


И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

ДОЦЕНТА 
 
I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Факултет заштите на раду у Нишу 
Конкурс објављен: 06.06.2015. године у дневном листу “Народне новине” 
Ужа научна област: Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне 
средине 
Број кандидата који се бирају: 1 (један) 
Број пријављених кандидата: 2 (два) 
 
Имена пријављених кандидата: 
1. др Данијела Аврамовић, дипломирани инжењер заштите животне средине, 

стручни сарадник за рад у лабораторији Факултета заштите на раду у Нишу и 
2. др Ивана Божић Миљковић, дипломирани економиста, доцент Факултета за 

правне и пословне студије „др Лазар Вркатић“, из Новог Сада. 
 
Уз пријаву кандидати су приложили следећу документацију:  
 
Кандидат др Данијела Аврамовић: 
• Биографију,  
• Препис дипломе о стеченом високом образовању – дипломирани инжењер 

заштите животне средине на Факултету заштите на раду у Нишу - Универзитета у 
Нишу,  

• Уверење о стеченом научном степену Доктора наука заштите животне средине на 
Факултету заштите на раду у Нишу - Универзитета у Нишу, 

• Списак научних и стручних радова и саме радове на CD-у у електронском облику. 
 
Кандидат др Ивана Божић Миљковић: 
• Биографију,  
• Препис дипломе о стеченом високом образовању – дипломирани економиста на 

Економском факултет у Нишу - Универзитета у Нишу,  
• Препис дипломе о  стеченом научном степену Доктора економских наука 

Економском факултет у Нишу - Универзитета у Нишу и 
• Списак научних и стручних радова и њихове фотокопије. 
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II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Кандидат Данијела Аврамовић 
 

1. Основни биографски подаци 
− Име, средње име и презиме: Данијела Миодраг Аврамовић 
− Датум и место рођења: 20.06.1975. године, Алексинац 
− Установа где је запослен: Факултет заштите на раду у Нишу 
− Звање / радно место: стручни сарадник за рад у лабораторији 
− Научна област: нема 
− Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:  

• члан је Источноалпског-динарског друштва за истраживање вегетације (Eastern 
Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology) 

 
2. Стручна биографија, дипломе и звања 
 
Основне студије: 
− Назив установе: Факултет заштите на раду у Нишу 
− Место и година завршетка: Ниш, 1999. 
 
Мегистеријум: 
− Назив установе: Факултет заштите на раду у Нишу 
− Место и година завршетка: Ниш, 2005. 
− Назив магистарске тезе: Економско-еколошки аспект експлоатације заштићених 

природних добара 
− Ужа научна област: заштита животне средине 
 
Докторат: 
− Назив установе: Факултет заштите на раду у Нишу 
− Место и година завршетка: Ниш, 2015. 
− Назив докторске дисертације: Менаџмент природним ресурсима националних 

паркова Србије 
− Ужа научна област: Друштвено-хуманистичке науке у радној и животној средини 
− Досадашњи избор у наставна и научна звања: нема 
 
3. Објављени радови 
Преглед досадашњих резултата научног и стручног рада кандидата Данијеле 
Аврамовић 
 
3.1. Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33 или Р54) 

Ред. 
број Назив рада 

Вредност 
коефицијената 

компетентности 
М Р 

1. 

Avramović D., Milosavljević V. & Ranđelović N. (2006): The horology and ecology 
of Pinus pallasiana in Serbia, In: Proceedings of Symposium, II International 
Symposium of ecologists of Montenegro, Kotor, pp. 73 – 75. ISBN 86-908743-0-5, 
COBISS.CG-ID 10632976 

1 1 
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2. 

Ranđelović N., Avramović D., Đorđević V. & Lilić A. (2006): Herbal Associations of 
mountain Leskovik, In: Proceedings of Symposium, II International Symposium of 
ecologists of Montenegro, Kotor, pp. 77 – 81. ISBN 86-908743-0-5, COBISS.CG-ID 
10632976 

1 1 

3. 

