1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
1.1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Др Ивана Илић-Крстић је рођена у Врању 30. 11. 1981. године, са сталним местом
боравка у Нишу, ул. Станоја Бунушевца 14/49
1.2. ПОДАЦИ О ДОСАДАШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ
Др Ивана Илић-Крстић, основну школу „Радоје Домановић“ у Врању, завршила је
1996. године са одличним успехом, као носилац дипломе „Вук Караџић“. Завршила је
друштвено-језички смер гимназије „Бора Станковић“ у Врању 2000. године, са одличним
успехом.
Филозофски факултет у Нишу уписала је школске 2000/2001, а дипломирала је марта
2005. године на Групи за социологију са просечном оценом 9,16 и стекла назив дипломирани
социолог.
Последипломске студије на Факултету заштите на раду у Нишу, смер Заштита
животне средине, уписала је школске 2005/2006. године. Положила је све испите, предвиђене
Планом и програмом магистарских студија, са просечном оценом 10. Магистарску тезу под
називом Сиромаштво у Републици Србији и одрживи развој одбранила је на Факултету
заштите на раду у Нишу, 5. фебруара 2010. године (ментор: др Весна Милтојевић) и тиме
стекла академски назив магистар наука заштите животне средине.
Докторску дисертацију под називом Социјално-еколошка безбедност, одрживи развој
и квалитет живота, одбранила је 7. децембра 2016. године на Факултету заштите на раду у
Нишу (ментор: др Весна Милтојевић) и стекла академски назив доктор наука заштите
животне средине.
1.3. ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА
Др Ивана Илић-Крстић је у периоду од 2006. до 2008. као студент последипломских
студија и стипендиста Министарства науке и заштите животае средине Републике Србије
волонтирала на предметима Социјална екологија, Социологија заштите на раду и
Социологија на Факултету заштите на раду у Нишу.
Године 2008. бирана је у звање сарадника у настави на Факултету заштите на раду у
Нишу за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне
средине. Изводила је вежбе из следећих предмета: Социологија и основи безбедности,
Социјална екологија, Социологија заштите на раду.
У звање асистента за ужу област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и
животне средине изабрана је 2010. године. Од избора у ово звање била је ангажована у
извођењу вежби на предметима: Социологија (ОАС), Одрживи развој (ОАС), Социјална
екологија (МАС), Социологија заштите на раду (МАС), Политика заштите животне средине
(МАС), Локални одрживи развој (МАС), Информисање и односи с јавношћу (МАС),
Пословна етика у заштити животне средине (МАС).
Кандидаткиња се активно служи енглеским и француским језиком. Ради у свим
основним Windows програмима. Посебно се обучавала за рад у SPSS програму за
статистичку обраду података у друштвеним наукама.
Од 2012. године др Ивана Илић-Крстић је чланица Српског социолошког друштва.
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2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА
Комисија је преглед и класификацију радова сачинила на основу Правилника о
поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача („Сл. гласник РС“, бр. 24/2016).
2.1. ПРЕГЛЕД ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА
М20 Радови објављени у научним часописима међународног значаја
1. J. Malenovic Nikolic, D. Vasovic, G. Janackovic, A. Ilic Petkovic, I. Ilic Krstic.
2016. Improving the Management System of Mining and Energy Complexes
Based on Risk Assessment, Environmental Law and Principles of Sustainable
Development. Journal of Environmental Protection and Ecology, 17(3), рp.
1066-1075. ISSN 1311-5065 IF5(2015)=0.523
2. V. Miltojević, I. Ilić Krstić & S. Živković.2012. Ecological Culture of
Agricultural Producers - Case Study in Serbia and Bulgaria. Tarim Bilimleri
Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 18(4), pp. 315-328. ISSN 1300-7580

M23 (3)

M23 (3)

IF5(2014)=0.371

3.
4.

И. Илић Крстић. 2012. Професионална етика инжењера. Теме, 36(1), стр.
411-414. ISSN 0353-7919
В. Милтојевић, С. Живковић, И. Крстић. 2011. Еколошка свест
индивидуалних пољопривредних произвођача. Економика пољопривреде,
58(4), стр.777-793. ISSN 0352-3462
Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М20

M30 Зборници међународних научних скупова
1. S. Živković, D. Mlađan and I. Ilić Krstić. 2015. „Analysis of the need for
psychological help for professional firefighters/rescures“. In Proceeding The
10th International Conference - Menagemente and Safety 2015, Stress
Management and Safety, рр. 30-37. ISBN 978-953-58000-3-3
2. I. Ilić Krstić and Nj. Dragović. 2014. „Prerast-natural phenomenon and the cult
place (Majdanpek)“. In Cult Places on the Border, edited by D. B. Đorđević,
D. Todorović and D. Krstić, рр. 177-195. Niš: YSSSR and Faculty of
Mechanical Engineering at the University of Niš. ISBN 978-86-6055-054-7
3. I. Ilić Krstić. 2013. „Engineers, Ethics and Sustainable Development". In
Mechanical Enginering in XXI century, edited by D. Milčić, рр. 385-388. Niš:
Mechanical Faculty of Niš. ISBN 978-86-6055-039-4
4. I. Ilić Krstić and V. Miltojević. 2013. „About Priesthood in the
BorderMunicipality Surdulica". In A Priest on the Border, edited by D. B.
Đorđević, D. Todorović and M. Jovanović, pp. 183-193. Niš: YSSSR and
Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. ISBN 978-866055-038-7
5. I. Ilić Krstić. 2012. “The influence of ecological conscience on the concept of
sustainable development”. У Сборник материалов Международной научнопрактической конференции Наука-Бизнес-Образование: Проблелш
иперспективы компетентностного взаимодействия, стр.146-149. ISBN
9785-9795-1014-9
6. I. Ilić Krstić and M. Vuković. 2012. “Ecumenism - The Notion and its
Genealogy”. In Religion, Religious and Folk Customs on the Border, edited by
Dragoljub B. Đorđević, Danijela Gavrilović and Dragan Todorović, pp. 69-84.
Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion. ISBN 978-86-8695713-9
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M24 (3)
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I. Ilić-Krstić and V.Miltojević. 2011. „Social Determinants of Motivation for
Safe Work”. In Proceeding the 16th International Conference of the Series
Man and Working Environment - Safety of Tehnical Systems in Living and
Working Environment [STS-11], edited by Dejan Petković and Ivan Krstić,
451-455. Niš: Faculty of Occupational Safety. ISBN 97-86-6093-035-6
8. V. Miltojević and I. Ilić-Krstić. 2011. “Transitional Processes and Working
Environment Safety”. In Proceeding The 16th International Conference of the
Series Man and Working Environment - Safety of Tehnical Systems in Living
and Working Environment [STS-11], edited by Dejan Petković and Ivan Krstić,
pp. 429-432. Niš: Faculty of Occupational Safety. ISBN 97-86-6093-035-6
9. I. Ilic. 2007. “Poverty in countries in transition like a barrier in implementation
of sustainable development”. In Proceeding of the International Conference
Research People and Acrual Tasks on Multidisciplinary Sciences (Ecology and
Environment Protection, Volume 3), ed. A. Atanasov, pp. 97-101. Rousse:
University of Rousse. ISBN 978-954-91147-3-7
10. V. Miltojević and I. Iliić-Krstić. 2011. “Cultural Dimensin of Sustainable
Development as a Presumtion of Local Communities Development”. In
Proceedings, ur. Veljko Đukić, str. 267-273, Banja Luka: Panevropski
univerzitet APEIRON. ISBN 978-99955-49-64-0
11. M. Vuković and I. Ilić-Krstić. 2011. “A village in the borderline area of
southeast and east Serbia: Topolovnik”. In Population Participation in the
Renewal and the Development of the Village - Papers' abstracts, XVII
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Vlasina Encounters 2011
Population Participation in the Renewal and the Development of the Village,
pp. 41-42. Belgrade: Завод за проучавање села.
Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М30
7.

