
 
КОМИСИЈИ ЗА СТУДИЈЕ II СТЕПЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ  

ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

Комисија за студије II степена, Електротехничког факултета у Београду, на својој 
седници одржаној 31.08.2021. године именовало нас је у Комисију за преглед и оцену мастер 
рада дипл. инж. Богдана Миљуша под насловом „Научне и регулаторне основе за управљање 
биомедицинским радиоактивним отпадом“. Након прегледа материјала Комисија подноси 
следећи 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
1. Биографски подаци кандидата  
 

Богдан Миљуш је рођен 01.03.1992. године у Београду. Завршио је основну школу 
„Гаврило Принцип” у Београду као вуковац. Уписао је Девету гимназију у Београду коју је 
завршио са одличним успехом. Током школовања освојио је више награда на такмичењима 
из физике, математике и хемије. Електротехнички факултет уписао је 2011. године, а 
дипломирао је на одсеку за Физичку електронику 2019. године. Дипломски рад одбранио је у 
септембру 2019. године са оценом 10. Дипломске академске – мастер студије на 
Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на Модулу за Биомедицинско и 
еколошко инжењерство уписао је у октобру 2019. године и све испите успешно положио. 
 
2. Опис мастер рада  
 

Мастер рад обухвата 39 страна, са укупно 2 дијаграма, 3 табеле и 57 референци. Рад 
садржи увод, 7 поглавља и закључак (укупно 9 поглавља) и списак коришћене литературе. 

Прво поглавље представља увод у коме су описани предмет и циљ рада. Описани су 
најчешћи начини генерисања радиоактивног отпада и потреба за једнозначним и 
усаглашеним прописима за руковање тим отпадом у циљу заштите животне средине и 
становништва. 

У другом поглављу је дат преглед отворених и затворених извора зрачења који имају 
дијагностичке, терапијске и истраживачке примене у биомедицини. 

У трећем поглављу су детаљно представљени типови отпада који се генеришу у 
биомедицини. Дата је класификација радиоактивног отпада на основу физичких и 
радиолошких особина, и описани су основни проблеми у управљању таквом врстом отпада.  

У четвртом поглављу описан је општи план управљања радиоактивним отпадом и 
његов основни циљ. Приказан је дијаграм стандардних корака (фаза) у управљању 
радиоактивним отпадом који су детаљније описани у наредним поглављима. 

У оквиру петог поглавља су описани поступци сегрегације и паковања отпада. 
Разматране су препоруке Међународне агенције за атомску енергију за исправно 
разврставање и одабир амбалаже за складиштење отпада. 

У шестом поглављу описан је поступак складиштења отпада, а у седмом поглављу 
описан је поступак транспорта радиоактивног отпада. Описани су и регулаторни принципи и 
прописи из ове области. 

У осмом поглављу описан је третман радиоактивног отпада са посебним освртом на 
методе које су специфичне за рад са биомедицинским радиоактивним отпадом. 

Девето поглавље је закључак у оквиру кога је описан значај свих фаза које чине план 
за управљање радиоактивним отпадом са свим пратећим препорукама и прописима. 
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