Avramović D., Nikolić, Lj. Zlatković B. & Ranđelović N. (2008): The Proposal of rare 
plant species of the valley of river Pčinja nominated for protection, In: 
Proceedings, 3. Congress of Ecologist of Macedonia with international 
participation and marking the 80- Anniversary of Prof. dr Ljupčo Grupče‘s life and 
60 years active scientific work, Macedonian Ecological Society, Skopje, pp. 182 – 
186. ISBN 978-9989-648-13-7, COBISS.MK-ID 76409098 

1 1 

4. 

Ristić D., Milošević L., Avramović D.& Savić M. (2009): The influance of wildland 
fires on air quality, Proceedings of 2nd Congress of Students of Environmental 
Protection of South Eastern Europe, Kopaonik, May 13th – 15th,  Faculty of 
occupational safety, Niš, pp. 1 – 5, 2009, (CD-Rom edition) ISBN 978-86-6093-004-
2 

1 1 

5. 

Milošević L., Ristić D., Avramović D. & Niketić P. (2009): Forest Fire as a Forest 
Threat Factor, Proceedings of 2nd Congress of Students of Environmental 
Protection of South Eastern Europe, Kopaonik, May 13th – 15th,  Faculty of 
occupational safety, Niš, pp. 1 – 4, 2009, (CD-Rom edition) ISBN 978-86-6093-004-
2 

1 1 

6. 

Avramović D., Savić M. & Spasić D. (2009): Economical valorisation of Natural 
resources of National parks, Proceedings of 2nd Congress of Students of 
Environmental Protection of South Eastern Europe, Kopaonik, May 13th – 15th,  
Faculty of occupational safety, Niš, pp. 1 – 5, 2009, (CD-Rom edition) ISBN 978-86-
6093-004-2 

1 1 

7. 

Ćurić M., Ranđelović N., Avramović D., Spasić D. & Hristovski N. (2010): Rare plant 
species of deliblato sands, In: Proceedings, XVIII International Scientific and 
Professional Meeting „Ecological truth“ Eco-Ist'10, Apatin, 01- 04. june, University 
of Belgrade – Tehnical Faculty of Bor, Bor, pp. 408 – 413. ISBN 978-86-80987-79-1, 
COBISS.SR–ID 175499788 

1 1 

8. 

Kostić M., Avramović D., Radenković V. & Spasić D. (2011): Ekonomic-ecological 
evaluation of forest resources, In: Proceedings, XIX International Scientific and 
Professional Meeting „Ecological truth“ Eco-Ist'11, Bor, 01 - 04. june, University of 
Belgrade – Tehnical Faculty of Bor, Bor, pp. 46 – 53. ISBN 978-86-80987-84-2, 
COBISS.SR–ID 183947276 

1 1 

9. 

Spasić D., Avramović D. & Malenović- Nikolić J. (2011): Occupational injiries in the 
mining industry in Serbia, In: Proceedings, The 16th Conference of the series „Man 
and Working Environment“, International conference Safety of technical systems 
in living and working environment, Niš, 27 – 28 October, University of Nis, Faculty 
of Occupational Safety in Niš. pp. 403 – 406. ISBN 978-86-6093-035-6, COBISS.SR-
ID 187155980 

1 1 

10. 

Spasić D., Kožuh M. &Avramović D. (2011): Economic effects of occupational 
safety, In: Proceedings, The 16th Conference of the series „Man and Working 
Environment“, International conference Safety of technical systems in living and 
working environment, Niš, 27 – 28 October, University of Nis, Faculty of 
Occupational Safety in Niš. pp. 415 – 418. ISBN 978-86-6093-035-6, COBISS.SR-ID 
187155980 

1 1 

Укупна вредност коефицијента компетентности за групу резултата М33 или Р54 10 10 
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3.2. Монографија националног значаја (М42 или Р13) 

Ред. 
број Назив рада 

Вредност 
коефицијената 

компетентности 
М Р 

1. 
Spasić, D. i Avramović D. (2007): Povrede na radu u Republici Srbiji u periodu 
od 1954 do 2006. godine, Monografija nacionalnog značaja, Fakultet zaštite na 
radu u Nišu, Univerzitet u Nišu, str. 245 

5 5 

Укупна вредност коефицијента компетентности за групу резултата М42 или Р13 5 5 
 
3.3. Рад у водећем часопису националног значаја (М51 или Р61) 

Ред. 
број Назив рада 

Вредност 
коефицијената 

компетентности 
М Р 

1. 