M40 Монографије националног значаја
1. Д. Тодоровић и И. Илић Крстић. 2014. „Тони Ристић - учитељ путник у
„патуљастој" школи у Топлом Долу (Пирот)“. У Учитељ у пограничју
источне и југоисточне Србије, приредиле Марија Јовановић, Данијела
Здравковић и Весна Трифуновић, стр.159-177. Ниш: Филозофски
факултет у Нишу. ISBN 978-867379-353-5
2. М. Вуковић и И. Илић Крстић. 2014. „О метларском занату у селу
Пожежено“. У Занатлија у пограничју источне и југоисточне Србије,
приредили Дејан Крстић, Драгољуб Б. Ђорђевић и Сузана Марковић
Крстић, стр. 17-32. Ниш: Машински факултет у Нишу, Нови Сад:
Прометеј. ISBN 978-86-515-0992-9
3. М. Вуковић и И. Илић Крстић. 2014. „Вашар у Великом Градишту“. У
Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Драгољуб
Б. Ђорђевић, Драган Тодоровић и Дејан Крстић, стр. 1-20. Нови Сад:
Прометеј и Ниш: Машински факултет у Нишу. ISBN 978-86-515-0898-4
(Прометеј, Нови Сад), ISBN 978-86-6055-046-2
4. М. Вуковић и И. Илић Крстић. 2014. „Промене у структури села: пример
пољопривредног газдинства из Тополовника“. У Породично газдинство у
пограничју источне и југоисточне Србије, прир. Драгољуб Б. Ђорђевић и
Милован Вуковић, стр. 285-300. Нови Сад: Прометеј и Ниш: Машински
факултет у Нишу. ISBN 978-86-515-0899-1 и ISBN 978-866055-047-9
5. М. Вуковић и И. Илић Крстић. 2014. „Дубински интервју: користан метод
у истраживању руралних средина“. У Људи из пограничја говоре,
приредили Милан Тасић, Данијела Здравковић и Дејан Крстић, стр. 353369. Врање: Учитељски факултет у Врању. ISBN 978-86-6301-008-6
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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М. Вуковић и И. Илић Крстић. 2013. „Живот на крају села: исповест
Будимира Станојевића из Мајиловца“. У Старији људи у пограничју
источне и југоисточне Србије, приредиле Лела Милошевић Радуловић.
Јасмина Петровић и Ивана Илић Крстић, стр. 161-186. Београд: Службени
гласник и Ниш: Машински факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86519-1697-0, ISBN 97886-6055-040-0
М. Вуковић и И. Илић Крстић. 2012. „Тополовник (Велико Градиште)“. У
Селоу пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Драгољуб Б.
Ђорђевић, Ђура Стевановић и Драган Тодоровић, стр. 11-22. Београд:
Службени гласник и Завод за проучавање села. ISBN 978-86-87067-11-0,
ISBN 978-86-519-1213-2
I. Ilić Krstić i V. Miltojević. 2013. „Ekološka bezbednost i održivi razvoj u
pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije - studija slučaja“.U Izazovi
održivog razvoja, priredila Mina Petrović, str. 196-212. Beograd: Sociološko
udruženje Srbije i Crne Gore i Beograd: Institut za sociološka istraživanja,
Filozofski fakultet u Beogradu. ISBN 978-86-913927-7-2
И. Илић Крстић. 2013. „Инжењери, етика и одрживи развој“. У
Професија инжењер: нека питања, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић и
Богдан Ђуровић, стр.78-85. Ниш: Машински факултет Универзитета у
Нишу. ISBN 978-86-6055041-7
В. Милтојевић и И. Илић Крстић. 2012. „Пољопривредна производња и
еколошка безбедност у општини Врање“. У Становништво југоисточне
Србије: утицај демографских промена у југоисточној Србији на
друштвени развој и безбедност, приредио Љубиша Митровић, стр. 373386. Београд: Центар за научноистраживачки рад САНУ у Нишу и Ниш:
Универзитета у Нишу и Центар за социолошка истраживања
Филозофског факултета у Нипгу. ISBN 978-86-7025556-2
V. Miltojević i I. Ilić Krstić. 2011. „Mogućnosti zadovoljavanja potreba kao
determinanta socijalne pravde u Srbiji, Makedoniji i Bugarskoj“. U Balkan
uprocesu evrointegracije (Modernizacija i razvoj), priredio Milorad Božić, str.
153-175. Niš: Filozofski fakultet uNišu. ISBN 978-86-7379-236-1
V. Miltojević i I. Ilić. 2008. „Siromaštvo kao posledica tranzicionih procesa u
Srbiji i otežavajući faktor ostvarivanja održivog razvoja“. U Balkan u procesu
evrointegracije - koncepcije razvoja i socijalne implikacije, priredio M. Božić,
str. 163-177. Niš: Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u
Nišu. ISBN 978-86-7379-159-3.
В. Милтојевић и И. Илић. 2008. „Екоцентризам као индикатор међуетничке
толеранције у Србији“. У Квалитет међуетничких односа и култура мира на
Балкану, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић и Драган Тодоровић, стр. 219-29.
Ниш: Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета
Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-7379-165-4
Старији људи у пограничју источне и југоисточне Србије. 2013. Приредиле:
Лела Милошевић Радуловић, Јасмина Петровић и Ивана Илић Крстић.
Београд: Службени гласник и Ниш: Машински факултет Универзитета у
Нишу. ISBN 978-86-519-1697-0, ISBN 978-86-6055-040-0
Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М40

