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Лу ка Ни ко лић ро ђен је 29. ок-
то бра 1954. го ди не у За о ви на ма 
код Ба ји не Ба ште. По сле основ не 
шко ле, ко ју је за вр шио у род ном 
ме сту, за вр ша ва Сред њу вој ну 
шко лу Коп не не вој ске у Са ра је ву. 
Од ли чан успех омо гу ћио му је да 
од мах упи ше Вој ну ака де ми ју Коп-
не не вој ске у Бе о гра ду. Основ ну 
шко лу за вр шио је у ма те ри јал ној 
оску ди ци и без књи га као ђак ге-
не ра ци је, Сред њу вој ну шко лу као пе ти у ран гу 19. кла се, а Вој ну ака-
де ми ју као тре ћи у ран гу сме ра ар ти ље ри је. Упо ре до са Вој ном ака де-
ми јом сту ди рао је и Фа кул тет по ли тич ких на у ка, али је због не спо ра-
зу ма са мен то ром од у стао од ма ги стар ског ра да.

Са чи ном пот по руч ни ка рас по ре ђен је у 20. гар диј ски пе ша диј ски 
пук у Ва ље ву. Од 1982. до 1991. го ди не ра ди као но ви нар, уред ник и од-
го вор ни уред ник ли ста „Вој ник“. Од пр вог до по след њег да на ра та на 
про сто ри ма Ју го сла ви је оба вљао је ду жност пред сед ни ка Ко ми си је за 
иден ти фи ка ци ју по ги ну лих Пр ве ар ми је при ВМА. По за вр шет ку рат-
них су ко ба оба вљао је ду жност на чел ни ка До ма гар де у Топ чи де ру. 
Пен зи о ни сан је у чи ну пот пу ков ни ка 1996. го ди не, а по из би ја њу НА-
ТО агре си је на СР Ју го сла ви ју до бро вољ но се при ја вио на ду жност 
ко ју је оба вљао у прет ход ним рат ним деј стви ма.

Ње гов пра де да Са ва уче ство вао је у „Ја вор ским ра то ви ма“, де да Ђу-
ни си је у Пр вом и Дру гом бал кан ском и Пр вом свет ском ра ту, отац Ра-
то мир у Дру гом свет ском ра ту а он у по след њим ра то ви ма на тлу Ју-
го сла ви је и од бра ни од агре си је НА ТО-а.

Озбиљ ни јим на уч ним ра дом по чео се ба ви ти тек по пен зи о ни са њу. 
До са да је об ја вио мо но гра фи ју „Ср би јо, мај ко и ма ће хо“, уче ство вао 
на не ко ли ко сим по зи ју ма и об ја вио два де се так на уч них ра до ва.
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