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Докторат 1996 Факултет заштите на раду Ниш Заштита животне средине 
Специјализација    
Магистратура 1991 Факултет заштите на раду Ниш Заштита на раду 
Диплома 1983 Војна академија смер АБХО РХБ деконтаминација 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 назив предмета    

   
Назив студијског програма, врста 
студја  

Часова 
активне 
наставе  

1. Токсикологија и заштита од токсичних материја Заштита животне средине и 
безбедност и здравље на 
раду,Технологија, осс 

3 

2. Заштита животне средине Заштита животне срединеи 
безбедмост и здравље на раду,  
Технологија, Информатика и 
рачунарство,  осс 

3 

3. Заштита ваздуха и земљишта Заштита животне средине и 
безбедност и здравље на раду, осс 

3 

4. Управљање заштитом радне и животне средине Заштита животне средине и 
безбедност и здравље на раду, 
Информатика и рачунарство, осс 

3 

5.  Заштита од физичких штетности Заштита животне средине и 
безбедност и здравље на раду, осс 

3 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  Никoлић Д. и др: ,,Мeрeњe joнизуjућeг зрaчeњa’’ ИМК ,,14 Oктoбaр” пoслe рaкeтирaњa oд стрaнe 

НAТO пaктa ИМК ,,14 Oктoбaр’’бр 11 Крушeвaц (2000) 
2.  Никoлић Д. и др: ,,Тeoриja зaштитe oргaнa зa дисaњe oд тoксичних мaтeриja’’, Свeт рaдa 1/2004. гoд. 

Бeoгрaд (2004) 
3.  М. Николић, С Савић, Д. Николић, Утицај импрегнанта активног углја цинк оксида на хемисорпцију 

карбонил дихлорида, ИМК -14 истраживанје и развој 1/2011.  Крушевац 
4.  Николић Д., и др.: Вишекритеријумска оптимизација еко-безбедности при транспорту 

опасногв.терета , В Бања 28-29. 11. 2008 
5.  НиколићМ.,Николић Д.: Модел повећања сорпционих карактеристика филтера ИМК-14, 3/2010 
6.  Ј.Китановић,  Д.Николић    и  др. : ,,Праћење физичко -хемијске исправности воде реке Расине у 

односу на улив градских отпадних вода у току 2005. год. ’’  Београд 17 -19.04 2006. год.    
7.  Кaтaринa Р., Никoлић Д. Мићoвић Н.: ,, Egsamition of some parameters in water of five  wells 

near“Крушeвaц РaДМИ 2004, Злaтибoр (2004) 
8.  Николић Д.: Продирање контаминираног ваздуха у ск. при хемијском удесу Б.Бања 2002 
9.  Никoлић Д.: Зaштитa живoтнe срeдинe, Унивeрзитeт у Приштини, Рудaрскo-мeтaлур-шки фaкултeт 

Кoсoвскa Митрoвицa, унивeрзитeтски уџбeник, Кoсoвскa Митрoвицa (2001) 
10.  Никoлић Д.: Токсикологија и заштита од токсичних материја, уџбеник ВХТШ Крушевац 2011 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни:  ТЕМПУС 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: у звање доцента на Рударско металиршком факултетз у К. 
Митровици биран 2001. год. за предмет ,,Заштита животне средине'', , Биран у звање доцента на Војној 
академији за заштиту од НХБ оружја, Оваљао дужност саветника директора института ИМК-14 октобар,  
Обављао дужност помоћника Начелника штаба за РХБ заштиту и асанацију у Окружном шт. Цивилне заштите. 
Члан је редакције часописа  ИМК ,,14 октобар''. Директор је високо хемојско-технолошке школе у Крушевцу. 
Ангажован је као наставник до 1/3 радног времена у Високо техничкој школи у Нишу. 
 