Ranđelović N. &Avramović D. (2004): Protected Nature areas, Flora and 
Vegetation in vicinity of Sokobanja (Serbia and Montenegro), Journal „Natura 
Montenegrina“ br. 3, Natural History Museum of Montenegro, Podgorica, pp. 
379 – 386. UDK 502.72:502. 75(497.11)(045)=111, (CD-Rom edition) ISSN 1451-
5776, COBISS.CG-ID 5844752 

3 2 

2. 

Avramović D., Spasić D. & Ranđelović N. (2004): The Economic effects of Geo- 
and Biodiversity degradation in protected areas, Journal „Natura Montenegrina“ 
br. 3, Natural History Museum of Montenegro, Podgorica, pp. 387 – 393. UDK 
330.11:502.72 (045)=111, (CD-Rom edition) ISSN 1451-5776, COBISS.CG-ID 
5844752 

3 2 

3. 

Avramović D.& Spasić D. (2005): The legal regulations on natural values 
protection in Serbia, Journal  „Natura Montenegrina“ br. 4, Natural History 
Museum of Montenegro, Podgorica, str. 281 – 289. UDK 164.04:581.52 (497.11) 
(045)=111, (CD-Rom edition) ISSN 1451-5776, COBISS.CG-ID 5844752 

3 2 

4. 

Avramović D. & Spasić D. (2008): The importance of cave management for their 
nature values conservation, Journal „Natura Montenegrina“, Natural History 
Museum of Montenegro, Podgorica,  No. 7(3)/2008 str. 281 – 287. (CD-Rom 
edition) ISSN 1451-5776, (On line edition) ISSN 1800-7155, COBISS.CG-ID 
5844752 

3 2 

5. 

Ranđelović N., Avramović D., Đorđević V. & Lilić A. (2008): Hill steppe vegetation 
of Leskovik, Journal „Natura Montenegrina“, Natural History Museum of 
Montenegro, Podgorica,  No. 7(3)/2008 str. str. 409 – 417. (CD-Rom edition) ISSN 
1451-5776 , (On line edition) ISSN 1800-7155, COBISS.CG-ID 5844752 

3 2 

Укупна вредност коефицијента компетентности за групу резултата М51 или Р61 15 10 
 
3.4. Рад у научном часопису (М53 или Р62)  

Ред. 
број Назив рада 

Вредност 
коефицијената 

компетентности 
М Р 

1. 
Ранђеловић Н. и Аврамовић Д. (2004): Прилог васкуларној флори 
кањонасто-клисурасте долине Осаничке реке, Часопис „Заштита природе“ 
бр. 55/1-2. Београд, стр. 113 – 121. ISSN 0514-5899, COBISS.SR-ID 4722946 

1 1.5 

2. 

Ћурић М., Спасић Д., Аврамовић Д. и Ранђеловић Н. (2008): Економско-
еколошке последице антропогеног утицаја на диверзитет Делиблатске 
пешчаре, Часопис „Заштита природе“, вол. 60. бр. 1-2. Београд, стр. 531- 
538. ISSN 0514-5899, COBISS.SR-ID 4722946 

1 1.5 
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3. 
Аврамовић Д.,Ђорђевић В., Ранђеловић Н. и Лилић А. (2011): Лесковик- 
станиште реликтних полидоминантних шумских зајендица, Часопис 
„Заштита природе“ бр. 61/2, Београд, стр. 35 - 56.  

1 1.5 

Укупна вредност коефицијента компетентности за групу резултата М53 или Р62 3 4.5 
 
3.5. Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини (М61 или 
Р64) 

Ред. 
број Назив рада 

Вредност 
коефицијената 

компетентности 
М Р 

1. 

