан Проблеми пројектовања еколошки конципираних индустријских производа (1999) Николић Бранислав 

128.  Христов Борис Поузданост система даљинског управљања железничким саобраћајем као функција ергономског 
уређења радног места оператора-диспечера (1999) Петровић Мирољуб 

129.  Јовановић Данијела Системи за елиминисање фактора ризика за настанак хидрауличног удара у пумпним 
постројењима (1999) Зоран Боричић 

130.  Станковић Иван Вентилација експлозивно угрожених постројења (1999) Недељковић Велимир 

131.  Живојиновић 
Љубица 

Популациона анализа угрожених ретких и реликтних биљних врста Суве планине као основа за 
очување диверзитета флоре Суве планине (1999) Ранђеловић Новица 

132.  Симић Љиљана Истраживање структуре звучног поља амбијента индустријске ткачнице у функцији оптималног 
пројектовања вучне заштите (1999) Драган Цветковић 

133.  Рвовић Жељко Ефективност коришћења ватрогасних возила и опреме за гашење пожара (2000) Јанковић Жарко 

134.  Милановић Батрић Фундаментална истраживања биобрикета и заштита од пожара објеката за њихову производњу 
и експлоатацију (2000) Митић Драган 

135.  Радовић Весела Моделовање шумских пожара у циљу предикције (2000) Десимир Јовановић 
136.  Цветковић Братислав Фактори радијационог ризика медицинског линеарног акцелератора (2000) Драгољуб Весић 

137.  Златковић Данијела Математички модели за праћење загађења земљишта услед коришћења вештачких ђубрива 
(2000) Николић Бранислав 

138.  Вељковић Небојша Индикатори квалитета површинских вода са аспекта интегралног управљања одрживим 
индустријским и урбаним развојем у сливу Јужне Мораве (2000) Слободан Миленковић 

139.  Јовић Славица Утврђивање токсичних ефеката професионалне експлозије живи и хлору применом савремених 
дијагностичких метода у ХИ „ЖУПА“ (2000) Загорац Милорад 



140.  Мачужић Косовка Усаглашеност националног законодавства у области заштите на раду са нормама Међународне 
организације рада и Европске уније (2001) Ивањац Мирослава 

141.  Јањанин Љиљана Технолошко – термодинамички услови настанка штетних гасовитих једињења у процесу 
синтеровања сировина гвожђа и могућности смањења њихове емисије (2001) Живковић Ненад 

142.  Стојановић Б. 
Снежана Утицај мотивације за безбедан рад на мотивацију за залагање на послу (2001) Здравковић 

Слободанка 
143.  Јовановић Божидар Утицај аутоматизације средстава рада на степен ризика од повређивања (2001) Јанковић Жарко 

144.  Стефановић Јованка Утицај антропогено загађеног земљишта на принос тропанских алкалоида татуле 
– Datura stramonium L. (2001) Благојевић Бојка 

145.  Милетић Виолета Друмски саобраћај и фосфатна ђубрива као извори тешких метала у пољопривредном земљишту 
и биљкама (2001) Благојевић Бојка 

146.  Сталетовић М. 
Новица Управљање превентивним инжињерингом у технолошким системима (2001) Анђелковић Бранислав 

147.  Николић Зоран Одржавање као елемент управљања ризиком складиштења нафте и нафтних деривата (2001) Анђелковић Бранислав 
148.  Ненезић Никола Решења за остваривање еколошке технологије у производњи пива (2002) Анђелковић Бранислав 

149.  Петровић Тања Бесна кобила као центар биодиверзитета ендемичних и реликтних биљних врста и фитоценоза 
(2002) Ранђеловић Новица 

150.  Ранђеловић 
Милијана Утицај природних фактора на ретке биљне врсте Старе планине и њихову заштиту (2002) Благојевић Бојка 

151.  Јованов Радован Превентивни инжењеринг у функцији безбедности објеката са експлозивним материјама (2002) Анђелковић Бранислав 

152.  Златановић Славица Фитонцидна активност етарског уља популација рода  Thymus L. на неке врсте 
микроорганизама (2002) Ранђеловић Новица 

153.  Ђорђевић Горан Анализа избора средстава и опреме при изради планова за гашење шумских пожара (2002) Јанковић Жарко 

154.  Марјановић 
Добривоје 

Ергономско пројектовање информационо – управљачких система у рудницима угља са 
подземном експлоатацијом (2003) Гроздановић Мирољуб 

