
На Факултету заштите на раду у Нишу у периоду од 06. до 08. децембра 2017. године, 
одржан је XVII Национални научни скуп с међунардоним учешћем „Човек и радна 
средина“ – Управљање комуналним системом и заштита животне средине. Конференцију 
је организовао Факултет заштите на раду у Нишу под покровитељством Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Суорганизатори Нучног скупа били су: Факултет 
техничких наука у Новом Саду - Департман за инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду, Европско друштво инжењера сигурности и Јавно комунално предузеће 
„Медиана“- Ниш. Научни скуп су подржала и два удружења: Пословно удружење 
комуналних предузећа „Комдел“ и Национална асоцијација чистоћа Србије „ASWA“.  

Научни скуп су поздравили: проф. др Драган Спасић, председник Организационог одбора 
Научног скупа, проф. др Ненад Живковић, подпедседник Програмског одбора, проф. др 
Момир Прашчевић, декан Факултета заштите на раду у Нишу. Скуп је отворио 
Александар Ждрале, председник Градске општине Палилула- Ниш. Део пратећих 
активности на отварању Научног скупа била је и Модна ревија у организацији: Ларе 
Петковић и Јелице Ашанин, професорице дизајна. Овом приликом су ученици Уметничке 
школе у Нишу представили моделе израђене од рециклираних материјала. 

 



Рад Научног скупа је реализован у:  

 две пленарне седнице,  
 пет секција (Секција 1: Управљање комуналним делатностима, Секција 2: Анализа и 

процена утицаја комуналног система на квалитет радне и животне средине, Секција 3: 
Ефикасност и менаџмент комуналног система, Секција 4: Искуства учесника у 
пружању комуналних услуга и Секција 5: Заштита на раду у теорији и пракси) и  

 два округла стола (Унапређење циркуларне економије у сектору управљања 
комуналним отпадом и Вештачења у области заштите на раду), 

при чему су секције 2 и 3, биле подељене у два дела због већег броја пристиглих радова. 

У периоду од 06. до 08. децембра на Научном скупу је присуствовало и активно 
учествовало: по четири учесника из Хрватске и Македоније, два из Босне и Херцеговине и 
по један учесник из Црне Горе, Италије и Палестине. Учешће на Научном скупу узело је 
73 аутора са 86 радова. На Научном скупу презентовано је 56 радова односно 65 % од 
укупног броја пријављених радова. Од укупног броја учесника 40 учесника је било са 
факултета, високих и средњих школа из Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и 
Македоније и два учесника који су запошљени у институтима. У оквиру пленарних 
седница од планираних десет радова, девет аутора је презентовало своје радове. 

Радови по позиву изложени су следећим редоследом: 

 Виктор Симончич: Улога комуналних подузећа у процесу укључивања у Европску унију, 
 Биљана Матевска и др.: Процена ризика коришћењем софтверског решења за радна 

места са опасним хемикалијама, 
 Евица Стојиљковић и др.: Укључивање процене људских грешака у процену ризика 

система заштите, 
 Виша Тасић: Мониторинг квалитета ваздуха - поглед у будућност, 
 Амелија Ђорђевић и др.: Узрочна повезаност и условљеност квалитета ваздуха Града 

Ниша емисијама енергетских постројења ЈКП „Градска топлана“ Ниш, 
 Горан Радоичић  и др.: Акцидентне ситуације у пружању комуналних услуга 
 Борислав Малиновић и др.: Могућности примене електрохемијског третмана 

процедних депонијских вода и 
 Снежана Живковић и др.: Улога безбедности и здравља на раду у интегрисаним 

системима менаџмента кроз процену ризика и 
 Данијела Аврамовић и др.: Димничарске услуге у Србији. 

Округли сто: Унапређење циркуларне економије у сектору управљања комуналним 
отпадом одржан је у организацији АРХУС центра Јужне и Источне Србије. Поздравну 
реч су имали:  

 проф. др Небојша Ранђеловић, помоћник градоначелника Града Ниша, 
 Михајло Здравковић, члан Градског Већа Града Ниша, 
 Александар Милићевић, директор Регионалне привредне коморе Ниш и 



 проф. др Драган Спасић, председник Организационог одбора Научног скупа. 

У оквиру овог округлог стола разматране су две теме:  

 Примарна сепарација отпада у Нишу - др Горан Радојичић, ЈКП „Медиана“- Ниш и 
 Увођење циркуларне економије у сектору управљања отпадом – Соња Поповић, 

АРХУС центар Јужне и Источне Србије. 

Округли сто: Вештачења у области заштите на раду, отворио је др Драган Спасић и 
том приликом је истако да је овај округли сто организован на иницијативу Института 
„Сигурност“ из Подгорице са циљем размене мишљења о вештачењима из ове области. 
Осим поменутог института, у раду округлог стало су учествовали и представници фирме 
Tehprо d.o.o. из Београда, MD Project instituta из Ниша, Милановић инжењеринг из 
Крагујевца и поједнинци из Хрватске и Македоније.  

Научни скуп је уредно пратио и о томе извештавао Драган Видојковић, лице за односе с 
јавношћу Градске општине Палилула – Ниш и који нам је уступио своје фотографије 
направљене том приликом. Информације о раду Научног скупа презентоване су у 
„Народним новинама“, на Радио Београду и телевизијама „Belle Amie“ и „Zona Plus“. 

Предлози, планови и закључци: 

 да се секције не организују паралелно, већ да се радови презентирају у одрђеним 
терминима по дефинисаним тематским целинама, као би сви учесници били на једном 
месту и могли да чују све презентаторе радова, 

 да сертификате добију сви учесници а не само први аутори и да то постане пракса овог 
Научног скупа, 

 да се студентски радови издвоје у посебну целину, 
 с обзиром да се Научни скуп „Човек и радна средина“ није одржавао пуних седам 

година, предлог да се настави са континуираним одржавањем скупа сваке друге године 
је једногласно усвојен, тако да ће следећи Научни скуп бити одржан 2019. године, 

 прихваћен је предлог да се средином јануара месеца 2018. године организује Округли 
сто у Институту „Сигурност“ у Подгорици, са темом Супер вештачења у Црној Гори, 
Србији и Македонији, на коме ће присуствовати и представници са Факултета заштите 
на раду у Нишу и др.  

 