Спасић Д.,Аврамовић Д. (2003): Повреде на раду у Србији од 1948. до 2001. 
године (Рад по позиву), Национална конференција са међународним 
учешћем, Зборник радова, „Оцена професионалног ризика- теорија и 
пракса“, Ниш, 4 - 5. децембар, Факултет заштите на раду у Нишу, 
Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 223 – 225. 

2 1.5 

2. 

Spasić D. i Avramović D. (2006): Značaj sagledavanja ekonomskih posledica zbog 
nezgoda na radu za unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu (Rad po 
pozivu), XIV Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem „Čovek i radna 
sredina“, Zbornik radova „Ekonomski aspekti zaštite radne i životne sredine“, 
Niš, 15 – 16. jun, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Univerzitet u Nišu, Niš, str. 47 – 
51, ISBN 86-80261-69-6, COBISS.SR–ID 134375948 

2 1.5 

3. 

Spasić D. i Avramović D. (2012): Povrede na radu u industriji, poljoprivredi, 
saobraćaju i komunalnoj delatnosti Srbije (Rad po pozivu), 9. Nacionalna 
konferencija sa međunarodnim učešćem „Zaštita na radu u industriji, saobraćaju 
i komunalnoj delatnosti“, Zbornik radova, Tara, 02 – 08. oktobar, Savez zaštite 
na radu Vojvodine i Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite 
na radu Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 
str. 23 – 33. ISBN 978-86-7892-468-2, COBBIS.SR-ID 276098055 

2 1.5 

Укупна вредност коефицијента компетентности за групу резултата М61 или Р64 6 4.5 
 
3.6. Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63 или Р65) 

Ред. 
број Назив рада 

Вредност 
коефицијената 

компетентности 
М Р 

1. 

Ranđelović N., Milenović V., Milosavljević V. i Avramović D. (2001): Hig(d)rofilna 
flora i vegetacija Moravice kraj Aleksinca, Naučni skup posvećen istraživanjima 
vodenih ekosistema i plavnih zona, Zbornik radova “Zasavica 2001”, Institut za 
biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad i Goransko-ekološki pokret, 
Sremska Mitrovica, str. 170 - 174. 

1 0.5 

2. 

Avramović D. (2003): Zaštićena prirodna dobra na području Istočne Srbije, XI  
Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Zbornik 
radova „Ekološka istina 2003“, Donji Milanovac, 02-04. jun, Tehnički fakultet u 
Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, str. 20 – 23. 

1 0.5 

3. 

Avramović D., Milosavljević V., Vučković M. i Ranđelović N. (2003): Zaštićene 
biljene vrste Istočne Srbije, XI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i 
zaštiti životne sredine, Zbornik radova „Ekološka istina 2003“, Donji Milanovac, 
02-04. jun, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, str. 24 – 26. 

1 0.5 

4. 

Ranđelović N., Jeremić Ž.,Avramović D. i Petrović D. (2003): Flora i vegetacija 
zaštićenog prirodnog dobra Vratna kraj Negotina, XI  Naučno-stručni skup o 
prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Zbornik radova „Ekološka istina 
2003“, Donji Milanovac, 02-04. jun, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u 
Beogradu, Bor, str. 27 – 31. 

1 0.5 
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5. 

Ranđelović N., Jeremić Ž. i Avramović D. (2003): Ostaci autohtonih Rajačkih 
šuma sa predlogom mera za zaštitu, XI Naučno-stručni skup o prirodnim 
vrednostima i zaštiti životne sredine, Zbornik radova „Ekološka istina 2003“, 
Donji Milanovac, 02-04. jun, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, 
Bor, str. 32 – 34. 

1 0.5 

6. 

Ranđelović N., Avramović D., Jeremić Ž., Petrović D. (2004): Prilog flori i 
vegetaciji doline reke Zamne, XII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i 
zaštiti životne sredine, Zbornik radova, Ekološka istina „EkoIst’04“, Borsko 
jezero, 30. maj - 02. jun, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, 
str. 46 – 49, ISBN: 86-80987-26-3, COBISS.SR – ID 114852620 

1 0.5 

7. 