M50 Часописи националног значаја
1. I. Ilić Krstić i A. Ilić Petković. 2014. Sustainable agriculture and social
development. Ecologica, 75, str. 458-461. ISSN 0354-3285
2. A. Ilić Petković i I. Ilić Krstić. 2014. Economic sustainability in legal
regulations of Republic of Serbia. Ecologica, 75, str. 486-489. ISSN 03543285

М44 (2)

М44 (2)

М45 (1,5)

М45 (1,5)

М45 (1,5)

М45 (1,5)

М45 (1,5)

М45 (1,5)

М48 (2)

25
М51 (2)
М51 (2)

5

I. Ilić Krstić i A. Ilić Petković. 2013. Socijalno-pravni aspekti klimatskih
promena. Ecologica, 71, str. 405-410. ISSN 0354-3285
4. I. Ilić Krstić i A. Ilić Petković. 2012. Socijalno-pravni aspekti održivog razvoja
u Republici Srbiji. Ecologica, 66, str. 252-257. ISSN 0354-3285
5. I. Ilić i V. Miltojević. 2008. Ecological conscience as a basis of
accomplishment of sustainable development. Ecologica, 16, str. 237-42. ISSN
0354-3285
6. V. Miltojević i I. Ilić. 2007. Culture of Peace, Sustainable Development and
Realisation of Millenium Goals. Ecologica, 14, str. 69-75. ISSN 0354-3285
7. И. Илић Крстић. 2012. Роми (Цигани) у Београду. Годишњак за
социологију, 8, стр.137-141. ISSN 1451-9739
8. A. Ilić Petković and I. Ilić Krstić. 2016. The Role of Environmental Low in
The Implementation of Sustainable Development. Safety Engineering, 6(2), pp.
99-105. ISSN 2217-7134. DOI: 10.7562/SE2016.6.02.07.
9. I. Ilić Krstić and A. Ilić Petković. 2015. Engineering Ethics and Sustainable
Development. Safety Engineering, 5(2), pp. 109-114. ISSN 2217-7134. DOI:
10.7562/SE2015.5.02.08.
Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М50
M60 Зборници скупова националног значаја
1. A. Ilić Petković i I. Ilić Krstić. 2016. „Uloga međunarodnih organizacija u zaštiti
prava zaposlenih“. U Unapređenje sistema zaštite na radu, urednik Ivana Krstić,
str. 36-54. Beograd: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5
2. G. Janaćković, J. Malenović Nikolić, D. Vasović, A. Ilić Petković i I. Ilić
Krstić. 2016. „O različitim perspektivama indikatora zaštite“. U Unapređenje
sistema zaštite na radu, urednik Ivana Krstić, str. 55-62. Beograd: Savez
zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5
3. I.Ilić Krstić, A. Ilić Petković, J. Malenović Nikolić, D. Vasović i G.
Janaćković. 2016. „Značaj profesionalne etike inženjera u unapređivanju
zaštite radne sredine“. U Unapređenje sistema zaštite na radu, urednik Ivan
Krstić, str. 55-62. Beograd: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5
4. J. Malenović Nikolić, G. Janaćković, A. Ilić Petković i I. Ilić Krstić. 2016.
„Sistem upravljanja rudarsko-energetskim kompleksima i pravna zaštita
zaposlenih“. U Unapređenje sistema zaštite na radu, urednik Ivana Krstić, str.
55-62. Beograd: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5
5. D. Vasović, G. Janaćković, J. Malenović Nikolić, I. Ilić Krstić i A. Ilić
Petković. 2016. „Bezbednosna kultura- inženjerski pristup“. U Unapređenje
sistema zaštite na radu, urednik Ivana Krstić, str. 95-101. Beograd: Savez
zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5
6. И. Илић. 2007. Од антропоцентричне ка екоцентричној парадигми
друштвеног развоја. У Зборник радова Еколошка истина, стр. 468-471.
Бор: Технолошки факултет. ISBN 978-86-80987-51-4
7. И. Илић Крстић и В. Милтојевић. 2015. „Социјално-здравствени положај
старијих становника Бабушнице“. Научна конференција V, Социјални и
здравствени проблеми становништва југоисточне Србије — с посебним
освртом на положај остарелих, Ниш: Центар за научно истраживачки
рад САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет - Центар за
социолошка истраживања.
8. V. Miltojević, S. Zivković i I. Ilić Krstić. 2011. „Ruralni razvoj jugoistočne
Srbije i njegov uticaj na formiranje ekološke svesti poljoprivrednika". Knjiga
apstrakta, str. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog
fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Sociološko udruženje Srbije i Cme Gore.
Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М60
3.