155.  Филиповски Ванчо Пешчани филтар као фактор  заштите од нуклеарних, хемијских, билошких и радиоактивних 
дејстава (2003) Недељковић Велимир 

156.  Крстић Иван Материјално енергетски утицај технолошких система на животну средину (2003) Анђелковић Бранислав 
157.  Лилић Небојша Нови приступ отклањању опасности од статичког електрицитета у гумарској индустрији (2003) Петковић Дејан 

158.  Крвавац Љубинка Златибор  као центар биодиверзитета ендемичних и реликтних биљних врста и фитоценоза 
(2003) Ранђеловић Новица 

159.  Танчев Нота Нов присутуп испитивању безбедности ручних преносних алата са електомоторима (2003) Савић Сузана 

160.  Бранковић Саша Процена ризика у речним системима биохемијским праћењем тешких метала код ихтиофауне 
(2003) Митић Марина 

161.  Илић – Арсенијевић 
Љиљана Индикатори антропогеног загађења као елементи управљања квалитетом урбане средине (2003) Милутиновић 

Слободан 

162.  Ђоређевић Амелија Функционална анализа утицаја сумпор (IV) оксида и чађи на квалитет ваздуха града Ниша 
(2003) Живковић Ненад 

163.  Станчи Миланко Утицај оксиданата у прерађеним горивима на време закашњења паљења волатила (2004) Митић Драган 
164.  Јевтић Драган Економске последице повреда на раду са смртним исходом (2004) Спасић Драган 



165.  Мијаиловић М. 
Иван 

Управљање пројектованим параметрима филтро-вентилационих уређаја у наменским објектима 
(2004) Ђурђановић Михаило 

166.  Влајковић Мара Фиторемедијација земљишта загађеног оловом (2004) Благојевић Бојка 

167.  Степановић Милан Реорганизација заштите у предузећима за производњу хидроелектричне енергије 
Електропривреде Србије (2004) 

Здравковић 
Слободанка 

168.  Бајат Божидар Модел организовања и управљања службама за удесне догађаје на нивоу региона (2004) Здравковић 
Слободанка 

169.  Миленовић Весна Примена биоиндикатора за анализу утицаја антропогеног загађивања реке Моравице (2004) Станисављевић 
Миодраг 

170.  Милосављевић 
Зорана Специфично токсично дејство дитиокарбамата на раднике у процесу производње (2004) Благојевић Бојка 

171.  Станковић Миодраг Системски инжињеринг и агенцијско организовање заштите на раду у ЈП ПТТ саобраћаја „ 
Србија “ (2004) Анђелковић Бранислав 

172.  Јаћимовић Драгиша Одржавање на бази ризика у процесу ремонта средстава специјалне намене (2005) Јанковић Жарко 

173.  Недић Лидија Нови приступ при уклањању једињења фенола у отпадним водама применом ензима 
пероксидазе из рена (2005) 

Станисављевић 
Миодраг 

174.  Вељковић Данијела Биоаеросоли као фактор ризика у појави синдрома болесних зграда у трговачким центрима 
(2005) Живковић Ненад 

175.  Пурић Ж. Слободан Одржавање према поузданости система за заштиту од пожара (2005) Благојевић Милан 
176.  Бонић Дејан Примена метода експертног оцењивања за вредновање показатеља квалитета дувана  (2005) Анђелковић Бранислав 

177.  Лазаревић Н. 
Славољуб Утицај еколошке и здарвствене политике на квалитет живота становника Ниша (2005) Ђорђевић Јелена 

178.  Аврамовић 
Данијела 

Економско – еколошки аспекти експлоатације и газдовање заштићеним природним добрима 
(2005) Спасић Драган 

179.  Ивањац Јелена Међузависност еколошког маркетинга и еколошке свести потрошача (2005) Ђорђевић Јелена 

180.  Црногорац 
Владимир 

Анализа извора паљења у технолошким процесима у циљу систематизације и методолошког 
формирања базе података о заштити од пожара (2005) Анђелковић Бранислав 

181.  Гаљак Мирјана Образовање за заштиту животне средине у посебним територијално –безбедоносним условима 
(2005) Николић Весна 

182.  Станојевић Милена Основе за формирање стратегије заштите природних вредности средњег Понишавља са 
посебним освртом на енергетске ресурсе (2005) Митић Драган 

183.  Вучетић М. Бисерка Примена радионице за активно учење у области заштите животне средине (2005) Николић Весна 
184.  Соколовић Драгана Теоријски приступ управљању знањем за заштиту и одрживи развој животне средине (2006) Николић Весна 
185.  Крстић Весна Ризик угрожавања животне средине при технолошком процесу галванизације (2006) Анђелковић Бранислав 