Ranđelović N., Đorđević D., Zlatković B., Avramović D. (2004): Svrljiške planine 
refugijum endemičnih biljnih vrsta i fitocenoza, XII Naučno-stručni skup o 
prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Zbornik radova, Ekološka istina 
„EkoIst’04“, Borsko jezero, 30. maj - 02. jun, Tehnički fakultet u Boru, 
Univerzitet u Beogradu, Bor,str. 50 – 53, ISBN: 86-80987-26-3, COBISS.SR–ID 
114852620 

1 0.5 

8. 

Avramović D., Ranđelović N., Mitić-Stojanović D. i Jeremić Ž. (2004): Zaštićena 
prirodna dobra homoljske kotline, XII Naučno-stručni skup o prirodnim 
vrednostima i zaštiti životne sredine, Zbornik radova, Ekološka istina 
„EkoIst’04“, Borsko jezero, 30. maj - 02. jun,  Tehnički fakultet u Boru, 
Univerzitet u Beogradu, Bor, str. 54 – 57, ISBN: 86-80987-26-3, COBISS.SR–ID 
114852620 

1 0.5 

9. 

Avramović D., Spasić D., Marjanović J. i Ranđelović N. (2004): Potencijali za 
razvoj ekoturizma u parku prirode „Stara planina“, XII Naučno-stručni skup o 
prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Zbornik radova, Ekološka istina 
„EkoIst’04“, Borsko jezero, 30. maj - 02. jun, Tehnički fakultet u Boru, 
Univerzitet u Beogradu, Bor, str. 472 – 476, ISBN: 86-80987-26-3, COBISS.SR–ID 
114852620 

1 0.5 

10. 

Ranđelović N. i Avramović D. (2004): Zaštićena prirodna dobra, flora i vegetacija 
kraških predela Gornje Resave,  Zbornik radova, 5. Simpozijum o zaštiti karsta, 
Guča, 24 – 26. septembar, Akademski speleološko alpinistički klub, Beograd, str. 
121 – 134. ISBN 86-907923-0-9 

1 0.5 

11. 

Avramović D., Spasić D. i Ranđelović N. (2005): Kategorizacija zaštićenih 
prirodnih dobara, XIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti 
životne sredine, Zbornik radova, Ekološka istina „EcoIst’05“, Borsko jezero 01- 
04. jun, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, str. 71 – 74. ISBN 
86-80987-31-X, COBISS.SR – ID 122339596 

  

12. 

Ranđelović N., Avramović D., Velojić M., Krstić J. i Jeremić Ž. (2005): Flora 
Tupižnice u Istočnoj Srbiji, XIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i 
zaštiti životne sredine, Zbornik radova, Ekološka istina „EcoIst’05“, Borsko 
jezero 01- 04. jun, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, str. 75 
– 80. ISBN 86-80987-31-X, COBISS.SR–ID 122339596 

1 0.5 

13. 

Ranđelović N., Avramović D., Jeremić Ž. i Petrović D. (2005): Flora i vegetacije 
Gornjačke klisure, XIII Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti 
životne sredine, Zbornik radova, Ekološka istina „EcoIst’05“, Borsko jezero 01- 
04. jun, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, str. 81 – 84. ISBN 
86-80987-31-X, COBISS.SR–ID 122339596 

1 0.5 

14. 

Avramović D., Spasić D., Đorđević-Novaković D. i Ranđelović N. (2005): 
Turistički značaj speleoloških prirodnih dobara Svrljiške kotline, XIII Naučno-
stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Zbornik radova, 
Ekološka istina „EcoIst’05“, Borsko jezero 01- 04. jun, Tehnički fakultet u Boru, 
Univerzitet u Beogradu, Bor,  str. 594 – 598. ISBN 86-80987-31-X, COBISS.SR–ID 
122339596 

1 0.5 
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15. 