М51 (2)
М51 (2)
М51 (2)
М51 (2)
М52 (1,5)
М53 (1)
М53 (1)
15,5
М63 (0,5)
М63 (0,5)

М63 (0,5)

М63 (0,5)

М63 (0,5)

М63 (0,5)
М63 (0,5)

М64 (0,2)

3,7
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M70 Одбрањена докторска дисертација и магистарска теза
1. Ивана Илић-Крстић. 2016. „Социјално-еколошка безбедност, одрживи
развој и квалитет живота". Докторска дисертација, ментор др Весна
Милтојевић, ред. проф. Ниш: Универзитет у Нишу, Факултету заштите на
раду у Нишу.
2. Ивана Илић-Крстић. 2010. „Сиромаштво у Републици Србији и одрживи
развој". Магистарска теза, ментор др Весне Милтојевић, ванр. проф.
Ниш: Универзитет у Нишу, Факултету заштите на раду у Нишу.
Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М70

М70 (6)
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УКУПАН КОЕФИЦИЈЕН КОМПЕТЕНТНОСТИ
Група
резултата
М23 (3)
М24 (3)
М33 (1)
M34(0,5)
М44 (2)
М45 (1,5)
М48 (2)
М51 (2)
М52 (1,5)
М53 (1)
М63 (0,5)
М64 (0,2)
М70 (6)
Укупно