186.  Живановић 
Миодраг Остваривање одрживог развоја у Црној Гори (2006) Ђорђевић Јелена 

187.  Тасић Синиша Коришћење дуванске прашине за добијање еколошки подобних производа (2006) Живковић Ненад 

188.  Николић Драгиша Рационално коришћење енергије у процесу производње целулозе и папира као основа чистих 
технологија (2006) Живковић Љиљана 



189.  Угричић П. Никола Еколошка етика и политика заштите животне средине (2006) Ђорђевић Јелена 

190.  Стошић Сузана Оцена ризика као елемент управљања безбедним радом при складирању и руковању са опасним 
материјама (2006) Анђелковић Бранислав 

191.  Чејић Меланија Утицај религије на обликовање еколошке свести (2006) Ђорђевић Јелена 
192.  Вранац Сеад Економски занчај примене средстава личне заштите на раду (2006) Спасић Драган 
193.  Галамић Ацо Избор методе за одржавање техничких система у погледу безбедности (2006) Јанковић Жарко 
194.  Лазичић Милан Управљање ризиком при превозу запаљивих течних материја (2006) Анђелковић Бранислав 
195.  Новаковић Зоран Модели за оцену професионалног ризика борбених система (2007) Јанковић Жарко 
196.  Павић Јелена Еколошка политика и квалитет живота становника Котора (2007) Милтојевић Весна 
197.  Милосављевић Зорица Ризик од гасова стаклене баште у систему менаџмента комуналним отпадом (2007) Живковић Ненад 
198.  Конатаревић Славица Заштита животне средине у националним стратегијама одрживог развоја (2007) Ђорђевић Јелена 
199.  Стојиљковић Евица Методолошки оквир за процену вероватноће удеса (2007) Гроздановић Мирољуб 
200.  Милојковић Славко Утицај буке на визуелно претраживање (2007) Драган Цветковић 

201.  Маленовић Николић 
Јелена 

Индикатори одрживих термоенергетских система заснованих на угљу површинских копова 
(2007) Недељковић Велимир 

202.  Стојадиновић 
Митић Душанка Економски фактори коришћења лековитих биљака и стратегија њиховог очувања (2007) Спасић Драган 

203.  Зигар Дарко Расподела топлотног зрачења пламена кроз отворе просторија (2007) Десимир Јовановић 

204.  Милосављевић 
Виолета Деградација земљишта као фактор промене биодиверзитета Рудина планине (2007) Благојевић Бојка 

205.  Јовановић Б. Далибор Управљање еколошким ризиком у превозу опасних материја применом система за глобално 
позиционирање (2007) Живковић Ненад 

206.  Миладиновић Марина Економско – еколошки аспекти ревитализације деградираних простора (2007) Спасић Драган 

207.  Ћурић Мирјана Економско – еколошке последице антропогеног утицаја на биодиверзитет Делиблатске пешчаре 
(2007) Спасић Драган 

208.  Ратомир Биљана Учешће јавности у одрживом управљању комуналним отпадом (2007) Ивањац Мирослава 
209.  Рашић Драган Коришћење геотермалне енергије у производњи хране за здраву исхрану у Србији (2007) Недељковић Велимир 
210.  Марковић Мирјана Утицај локалних телевизија на формирање еколошке културе младих  (2007) Милтојевић Весна 

211.  Жикић Весна Развој институционалних индикатора одрживог развоја у локалним заједницама у Србији (2007) Милутиновић 
Слободан 

212.  Павловић Војислав Економска и еколошка ефикасност санитарне инспекције у заштити животне средине (2008) Спасић Драган 
213.  Паунковић Драган Слободно време, реакција и њен утицај на квалитет живота грађана Ниша (2008) Ђорђевић Јелена 
214.  Јуловски Ана Геотермална енергија као алтернативни извор енергије (2008) Живковић Љиљана 

215.  Томић Оливер Безбедност при унутрашњем транспорту и складиштењу командне робе у регалном складишту 
(2008) Јовановић Миодраг 

216.  Михајлов И. Дарко Примена вибродијагностике у превентивном одржавању ротационих машина (2009) Цветковић Драган 
217.  Јевтић Б. Радоје Расподела електромагнетног поља фреквенција мобилних комуникација у човеку (2009) Петковић Дејан 
218.  Дабић С. Драгољуб Анализа ризика неконтролисаног ослобађања бензена из технолошких система града (2009) Анђелковић Бранислав 