Ranđelović N., Avramović D., Đorđević V. i Lilić A. (2005): Flora Leskovika 1, 8. 
Simpozijum o flori istočne Srbije i susednih regiona, Zbornik radova, Niš, 20 – 
24, jun, Odsek za biologiju sa ekologijom, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, 
Univerzitet u Nišu i Biološko društvo „dr Sava Petrović“, Niš, str. 5 – 12. ISBN 86-
85227-63-1 

1 0.5 

16. 

Ranđelović N., Avramović D., Jocić S. i Pavlović V. (2005): Crocus vernus vrste u 
okolini Mladenovca, 8. Simpozijum o flori istočne Srbije i susednih regiona, 
Zbornik radova, Niš, 20 – 24, jun, Odsek za biologiju sa ekologijom, Prirodno-
matematički fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu i Biološko društvo „dr Sava 
Petrović“, Niš, str. 21 – 24. ISBN 86-85227-63-1 

1 0.5 

17. 

Avramović D., Zlatković B. i Ranđelović N. (2005): Zaštićena prirodna dobra 
Jugoistočne Srbije, 8. Simpozijum o flori istočne Srbije i susednih regiona, 
Zbornik radova, Niš, 20 – 24, jun, Odsek za biologiju sa ekologijom, Prirodno-
matematički fakultet u Nišu, Univerzite u Nišu i Biološko društvo „dr Sava 
Petrović“, Niš, str. 223 – 227. ISBN 86-85227-63-1 

1 0.5 

18. 

Đorđević V., Ranđelović N., Avramović D. i Lilić A. (2006): Prilog vegetaciji 
Leskovika, XIV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne 
sredine, Zbornik radova, Ekološka istina „EkoIst’06“, Sokobanja 04 – 07. jun, 
Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, str. 34 – 38. ISBN 86-
80987-37-9, COBISS.SR–ID 131062028 

1 0.5 

19. 

Stojanović Z., Veličković D., Avramović D., Milosavljević V., Blagojević B. i 
Ranđelović N. (2006): Istraživanje selena u biljnim vrstama Jugoistočne Srbije, 
XIV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, 
Zbornik radova, Ekološka istina „EkoIst’06“, Sokobanja 04 – 07. jun, Tehnički 
fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, str. 39  – 43. ISBN 86-80987-37-9, 
COBISS.SR–ID 131062028 

1 0.5 

20. 

Spasić D., Avramović D. (2006): Nameti na emisije zagađujućih materija, XIV 
Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Zbornik 
radova, Ekološka istina „EkoIst’06“, Sokobanja 04 – 07. jun, Tehnički fakultet u 
Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, str. 419 – 423. ISBN 86-80987-37-9, 
COBISS.SR–ID 131062028 

1 0.5 

21. 

Avramović D., Spasić D., Ranđelović N., Jeremić Ž. i Stamenković N. (2006): 
Turistički potencijali opštine Sokobanja, XIV Naučno-stručni skup o prirodnim 
vrednostima i zaštiti životne sredine, Zbornik radova, Ekološka istina 
„EkoIst’06“, Sokobanja 04 – 07. jun, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u 
Beogradu, Bor, str. 507 – 511. ISBN 86-80987-37-9, COBISS.SR–ID 131062028 

1 0.5 

22. 

Avramović D., Đurić M., Spasić D. i Ranđelović N. (2007): Specijalni rezervati 
prirode u Vojvodini od međunarodnog značaja, XV Naučno-stručni skup o 
prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Zbornik radova, Ekološka istina 
„EkoIst’07“, Sokobanja 27 – 30. maj, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u 
Beogradu, Bor, str. 23 – 28. ISBN 978-86-809887-51-4, COBISS.SR–ID 
140297228 

1 0.5 

23. 

Đorđević V., Avramović D., Lilić A. i Ranđelović N. (2007): Značajne biljne vrste 
Leskovika, XV Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne 
sredine, Zbornik radova, Ekološka istina „EkoIst’07“, Sokobanja 27 – 30. maj, 
Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, str. 69 – 73. ISBN 978-86-
809887-51-4, COBISS.SR–ID 140297228 

1 0.5 

24. 