Број
резултата
2
2
10
1
7
6
1
6
1
2
7
1
1
47

Укупно за
групу
резултата
6
6
10
0,5
14
9
2
12
1,5
2
3,5
0,2
6
72,7

2.2. МИШЉЕЊЕ О НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ РАДОВИМА
Анализа научних и стручних радова др Иване Илић-Крстић указује на широк опус
интересовања која се односе на савремена, актуелна питања хуманизације услова живота и
рада. У својим теоријским и емпиријским истраживањима кандидаткиња бавећи се
еколошком безбедношћу, квалитетом живота, еколошком свешћу, радном средином и
условима рада, квалитетом животне средине, професионалном етиком, ... има
мултидисциплинарни приступ чију основу чини социолошка анализа.
Имајући у виду да ужој научној области за коју је расписан конкурс припадају и
предмети: Социологија, Социјална екологија, Социологија заштите на раду, Одрживи развој,
Право заштите животне средине, Психологија група, Комисија је мишљења да докторска
дисертација, магистарска теза, као и сви објављени радови или саопштени на научним
скуповима припадају ужој научној области Друштвено-хуманистичке науке у заштити
радне и животне средине.
Радови објављени у часописима категорије М20 посвећени су управљању ризицима у
рударству и енергетским комплексима, еколошкој свести пољопривредних произвођача и
етици инжењера.
У коаторском раду Improving the Management System of Mining and Energy Complexes
Based on Risk Assessment, Environmental Law and Principles of Sustainable Development полази
се од става да се унапређење система управљања заштитом животне средине у рударству и
енергетским комплексима заснива на примени теорије процене ризика и законодавству у
области заштите животне средине. У раду се, између осталог, анализирају прописи у области
заштите животне средине и енергетике као претпоставке очувања квалитета ваздуха, воде и
земљишта.
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Коауторски рад Ecological Culture of Agricultural Producers - Case Study in Serbia and
Bulgaria анализира позитивне и негативне ефекте механизације и хемизације пољопривредне
производње и садржи резултате емпиријског истраживања еколошке културе међу
пољопривредницима Србије, као и компарацију података добијених у Бугарској. На основу
прикупљених података закључено је да постоји само делимично развијена еколошка култура,
те да чланство у ЕУ није битније утицало на степен развијености еколошке свести бугарских
пољопривредника.
Професионална етика инжењера је рад у коме је приказана једна од ретких
публикација која се бави овом проблематиком. Ауторка је начинила осврт на радове
публиковане у истоименом тематском зборнику националног значаја, зналачки указујући на
најзначајније идеје Јована Бабића, Милована Вуковића, Јелене Манић, Радоша Радивојевића,
Драгољуба Б. Ђорђевића и осталих аутора, апострофирајући значај етике инжењера у
професионалном деловању ове друштвене групе.
У раду Еколошка свест индивидуалних пољопривредних произвођача, ауторке
полазећи од модела развоја који је прихваћен и на националном нивоу, одрживог развоја,
износе резултате емпиријског истраживања обављеног у Јабланичком округу. На основу
добијених резултата констатују да постоји само делимично развијена еколошка свест
пољопривредних произвођача и указују на неопходност организовања едукативних састанака
са пољопривредним произвођачима, као и на потребу већег ангажовања стручних служби у
њиховом информисању о питањима пољопривредне политике код нас и у земљама Европе.
Саопштења на међународним скуповима публикована у целини или изводу баве се
осим одрживим развојем и етиком инжењера и специфичним проблемима карактеристичним
за поједине професије, као и питањима која спадају у домен социологије религије и
социологије заштите на раду.
Коауторски рад Analysis of the need for psychological help for professional
firefighters/rescures садржи анализу емпиријских података добијених испитивањем 307
ватрогасаца у Србији о њиховој процени потреба за разговором са психологом, након акције
спасавања. Анализа добијених података показала је да је ватрогасцима који су учествовали у
акцијама спасавања у којима је било исхода са смртним случајевима неопходна психолошка
подршка.
У коауторском раду Prerast-natural phenomenon and the cult place се анализира
„Прераст“, у околини Мајданпека, као природни феномен који је добио значај култног места.
На основу података прикупљених на терену указано је на значај овог природног феномена и
култним радњама које углавном спроводе Власи на овом простору. У раду се објашњава веза
између необичних природних феномена и веровања локалног становништва о посебним
магијским и његовим култним моћима.
У ауторском раду Engineers, Ethics and Sustainable Development полази се од
претпоставке да инжењери морају да буду упознати како са принципима инжењерске етике,
тако и са принципима одрживог развоја. Свој став поткрепљује анализом основних циљева
одрживог развоја и инжењерске професије који су према њеном мишљењу комплементарни,
јер су окренути ка очувању човека и планете земље. Према њеном мишљењу сваки инжењер
треба да усвоји принципе како инжењерске етике, тако и одрживог развоја.
Коауторски рад About Priesthood in the Border Municipality Surdulica, у првом делу
осим података о демографској структури становништва Сурдулице, садржи и вредан попис
верских објеката на територији ове општине. У другом делу рада приказани су резултати
интервјуа са свештеником Стојадиновим о односу локалне власти према цркви, односу
између припадника различитих религија и животу и раду у пограничју.
The influence of ecological conscience on the concept of sustainable development,
представља својеврсну теоријску елаборацију значаја еколошке свести за остваривање
концепта одрживог развоја. Указује се на чињеницу да без подизања нивоа еколошке свести
није могућа имплементација одрживог развоја.
Рад Ecumenism - The Notion and its Genealogy садржи социјалну и филозофскотеолошку анализу настанка и значаја „екуменизам“. Елаборирајући различите ставове,
аутори истичу да екуменизам има за основу и циљ да се кроз дијалог различитих религија
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дође до остваривања свеопштег добра и благостања на читавој планети Земљи, кроз усвајање
основних људских вредности и права на живот и добробит сваког живог „створа“.
Транзициони процеси, како у бившим социјалистичким земљама нашег окружења,
тако и у Србији донели су са собом многе негативне последице по друштвени и економски
развој. У коауторском раду Impact transiton processes in Serbia on wages of employees and their
motivation for safety work се указује на утицај транзиционих процеса на висину просечних
зарада у Србији, испитује повезаност између висина зарада и мотивације за безбедан рад и
долази до закључка да транзиција негативно утиче на мотивацију за безбедан рад јер је
дошло до наглог пада просечних зарада запослених.
У коауторском раду Social Determinants of Motivation for Safe Work, ауторке указују на
факторе који утичу на мотивацију за безбедан рад. Посебно на утицај транзиционих процеса
на социјалне детерминанте мотивације за рад и безбедан рад.
Као и претходни и коауторски рад Transitional Processes and Working Environment
Safety бави се утицајем транзиционих процеса на безбедност на раду. После кратког приказа
промена у свету рада изазваних транзиционим процесима, начињен је осврт на промене у
нашој земљи.
Cultural Dimensin of Sustainable Development as a Presumtion of Local Communities
Development посвећен је димензији одрживог развоја која се често занемарује – култури.
Ауторке заступају тезу да је култура као димензија овог модела развоја неопходна за
досезање развоја у правом смислу, јер култирна димензија уважава особености локалних
заједница и потенцира очување културе и националне разноврсности што је од посебног
значаја за мултикултурална друштва.
Анализом негативних последица транзиционих процеса у Србији, у свим друштвеним
сферама, у раду Poverty in countries in transition like a barrier in implementation of sustainable
development, ауторка долази до следећих закључака: транзиција негативно утиче на
економски раст и развој у нашој земљи, доводи до повећане стопе незапослености а самим
тим и до повећања стопе сиромаштва, што има за последицу негативан утицај на могућност
имплементације и остваривања одрживог развоја.
Коауторски рад саопштен на XVII International Scientific Conference Vlasina Encounters