219.  Ђорђевић – 
Новаковић Данијела 

Економско-еколошки аспект коришћења природних ресурса парка природе Сићевачке клисуре 
(2009) Спасић Драган 

220.  Спасовић Данијела Ефикасност примене економских инструмената у заштити животне средине (2009) Спасић Драган 
221.  Радуловић Данило Заштита тржишта од неусаглашености производа по питању безбедности (2009) Цветковић Драган 
222.  Миланов Ђ. Раша Екотоксиколошки утицаји и опасности од тешких метала из јестивог ткива речне рибе (2009) Благојевић Бојка 
223.  Младеновић Јасмина Биониторинг тешких метала код ловне дивљачи (2009) Благојевић Бојка 

224.  Рутић Срђан Образовне потребе старешинског кадра Војске Србије за управљање у удесима са опасним 
материјама (2009) Николић Весна 

225.  Протић З. Милан Развој стохастичких термичких модела потрошача у системима даљинског грејања применом 
рекурентских неуронских мрежа (2009) Митић Драган 

226.  Радовановић Гордана Управљање ризиком при превозу опасних материја у железничком саобраћају (2009) Анђелковић Бранислав 
227.  Цвејић Снежана Еколошка улога биљних врста рода Mentha L. и економски значај (2009) Спасић Драган 

228.  Јовчић Наташа Ризик угрожавања животне средине полицикличним ароматичним угљоводоницима при 
преради и дистрибуцији нафте и нафтних деривата на подручју Новог Сада (2009) Анђелковић Бранислав 

229.  Николић Љубиша Утицај антропогених фактора на биодиверзитет доњег тока реке Пчиње (2010) Благојевић Бојка 
230.  Илић Крстић Ивана Сиромаштво у Републици Србији и одрживи развој (2010) Милтојевић Весна 
231.  Савовић Александра Утицај медицинског отпада на животну средину- економски и еколошки аспект (2010) Спасић Драган 
232.  Илић Иван Еколошки ризик од уклањања и уништавања минско-експлозивних средстава (2010) Живковић Ненад 
233.  Раденковић Верица Економско-еколошка процена природних ресурса (2010) Спасић Драган 
234.  Вулгаракис Маре Економски инструменти у области заштите на  раду (2010) Спасић Драган 

235.  Петровић Данило Економскко-еколошки аспект валоризације природних ресурса споменика природе „Вратна“ 
(2010) Глишовић Срђан 

236.  Николић Драган Безбедно уклањање и складиштење радиоактивних изотопа коришћених у радиотерапији (2010) Радосављевић Јасмина 
237.  Ђорђевић Петар Тимско одлучивање у планирању управљања ванредним ситуацијама (2010) Савић Сузана 

238.  Ничковић Јован Одређивање резултативног електричног и магнетног поља индустријске учесталости у животној 
средини (2010) Петковић Дејан 

239.  Живановић Бранислав Улога представника запослених у остваривању безбедних услова рада (2010) Ивањац Мирослава 

240.  Лукић Саша Истраживање утицаја електромагнетних поља на људе у електровучним погонима у функцији 
процене ризика (2010) Петковић Дејан 

241.  Арсић Душица Управљање ризиком при употреби лековитих биљака (2010) Благојевић Бојка 
242.  Илић Сретен План санације као елеменат управљањахемијским  удесима (2010) Анђелковић Бранислав 
243.  Максимовић Небојша Модел за иновацију неформалног образовања за безбедност и здавље на раду (2010) Николић Весна 
244.  Маџарац Анита Значај индикатора за оцену квалитета животне средине (2010) Спасић Драган 
245.  Живковић Ивона Образовање за одрживо управљање отпадом (2010) Николић Весна 
246.  Пејчић Душанка Квалитативно-квантитативно праћење тешких метала у процесу производње вина (2010) Стојановић Марина 
247.  Мандић Дејан Управљање ризиком од пожара у систему осигурања (2010) Анђелковић Бранислав 
248.  Пејовић Саво Оптималне карактеристике система за заштиту од пожара хангара на аеродромима (2010) Благојевић Милан 
249.  Филиповић Д. Далибор Нови методолошки приступ анализе ризика од пестицида у животној средини (2010) Поповић Данило 



250.  Рогановић Сретен Методи за утврђивање кратког споја као узрока пожара (2010) Благојевић Милан 

