
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

 

На основу члана 35. став 2. Правилника о мастер академским студијама 

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  А  В  А 
 

да ће студент МИРОСЛАВА ПЕТРОВИЋ 

 

дана 09.12.2022. са почетком у 11,30 часова, у сали 401 

Машинског факултета у Нишу, бранити мастер рад под називом: 
 

ТЕМА 
Примена пројектног менаџмента на примеру пројекта здравствене 

превенције 

 

пред комисијом у саставу: 
 

Ментор  проф. др Бобан Анђелковић 

Члан  проф. др Милош Милованчевић 

Члан  проф. др Драган Милчић 

 

РЕЗИМЕ МАСТЕР РАДА 
 

Унапређење здравља и добробити деце представљају приоритете здравствених политика сваке 

земље. Деци је потребно омогућити стабилно окружење за раст и развој, које укључује добро 

здравље, правилну исхрану, заштиту од опасности и обезбеђивање могућности за учење и напредак. 

Бројна епидемиолошка истраживања повезују здравље у детињству са здравственим исходима код 

одраслих, а улагање у здравље деце постаје једна од најважнијих мера које друштво може предузети 

како би изградило бољу будућност.  

Тема овог мастер рада је је објашњење реализације пројекта здравствене превенције, односно 

превенције гојазности, уз одговарајући приказ начина планирања и извођења самог пројекта на 

одабраном узорку то јест једној основној школи. Кроз реализацију пројекта здравствене превенције, 

тежило се томе да се посебна пажња усмери ка едукацији и помоћи деци која похађају одабрану 

школу да промене своје животне навике, а све у циљу побољшања њиховог здравља. Међутим, 

постојање и успешна реализација једног оваквог пројекта, требало би да истакне горући проблем 

гојазности и подстакне надлежне органе да реагују на прави начин. Дакле, очекивани резултат након 

реализације пројекта је примена сличних пројеката на нешто веће узорке, који ће покривати већи број 

основних школа и ученика.  

Алати и технике коришћене за израду овог мастер рада представљају основу знања и искустава 

стечених у оквиру студијског програма ,,Инжењерски менаџмент“, са акцентом на групу предмета 

,,Методе и технике управљања пројектима“, ,,Међународни пројектни менаџмент“, као и 

,,Програмски пакети за управљање пројектима“, с обзиром на то да је комплетан процес планирања 

пројекта који је тема овог мастер рада пропраћен програмским пакетом MS Project.  

Кључни појмови: Превенција, гојазност, јавно здравље, деца, утицај школа на здравље деце, 

управљање пројектима  

 

Ниш, 02.12.2022. године          