2011 Population Participation in the Renewal and the Development of the Village представља
комплексну географско-демографску и социјалну анализу пограничног села источне Србије,
„Тополовник“ у околини великог Градишта. У раду се указује на разнолику националну
структуру, у којој ипак доминира српско становништво које се углавном бави
пољопривредном делатношћу као и на проблем демографског старења домаћинстава у
руралним подручјима.
Радови публиковани у тематским зборницима националног значаја (М40), посвећени
су истраживањима пограничја источне и југоисточне Србије, транзиционим процесима у
нашој земљи, дубинском интервјуу и екоцентризму.
У коауторском раду Тони Ристић - учитељ путник у „патуљастој" школи у Топлом
Долу (Пирот), аутори су приказали резултате дубинског интервјуа који је вођен са учитељем
патуљастог одељења у селу Топли Дол у општини Пирот. Дата је слика стања професије
„учитељ“ у пограничном селу које карактерише демографско пражњење и старење
популације, што доводи до затварања многих школа у овом крају.
О метларском занату у селу Пожежено, је рад посвећен једном од најстаријих заната
југоисточне Србије, „метларству“. Село Пожежено је једно од најпознатијих по прављењу
метли од природног материјала. Становништво се бави садњом и производњом метли
деценијам уназад, и представљају пример добре праксе очувања једног од најстаријих заната
овога краја, јер је њихова метла позната и изван граница наше земње. Радом је указано на
постојање, али и полако одумирање старих заната пограничја Србије.
Вашари као облик масовног окупљања представљају својеврстан вид испољавања
јавног живота који се одвија одређених дана у години на одређеном простору. Теренским
радом и дубинским интервјуима са испитаницима, указано је на одређена својства оваквог
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вида колективног окупљања у раду Вашар у Великом Градишту. Дошло се до закључка да се
на вашарима преплићу традиционално и модерно, при чему окупљања ове врсте у
савременом добу губе нека, а добијају нова обележја, односно функције.
Рад Промене у структури села: пример пољопривредног газдинства из Тополовника
приказује резултате теренског истраживања у селу Тополовник. На основу дубинског
интервјуа са члановима породичног газдинства Пауновић указано је на приближавање
сеоског живота више генерација у оквиру „породичне задруге“.
На значај дубинског интервјуа као метода за прикупљање података у руралним
подручјима указано је у коауторском раду Дубински интервју: користан метод у
истраживању руралних средина. Аутори су мишљења да је примена дубинског интервјуа
најпогоднија за прикупљање релевантних података у селима источне и југоисточне Србије с
обзиром на сложену демографско-социјалну структуру овог региона.
Користећи метод дубинског интервјуа, вођен је разговор са једним од најстаријих
становника села Мајиловца у општини Велико Градиште, са циљем да се испитају услови
живота старијих људи који живе сами. Резултати изнети у раду Живот на крају села:
исповест Будимира Станојевића из Мајиловца, указују на веома тежак положај ове
категорије становништва. Један од узрока оваквог положаја је како констатују аутори
недовољно укључивање и ангажовање институција државе и локалне самоуправе чији је
задатак брига о старим и изнемоглим лицима.
Најновија демографско-социолошка истраживања указују да су села југоисточне и
источне Србије, доживела демографски суноврат и пражњење. У раду Тополовник (Велико
Градиште) дат је приказ демографских промена током различитих историјских периода у
овом месту.
У коауторском раду Еколошка безбедност и одрживи развој у пограничним
општинама источне и југоисточне Србије – студија случаја, после елаборације различитих
ставова о одрживом развоју и еколошкој безбедности, дат је приказ еколошке безбедности у
пограничним општинама источне и југоисточне Србије. Приступило се анализи садржаја
стратешких докумената општина Мајданпек и Сурдулица. Током анализе локалних
стратешких докумената и докумената на националном нивоу дошло се до сазнања да постоји
преплитање области и индикатора те да је неопходно усвојити јединствену методологију за
праћење еколошке безбедности.
Рад Инжењери, етика и одрживи развој указује да се у време технолошког развоја, са
све већим и израженијим проблемима на релацији друштво-природа, намеће потреба
проширивања принципа инжењерске етике принципима одрживог развоја, односно да је
неопходна екологизација инжењерске етике која би допринела практичном деловању сваког
инжењера уз минимално нарушавање еколошке равнотеже.
У коауторском раду Пољопривредна производња и еколошка безбедност у општини
Врање пошло се од хипотезе да је еколошка свест пољопривредних произвођача овог
региона развијена само у појединим елементима те да постоје реалне опасности по
нарушавање еколошке безбедности. На основу података добијених емпиријским
истраживањем дошло се до сазнања да је еколошка свест развијена у њеном латентном
облику. Истовремено у раду је указано и на услове живота и рада у брдско-планинским
пределима и на значај развојне и пољопривредне политике која мора бити окренута ка
одрживом развоју и органској производњи.
У коауторском раду Могућности задовољавања потреба као детерминанта
социјалне правде у Србији, Македонији и Бугарској анализирани су подаци емпиријског
истраживања у овим државама. На основу добијених података дошло се до закључка да
грађани све три државе тешко задовољавају основне потребе, као и да је код већине
испитаника присутно схватање из предтранзиционог периода о улози државе у области
здравства, образовања и живота у старости.
Сиромаштву као глобалном проблему савременог човечанства посвећен је рад
Сиромаштво као последица транзиционих процеса у Србији и отежавајући фактор
остваривања одрживог развоја. У раду ауторке анализирају утицај глобализације и
транзиције на степен сиромаштва и посебно указују на повезаност транзиционих процеса у
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Србији и сиромаштва, при чему имају у виду и напоре које чини Србија усвајањем
Стратегије за сузбијање сиромаштва.
Полазећи од основне птретпоставке екоцентризма, поштовања живота, ауторке у раду
Екоцентризам као индикатор међуетничке толеранције у Србији, истражују везу између
поштовања живота, као вредности по себи, и међуетничке толеранције. На основу добијених
података закључују да постоји веза између схватања да национална припадност само
оптерећује и екоцентричне оријентисаности испитаника, као и схватања да миру у свету
може да допринесе поштовање живота без обзира на верску, националну и етничку
припадност.
Радови публиковани у часописима националног значаја (M50) посвећени су
различитим аспектима одрживог развоја и мотивацији за рад.
Полазећи од чињенице да пољопривреда представља примарну људску делатност,
којом је човек почео да преобликује и мења природу, као и да је са развојем друштва
пољопривреда придобила облике индустријске производње и да све више утиче на
деградацију животне средине, у раду Sustainable agriculture and social development се указује
на неопходност екологизације овог вида производње, јер како истичу ауторке без одрживе
пољопривреде нема одрживог друштвеног развоја.
У раду Economic sustainability in legal regulations of Republic of Serbia, се полази од
става да одрживи развој, између осталог, подразумева одрживу економију. Ауторке истичу
значај правне регулативе и указују на улогу државе у доношењу правних прописа који
омогућују и стимулишу одређене видове економске ативности, а друге пак не дозвољавају.
Климатске промене представљају један од глобалних еколошких проблема. Већина
земаља у развоју је таквог географског положаја да су чешће изложене негативном утицају
климатских промена, као што су суше и поплаве. У раду Социјално-правни аспекти
климатских промена, указује се на смањене капацитета ових земаља за брзи опоравак од
негативних последица климатских промена и потребу за већим укључивањем високо
развијених земаља у решавању проблема у овим земљама, како би повећале бруто
национални доходак и смањиле стопу сиромаштва.
У раду Социјално-правни аспекти одрживог развоја у Републици Србији ауторке
полазе од одрживог развоја као глобалног модела развоја, који обухвата економску,
еколошку и социјалну димензију. Указују на недовољно проучавање социјалне димензије
