
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име, средње слово, презиме Драган M. Спасић 
Звање Редовни професор 
Назив институције у  којој наставник ради са пуним 
радним временом и од када 

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу  
1980. 

Ужа научна односно уметничка област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне 
средине 

Академска каријера 
 Година Институција Област 
Избор у звање 1999 Факултет заштите на раду у Нишу Економика заштите радне и животне средине 
Докторат 1988 Факултет заштите на раду у Нишу Науке из области заштите на раду 
Специјализација   - 
Магистратура 1984 Факултет заштите на раду у Нишу Науке из области заштите на раду 
Диплома 1979 Факултет заштите на раду у Нишу дипл. инжењер заштите на раду 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета Назив студијског програма, врста студја 

1. Економика заштите 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

2. Индикатори квалитета радне и животне средине 
Заштита на раду - ОАС  
Заштита животне средине - ОАС 

3. Економика заштите на раду Инжењерство заштите на раду - МАС 
4. Економика заштите од пожара Инжењерство заштите од пожара - МАС 
5. Економика заштите животне средине Инжењерство заштите животне средине - МАС 
6. Економичност комуналних система Управљање комуналним системом - МАС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Спасић, Д. (2003): Економика заштите на раду, Графика „Галеб“, Ниш, стр. 433 

2. 
Спасић, Д., Аврамовић Д. (2007): Повреда на раду у Републици Србијиу периоду од 1954. до 2006. године, 
Факултет заштите на раду у Нишу, стр. 245 

3. 
Спасић, Д. (1999): Економски инструменти политике заштите животне средине, Научна монографија, 
Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, стр. 125-149 

4. Спасић, Д. (1991): Економика заштите од пожара и експлозија, Факултет заштите на раду, стр. 119 

5. 
Спасић, Д. и Томановић Д. (2007): Пожари и експлозије у Републици Србији у периоду од 1976. до 2006. 
године, Факултет заштите на раду у Нишу, стр. 178 

6. 
Spasić, D. i Vučković Lj. (1997): Ekonomsko-ekološki zahtevi za racionalno korišćenje energije, XXII Međunarodno 
savetovanje o zaštiti radne i životne sredine, Niš, str. 215-224. 

7. 
Спасић, Д. (1988): Економски стимуланси за унапређење квалитета животне средине, Научни скуп „Квалитет 
животне средине и економки развој, Факултет заштите на раду, Ниш, стр. 80-89. 

8. 
N. Veljkovic, D. Spasic, A. Mihajlov, Z. Gligorijevic (2002): Economic aspect of sustainable water development 
indicators for the South Morava basin, Hydrorama 2002 - Integrated Water Management: The Key to Sustainable 
Water Resources, Athens Water Supply & Sewerage Company, Greece, стр.73-77 

9. 
Spasić, D. (1991): Investicie do bezpečnosti a ochrany zdravia pri praci, Dvojmesačnik pre teoriu a prax bezpečnosti 
prace “Bezpečna praca”, Bratislava, br. 6/91., str. 243-245. 

10. 
Spasić, D. i Vučković Lj. (1997): Ekonomska i ekološka opravdanost gasifikacije, Zbornik radova „Gasifikacija 
Jugoistočne Srbije“, Niš, str. 131-147. 

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 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним 
Истраживач на научном потпројекту “Интеракција економског развоја и животне средине у систему тржишне 
економије” који је део пројекта “Стуктурне промене у функцији генерисања развоја” (пројекат 06ТО4-07) финансиран 
од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије у оквиру пројеката у области основних 
истраживања у периоду  од 1996-2000. године.  На овом пројекту др Драган Спасић  ангажован је са четири 
истраживачка месеца. Истраживач на научном пројекту „Развој и испитивање хибридног равног пријемника сунчеве 
енергије за топлотно и електрично претварање“ (пројекта 271002) финансиран од стране Министарства науке и 
заштите животне средине Републике Србије. Редовни професор Међународног независног еколошко-политолошког 
Универзитета у Москви. Менторство у докторским дисертацијама (1). Менторство у магистраским тезама (9).  
Менторство у специјалистичким радовима (1). 
 


