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Списак предмета које наставник држи
Р.б.
Назив предмета
1.
Опасност од пожара и експлозије
2.
Средства и опрема заштите на раду
3.
Безбедност у технолошким системима и процена ризика
4.
Ризици глобалних катастрофа
Репрезентативне референце ( минимално 5, не више од 10)

Област
Инжењерство заштите
животне средине и заштите
на раду
Заштита животне средине
Заштита животне средине
Заштита животне средине
Врста студија
Основне струковне
Основне струковне
Основне струковне
Основне струковне
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Гајић Д., Томић З., (2002): Унапређење квалитета животне и радне средине у ИМК „14.Октобар“ АД Крушевац, Национални научни скуп са међународним учешћем-Друштвене промене, заштита животне
средине и образовање, Факултет заштите на раду-Ниш
Гајић Д.,(2002): Моделирање распростирања загађујућих материја у ваздуху, IX Научни стручни скуп
„Еколошка истина“, 2002, Доњи Милановац (05-08.06.2002.)

3.

Гајић Д.,(2002): Анализа квалитета ваздуха на подручју Крушевца, XXX- 2 саветовање са међународним
учешћем „Заштита ваздуха 2002“, Београд (25-26.02.2003.)

4.

Гајић Д., Домјан В.(2003): Анализа утицаја индустријских постројења града Крушевца на загађење
ваздуха, Заштита ваздуха 2003.,Београд

5.

Гајић Д., Домјан В.(2003): Анализа утицаја индустријских постројења града Крушевца на загађење
ваздуха, Заштита ваздуха 2003.,Београд

1.

Гајић Д., Домјан В.,(2004): Утицај специфичних загађујућих супстанци (тешки метали) из атмосфере
Крушевца на биљни и животињски свет, XXXI Саветовање са међународним учешћем, Заштита ваздуха
2004.
Гајић Д., Домјан В.,(2005): Специфичне загађујуће супстанце и њихов утицај на квалитет ваздуха, XXXII
7.
Саветовање са међународним учешћем, Заштита ваздуха, Београд 2005.
Стојадиновић Д., Домјан В., Ђурђевић С.,(2008): Мониторинг специфичних загађујућих супстанци у
8.
ваздушној средини града Крушевца, Међународна научна конференција квалитет заштите ваздуха,
Београд, 2008.(20 и 21. октобар)
Стојадиновић Д., Домјан В., Ђурђевић С.,(2008): Концепт еколошке заштите подручја Великог Јастрепца,
9.
Еколошка истина, Соко Бања, 2008 (1-4.јун)
10. Гајић Д., Агатоновић В., Домјан В.,Утицај депоније на стање животне средине села Срња.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова
Број међународних пројеката на којима
са SCI (SSCI) листе
наставник тренутно учествује
Усавршавање: Студент треће године докторских студија
Диплома о завршеном течају
Остали подаци који се сматрају релевантним
- Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и
здравља на раду издатом од стране Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Управа за
безбедност и здравље на раду.
- Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара издатом од стране Министарства
унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације.
6.

