
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име, средње слово, презиме Данило Б. Поповић 
Звање Ванредни професор 
Назив институције у  којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду  
1978.  

Ужа научна односно уметничка област Хемијске опасности у радној и животној средини 
Академска каријера 
 Година Институција  Област  
Избор у звање 2012 Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне средине 

и заштите на раду 
Докторат 2006 Универзитет у Београду 

(мултидисциплинарне науке) 
Заштита животне средине 

Специјализација    
Магистратура 1983 Факултет заштите на раду у Нишу Заштита радне средине 
Диплома 1976 ПМФ – одсек хемија Физичка хемија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  
1. 

Хемијски параметри радне и животне средине 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

2. Инструменталне методе контроле загађења Заштита животне средине - ОАС 
3. Токсикологија пожара Инжењерство заштите од пожара - МАС 
4. Екотоксикологија Инжењерство заштите животне средине - МАС 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  D. Popović: Savremene metode uzimanja uzorka vazduha za analizu toksičnih materija u radnoj atmosferi, Zbornik 

radova, Fakultet zaštite na radu, Niš, decembar 1980., str.73-85,  
2.  D. Popović, Maksimalno dozvoljene koncentracije štetnih materija u radnoj sredini, Čovek i životna sredina, 

br.4.,Jugoslovenski savez za zaštitu i unapređenje čovekove sredine, Beograd, 1982. str.34-40.  
3.  D. Popović: Prostorna distribucija toksičnih supstanci petrohemijske industrije, Zbornik „Čovek i radna sredina“, 

Fakultet zaštite na radu, Niš, 1992., str.22-30,  
4.  D. Popović, M. Stanisavljević: Analiza faktora prostorne distribucije aerozagađenja u urbanim sredinama, 

Monografija radova, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Niš, 1996. str.217-226.  
5.  D. Popović: Prilog uređivanju i standardizaciji osnovnih termina u ekotoksikologiji, Glasnik hemičara i tehnologa 

Republike srpske, br.39., Tehnološki fakultet, Banja Luka, 1996. str.189-193.  
6.  D. Popović: Okvir za definiciju pojma toksična supstanca, III Jugoslovenski simpozijum „Hemija i zaštita životne 

sredine“, Knjiga izvoda, Srpskohemijsko društvo, Vrnjačka Banja, 1998. str.385-386.  
7.  D.Popović, A.Đorđević: Uticaj mobilnih izvora zagađenja vazduha u formiranju fotohemijskog smoga, Konferencija 

sa međunarodnim učešćem „Ekološki problemi gradova“, Beograd, 2004. 
8.  M.Zlatković, D.Popović: Osnovi organske hemije sa analitikom, Univerzitetski uđzbenik (s.303), Univerzitet u Nišu, 

Niš,2003. CIP-547(075.8),543.63.(075-8),ICBN 86-7181-062-3 
9.  D.Marinović, M.Stojanović, D,Popović: Purification of waters and elimination of organochloric insecticides by 

means of active coal, J.Serb.Chem.Soc. 75(4), Beograd 2010, str.575-586. 
10.  D.Popović, A.Đorđević, L.Milošević, S.Cvetanović:Kinetics of uncontrolled hydrocarbon combustion“ XIX 

international scientific conference "Fire protection 2010", Technical University in Ostrava, Ostrava, 2010. pp. 257-
2260 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 1 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним: 
  
 