одрживог развоја, на значај правних норми у имплементацији одрживог развоја и везу
између социјалних и правних аспеката одрживог развоја.
Бавећи се могућностима остваривања одрживог развоја, ауторке у раду Ecological
conscience as a basis of accomplishment of sustainable development, указују да је остваривање
еколошке безбедности као одсуства претњи и наношења штете природној средини и здрављу
човека, претпоставка остваривања модела одрживог развоја. Истичу да је за досезање овог
вида безбедности неопходно подићи ниво еколошке свести.
У раду Culture of Peace, Sustainable Development and Realisation of Millenium Goals
Ecologica, полази се од различитих одређења културе мира и указује на повезаност културе
мира и одрживог развоја. Ауторке износе став да је неопходан прелазак од културе рата на
културу мира, од културе владања над људима и природом на на културу поштовања свега
што нас окружује, уз развијање свести о једнакости између људи и људи и природе чиме би
се допринело и остваривању Миленијумских циљева развоја.
Роми (Цигани) у Београду, представља приказ истоимене монографије, у којој ауторка
указује на најзначајније налазе до којих се дошло емпиријским истраживањем. Имајући у
виду етнодемографске специфичности ромског становништва, указује да на положај ове
групе значајну улогу играју различити фактори, те да су неопходна даља истраживања
положаја Рома у нас.
Указивању на значај правних норми за имплементацију одрживог развоја посвећен је
рад The Role of Environmental Low in The Implementation of Sustainable Development. У раду
ауторке истичу да право заштите животне средине има за задатак да понуди адекватна
решења у циљу спречавања деградације животне средине, кроз доношење и усвајање
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одређених правних норми које се односе на заштиту животне средине. Због такве његове
улоге право заштите животне средине представља основу у имплементацији и остваривању
концепта одрживог развоја.
У раду Engineering Ethics and Sustainable Developmentсе полази од основне
претпоставке да је вредносна основа инжењерске етике и одрживог развоја иста и да се
заснива на свеопштем добру како појединаца, тако и целокупне људске заједнице и планете
земље. Зато је неопходно да инжењери кроз усвајање принципа и вредности инжењерске
етике усвоје и принципе и вредности одрживог развоја јер су нераскидиво повезани.
Радови саопштени на скуповима националног значаја штампани у целости или изводу
(M60) посвећени остваривању одрживог развоја, социолошко–правним аспектима заштите на
раду и професионалној етици инжењера.
У раду Улога међународних организација у заштити права запослених, ауторке
полазе од заштите запослених на раду, као једног од најважнијих питања права и радног
законодавства. Дају приказ најзначајнијих организација које се баве заштитом права
запослених лица. Најзначајнија међу њима је Међународна организација рада, која кроз своја
општа и посебна правна акта штити и уређује права и обавезе запослених лица. У раду се
указује на промену броја и квалитета правних аката ове организације.
У коауторском раду О различитим перспективама индикатора заштите су
приказани различити типови индикатора заштите. Основна разлика је у њиховој
грануларности и организационом нивоу на којем се обавља анализа. Притоме, систем
заштите се третира као сложени, друштвено-технички систем, у коме једна класа индикатора
описује друштвени или људски, а друга класа индикатора технички или технолошки део
система.
Имајући у виду чињеницу да живимо у друштву технолошког, социјалног и
еколошког ризика, услед негативних последица техничко-технолошког развоја, сваки
инжењер мора да води рачуна о односу техничких решења које бира према животној средини
и друштву у целини. У том смислу, аутори рада Значај професионалне етике инжењера у
унапређивању заштите радне средине указују да је неопходно да инжењери заштите на раду
развијају професионалну етику инжењера кроз примену етичких кодекса у заштити радне и
животне средине.
Основни принципи безбедности и здравља запослених у рударско-енергетским
комплексима заснована је на правним прописима у области заштите на раду. У раду Систем
управљања рударско-енергетским комплексима и правна заштита запослених аутори
указују на везу између рударско-енергетских комплекса и права на здраву радну и животну
средину, кроз анализу индикатора. Истичу значај поштовања правних прописа у
остваривању безбедног рада у овој врсти индустријских комплекса.
У раду Безбедносна култура-инжењерски приступсе полази од дефинисања појма
безбедности, безбедносне културе кроз призму заштите на раду, заштите животне средине и
управљања ванредним ситуацијама. Аутори указују на мултидимензионалност овог појма, а
појам безбедносне културе се посматра са инжењерског становишта.
У раду Од антропоцентричне ка екоцентричној парадигми друштвеног развоја,
ауторка полази од сазнања да развој људске цивилизације карактерише континуирана смена
владајућих парадигми. Указујући на дуговековно преовлађујућу антропоцентричну
парадигму друштвеног развоја, у чијем фокусу је на првом месту човек, имајући у виду да је
са развојем друштва дошло и до деградацијим животне средине која успорава даљи развој
друштва, истиче потребу за сменом антропоцентричне, екоцентричном парадигмом.
Ауторке у саопштењу Социјално-здравствени положај старијих становника
Бабушнице, на конференцији Социјални и здравствени проблеми становништва југоисточне
Србије — с посебним освртом на положај остарелих које је штампано у изводу, указују да
становништво Србије спада у ред најстаријих популација у свет, као и да ће овај тренд
старења бити у будућности све израженији. Бавећи се положајем старијијих у Општини
Бабушница указано је на потребу јачања институција које се баве задовоњавањем социјалноздравствених потреба старијих лица у овој Општини и региону Србије.
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У саопштење Рурални развој југоисточне Србије и његов утицај на формирање
еколошке свести пољопривредника на научном скупу Друштво и заштита животне средине,
ауторке полазе од става да је сеоски простор и његову структуру неопходно изучавати у
пресеку унутрашњих односа у самом сеоском друштву, али и у пресеку односа са глобалним
социјалним системом. Указују да промене на глобалном плану, пре свега научно-технолошки
развој, процеси глобализације и нарушанање еколошке равнотеже доводе до промена и у
сеоским подручјима и пољопривредној делатности.
Имајући у виду да је мишљење о урађеној докторској дисертацији под називом
Социјално-еколошка безбедност, одрживи развој и квалитет живота, као и о урађеној
магистарској тези кандидаткиње Иване Илић Крстић, дато кроз Извештај за оцену и одбрану
урађене докторске дисертације, односно магистарске тезе, Комисија овом приликом само
истиче да дисертација представља спој теоријског и емпиријског истраживања утицаја и
повезаности еколошке безбедности, социјалне безбедности, одрживог развоја и квалитета
живота. У теоријском делу рада извршена је операционализација појмова релевантних за
предмет истраживања, уз указивање на индикаторе којима се мери степен остваривања у
свакој од поменутих области. Посебно је анализирана законска регулатива посвећена
социјалној и еколошкој безбедности и одрживом развоју на националном нивоу и општинама
Бабушница и Мајданпек у којима је реализовано емпиријско истраживање. Указује се на
неопходност прихватања идеје одрживог развоја, не само на глобалном и националном, већ и
на локалном нивоу, као и да је остваривање овог модела развоја чији је основни циљ
повећање квалитета живота уз усаглашавање економског развоја са капацитетима животне
средине и остваривање социјалне правде, посебно отежано у недовољно развијеним
друштвима и друштвима у транзицији попут Србије. Магистарска теза кандидаткиње под
називом Сиромаштво у Републици Србији и одрживи развој, бави се проблемима
транзиционих процеса српског друштва, који се рефлектују на повећани степен сиромаштва
грађана и негативно утичу на могућност имплементације одрживог развоја у Републици
Србији. Магистарска теза је теоријско-емпиријског карактера, као и докторска дисертација.
2.3. УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА
Кандидаткиња је активно учествовала још током основних и последипломских
студија у неколико домаћих и иностраних пројеката:




