
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име, средње слово, презиме  Горан В. Ристић  
Звање  Доцент  
Назив институције у којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када  

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу  
2000.  

Ужа научна односно уметничка област  Управљање квалитетом радне и зивотне средине  
Академска каријера  
 Година  Институција  Област  
Избор у звање  

2010.  
Факултет заштите на раду у Нишу Инжењерство заштите животне средине и заштите 

на раду (Инж. ЗЖС и ЗНР) 
Докторат  2004.  Факултет заштите на раду у Нишу Заштита животне средине 

Специјализација  - - - 
Магистратура  1998.  Факултет заштите на раду у Нишу Заштита на раду  
Диплома  

1988.  
Наставно-научна група Хемија, 
ПМО, Филозофски факултет Ниш 

Дипломирани хемичар  

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа  
 Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија  

1.  Интегрисани системи менаџмента  
Заштита на раду - ОАС 
Заштита животне средине - ОАС  

2.  Комунални системи и животна средина  Заштита животне средине - ОАС  
3.  Управљање отпадом  Заштита животне средине - ОАС  
4.  Интегрисана превенција и контрола загађења Заштита животне средине - ОАС  
5. Менаџмент природним ресурсима Заштита животне средине - ОАС  
6.  Процеси у комуналном систему  Управљање комуналним системом - МАС  
7.  Управљање комуналним отпадом  Управљање комуналним системом -МАС  
Репрезентативне референце (минимално 5, не више од 10)  
1.  "Антропогени ризик и управљање квалитетом животне средине природних добара", докторска дисертација., 

Факултет заштите на раду у Нишу, 2004.  
2.  "Оптимизација избора поступка управљања цврстим отпадом", магистарска теза, Факултет заштите на раду у 

Нишу. 1998.  
3.  „Заштита животне средине – специфични аспект корпоративне друштвене одговорности“ – прегледни рад, 

„Safety Enginering“, Vol. 2, No 3, 2012. pp. 175 – 182.  
4.  „Ефикасност и ефективност комуналних система – Србија и Европска Унија “, Национална конференција са 

међународним учешћем ”, IX Национална конференција са међународним учешћем „Заштита на раду у 21. 
веку – теорија и пракса“, Тара 2012.  

5.  „Solid waste management databases“, The 16th Conference of the series Man and Working Environment, 
International Conference Safety of Technical Systems and Living and Working Environment, 2011. pp. 151 – 154  

6.  „Уређење и развој комуналних делатности-приручник за локалне самоуправе“, Агенција за заштиту животне 
средине, 2011.  

7.  „Менаџмнт квалитетом животне средине“, монографија националног значаја, Факултет заштите на раду у 
Нишу, 2009.   

8.  „Интегрисани системи менаџмента засновани на анализи ризика“-пленарно предавање, Национална 
конференција са међународним уцешцем „Оцена професионалног ризика – теорија и пракса”, Ниш 2008.  

9.  „Програм менаџмента ванредним ситуацијама“-пленарнои предавање, Национална конференција са 
међународним учешћем „Управљање ванредним ситуацијама”, Ниш 2007.  

10.  „Basic indicators of integrated solid waste management“,  Facta Universitatis, Series: Working and living 
environmental protection, Vol. 2, No 5, 2005. pp. 383 – 392.  

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  - 
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе  - 
Тренутно учешће на пројектима  Домаћи - Међународни - 
Усавршавања   
1.  „Интегрисани системи менаџмента“, (2008.) 50 часова, организатор: ФТН Нови Сад  
2.  „Introduction to Integrated Management System“, (2007.) 10 часова, организатор: Lloids Register Belgrade  
3.  „Интерне провере система менаџмента квалитетом“, (2005.) 60 часова, организатор: ФТН Нови Сад  
4.  „Интерне провере система менаџмента животном средином“, (2005.) 60 часова, организатор: ФТН Н. Сад  
Други подаци које сматрате релевантним: Учешће и руковођење пројектним тимом на пројектима које је 
финансирала ЕУ – Европска агенција за реконструкцију.  

 