251.  Богданов Саша Анализа стања заштите од пожара православних манастира са предлогом решења за манастир 
Хиландар (2010) Благојевић Милан 

252.  Гргуровић Славица Управљање заштитом на раду у Републици Црној Гори (2011) Живковић Снежана 
253.  Христов Слађан Стратешко планирање одрживог менаџмента чврстим отпадом на регионалном нивоу (2011) Ристић Горан 
254.  Гојковић Дејан Концепцијска решења и начини пројектовања спринклер система за гашење пожара (2011) Михајловић Емина 
255.  Димитријевић Славица Узроци настанка, гашења и санација шумских пожара (2011) Ђурђановић Михаило 
256.  Павловић Софија Ноћни рад и безбедност на раду  (2011) Ивањац Мирослава 
257.  Васовић Дејан Екорегионално управљање квалитетом површинских вода (2011) Ристић Горан 
258.  Алимпић Томислав Партиципативно управљање удесима са опасним материјама у локалној заједници (2011) Анђелковић Бранислав 

259.  Живковић Снежана Методолошки оквир за управљање емисијом аерођагађења према захтевима IPPC директиве 
(2011) Живковић Ненад 

260.  Величковић Драган Прилог развоју образовања на даљину у области заштите животне средине (2011) Николић Весна 
261.  Радојковић Иван Методолошки оквир за управљање ризиком путем осигурања (2011) Гроздановић Мирољуб 
262.  Стојановић Љиљана Еколошко-економски аспект управљања фармацеутским отпадом (2011) Благојевић Љиљана 
263.  Станојевић Радислав Превенција намерно изазваних пожара као облика друштвено девијантног понашања (2011) Живковић Снежана 

264.  Милошевић Лидија Нумерички методи за одређивање отпорности армирано-бетонских конструкција на дејство 
пожара  (2011) Пешић Душица 

265.  Кусало Ђ. Ана Анализа критеријума и показатеља за процену професионалног ризика (2012) Крстић Иван 
266.  Марковић З. Срђан Нови метод за процену ризика од пожара услед статичког електрицитета (2012) Јовановић Десимир 
267.  Ђорђевић Јасмина Теоријско-методолошке основе образовања за одрживи развој (2012) Николић Весна 
268.  Радуловић Радојка Еколошка политика и заштићена природна добра у Црној Гори (2012) Милтојевић Весна 
269.  Лукић Илија Превентивно одржавање мобилне опреме и стабилних система за гашење пожара (2012) Јанковић Жарко 
270.  Ганић Исмет Еколошка свест и заштита шума од пожара (2012) Милтојевић Весна 
271.  Крстић Јелена Економско-еколошки аспекст функционисања комуналне делатности (2012) Спасић Драган 

272.  Цветковић- Стефановић 
Горица Избор оптималног поступка третмана медицинског отпада (2013) Ристић Горан 

273.  Игњић Зоран Управљање ризиком од пожара у интегрисаном систему квалитета у НИС А.Д. Нови Сад (2013) Анђелковић Бранислав 
274.  Секулић Душан Техничка решења система заштите од пожара хотелских објеката (2012) Јанковић Жарко 
275.  Николић Биљана Предузеће као организација учења у функцији заштите животне средине (2013) Николић Весна 
276.  Данковић Сања Корпоративно учење у функцији заштите животне средине (2013) Николић Весна 
277.  Божовић Маријола Тимско учење и тимски рад у управљању ванредним ситуацијама (2013) Николић Весна 
278.  Здравковић Мартина Побољшање инжењерског метода за процену ризика од пожара (2013) Јовановић Десимир 
279.  Новићевић Мишо Одржавање опреме за превоз опасних материја (2013) Јанковић Жарко 
280.  Ћирковић Мирослав Деконтаминација у условима хемијског удеса и детерминација (2013) Поповић Данило 

281.  Петров Драган Методе процене економских и еколошких последица утицаја железничког саобраћаја на 
животну средину (2013) Спасић Драган 

282.  Петровић Дејан Компаративна анализа организације безбедности и здравља на раду у европским земљама (2013) Живковић Снежана 



283.  Рангелов Биљана Еколошка валоризација подручја општине Димитровград (2013) Живковић Ненад 
284.  Стојадиновић Данијела Валоризација екосистема града Крушевца са аспекта хемијског загађења (2013) Живковић Ненад 

285.  Сладојевић Јелена Примена принципа одрживе ремедијације на контаминираним локалитетима у Британској 
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