Стратегија деловања синдиката у Централној и Источној Eeponu u Србији у процесу
транзиције, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије (Пројекат бр.
1319). Пројекат је реализовао Филозофски факултет у Нишу-Институт за социологију.
Конфликти у мултинационалном подручју: Бујановац, Прешево, Медвеђа. CHF
International, Цара Душана 12, 17 000 Врање, Србија (од 10. 7. 2004. до 25. 8. 2004).
Култура мира, идеититети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу
евроинтеграције (149014Д). Пројекат реализовао Филозофски факултет у Нишу Институт за социологију, а финансирало Министарство науке и заштите животне средине
Републике Србије. Руководилац пројекта др Љубиша Митровић. У периоду (2006-2008),
ангажована као сарадник, стипендиста Министарства науке и заштите животне средине
Републике Србије.
Др Ивана Илићи-Крстић је тренутно ангажована на пројекту:



Одрживост идентитета Срба и националнш мањина у пограничним општинама
источне и југоисточне Србије (179013), који се изводи на Универзитету у Нишу Машински факултет, а финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
PC. У периоду, 2010-2015, ангажована као члан истраживачког тима у категорији А1.
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3. СПОСОБНОСТ ЗА НАСТАВНИ РАД
Др Ивана Илић-Крстић има богато наставно и педагошко искуство, почев од 2006.
године када је волонтирала као студент последипломских студија и стипендиста
Министарства науке и заштите животае средине Републике Србије на предметима Социјална
екологија, Социологија заштите на раду и Социологија на Факултету заштите на раду у
Нишу.
Од 2008. године по избору у звање сарадника у настави, а затим и асистента на
Факултету заштите на раду у Нишу учествује у реализацији дела наставних активности из
предмета Социологија (ОАС), Одрживи развој (ОАС), Социјална екологија (МАС),
Социологија заштите на раду (МАС), Политика заштите животне средине (МАС), Локални
одрживи развој (МАС), Информисање и односи с јавношћу (МАС), Пословна етика у
заштити животне средине (МАС).
Током рада са студентима у оквиру вежби и кроз консултације допринела је њиховом
успешнијем савлађивању градива, а укупним ангажовањем и иновирању и унапређењу
наставе на предметима на којима је била ангажована, те се рад у раду са студентима може
оценити као веома успешан.
4. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
4.1. РЕЦЕНЗИРАЊЕ РАДОВА
Кандидаткиња је учествовала у рецензирању радова: „Engineers and sustainable
development“ и „Status and perspective of engineers in Serbia at the turn of 21 century“,
објављених y зборнику Mechanical Enginering in XXI century, edited by D. Milčić. Niš:
Mechanical Faculty of NiS. ISBN 978-86-6055-039-4.
4.2. МЕНТОРСКИ РАД СА СТУДЕНТИМА
Др Ивана Илић-Крстић је узела учешће на првом међународном студентском конгресу
Congress of Students of Environmental Protection of South Eastern Europe - COSEP, Kopaonik
Mountain, April 23rd - 26th, 2008, као ментор кандидату Весни Здравковић, студенту
основних студија Факултета заштите на раду у Нишу, током писања рада Waste managementaway of increasing or decreasing poverty.
4.3.ПРЕДАВАЊА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА ПO ПОЗИВУ
Др Ивана Илић-Крстић је по позиву Др Драгољуба Б. Ђорђевића ред. проф.
Машинског факултета у Нишу, одржала следећа предавања:
 „Инжењери, етика и одрживи развој" 3. децембар 2013, студентима мастерстудија,
Машинског факултета у Нишу.
 „Инжењери, етика и одрживи развој" 15. април 2015, студентима четврте године
основних студија, Машинског факултета у Нишу.
 „Инжењери, етика и одрживи развој" 29. новембар2016, студентима четврте године
основних студија, Машинског факултета у Нишу.
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4.4. ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
Промоцијом зборника од водећег националног значаја „Старији људи у пограничју
источне и југоисточт Србије",дала је допринос у представљању положаја старијих људи у
овим регионима Републике Србије:
 29.11.2013. на Нишком сајму књига, као један од приређивача и коаутора рада
 12.12.2013. у Заводу за проучавање села у Београду.
5. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР
На основу увида у документацију и остварене резултате у оквиру научне, педагошке и
стручне активности, Комисија констатује да др Ивана Илић-Крстић, асистент Факултета
заштите на раду има:
1. Научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира (доктор наука заштите
животне средине);
2. Објављена 47 научна и стручна рада из уже научне области за коју се бира, и то:
- Два (2) рада објављена у међународним часописима категорије М23;
- Два (2) рада објављена у часописима категорије М24, од којих један издаје
Универзитет у Нишу на коме је аутор;
- Једанаест (11) радова саопштених на међународним научним скуповима од којих је
десет (10) штампано у целини и један (1) у изводу;
- Тринаест (13) радова штампано у тематским зборницима националног значаја (седам
у категорији М44 и шест у категорији М45);
- Један је од приређивача зборника водећег националног значаја;
- Девет (9) радова објављених у часописима националног значаја, од чега је аутор два
(2) рада објављена у часопису који публикује радове на енглеском језику, при чему је
на једном првопотписани аутор;
- Девет (9) саопштења на скуповима националног значаја, осам (8) штампано у целини
и један (1) у изводу;
3. Укупан коефицијент компетентности М=72,7;
4. Исказану способност за наставни рад и богато педагошко искуство;
5. Учешће у реализацији четири научно-истраживачка пројекта;
6. Значајан допринос академској и широј заједници учествовањем у различитим облицима
активности.
Ценећи постигнуте резултате у научном, стручном и педагошком раду као и остварене
активности које доприносе угледу академске и шире заједнице, Комисија је мишљења да др
Ивана Илић-Крстић, асистент на Факултету заштите на раду у Нишу, испуњава све услове за
избор у звање доцент за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити
радне и животне средине на Факултету заштите на раду у Нишу, Универзитета у Нишу.
6. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу увида у документацију која је достављена уз пријаву на конкурс и детаљне
анализе остварених резултата у образовном и научно-стручном раду, Комисија констатује да
кандидаткиња др Ивана Илић-Крстић испуњава услове за избор у звање доцента у пољу
друштвено-хуманистичких наука, предвиђене Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета у Нишу и Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Нишу – пречишћени текст („Гласник Универзитета у Нишу“, бр.
10/2015), јер има:
- Научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира
- Склоност и способност за наставни рад
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