Avramović D., Jakšić P., Spasić D. i Ranđelović N. (2007): Značaj uvođenja 
menadžmenta speleološkim objekatima Srbije, XV Naučno-stručni skup o 
prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine, Zbornik radova, Ekološka istina 
„EkoIst’07“, Sokobanja 27 – 30. maj, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u 
Beogradu, Bor, str. 415 – 419. ISBN 978-86-809887-51-4, COBISS.SR–ID 
140297228 

1 0.5 
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25. 

Spasić D. i Avramović D. (2007): Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima i 
izvori sredstava za njihovu zaštitu, XV Naučno-stručni skup o prirodnim 
vrednostima i zaštiti životne sredine, Zbornik radova, Ekološka istina 
„EkoIst’07“, Sokobanja 27 – 30. maj, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u 
Beogradu, Bor, str. 420 – 424. ISBN 978-86-809887-51-4, COBISS.SR–ID 
140297228 

1 0.5 

26. 

Avrmović D., Ranđelović N., Đorđević, V. i Lilić A. (2008): Zajednice planinskih 
pašnjaka Leskovika, XVI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti 
životne sredine, Zbornik radova, Ekološka istina „EkoIst’08“, Sokobanja 01 – 04. 
jun, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, str. 29 – 34. ISBN 
978-86-80987-57-6, COBISS.SR–ID 148634892 

1 0.5 

27. 

Avramović D., Petrović D., Krstić A. i Ranđelović N. (2008): Šumska vegetacija 
doline reke Vratne, XVI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti 
životne sredine, Zbornik radova, Ekološka istina „EkoIst’08“, Sokobanja 01 – 04. 
jun, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, str. 35 – 41. ISBN 
978-86-80987-57-6, COBISS.SR–ID 148634892 

1 0.5 

28. 

Spasić D. i Avramović D. (2008): Štete na šumama prouzrokovane aktivnostima 
čoveka, XVI Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne 
sredine, Zbornik radova, Ekološka istina „EkoIst’08“, Sokobanja 01 – 04. jun, 
Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Bor, str. 87 – 91. ISBN 978-86-
80987-57-6, COBISS.SR–ID 148634892 

1 0.5 

29. 

Спасић Д. и Аврамовић Д. (2010): Економски аспект примене закона о 
безбедности и здрављу на раду, Националнa конференција са 
међународним учешћем „50 година организоване заштите на раду у 
Србији“. Зборник радова, Ниш, 26 - 27. март, Катедра за друштвени развој и 
хуманизацију радне и животне средине, Факултет заштите на раду у Нишу, 
Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 236 – 243. ISBN 978-86-6093-013-4, 
COBISS.SR–ID 174532364 

1 0.5 

30. 

Spasić D. i Avramović D. (2010): Izgube zaradi mikrotravm, Elektronski zbornik 
radova „Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela“. Dvodnevni 
posvet z mednarodno udeležbo, Portorož, 11 - 12. maj, Univerza v Ljubljani. 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo- Oddelek za tehniško varnost. 
Ljubljana. Br. rada 19. ISBN 978-961-6756-13-6 

1 0.5 

31. 

Avramović D. i Spasić D. (2010): Ekonomski značaj zaštite na radu u tržišnim 
uslovima, Nacionalna konferencijа sa međunarodnim učešćem „Zaštita na radu 
multidisciplinarno ostvarivanje bezbednosti i zdravlja na radu“, Zbornik radova,  
Tara, 05 – 09 oktobar, Savez zaštite na radu Vojvodine, Departman za 
inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Novi Sad, Fakultet tehničkih 
nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, str. 341 - 349. ISBN 978-86-7892-
308-1, COBISS.SR–ID 257238535 

1 0.5 

32. 

Avramović D., Petrović D., Spasić D. i Ranđelović N. (2011): Uticaj divljači na 
biljni svet u lovištu “Vratna”, 6. Međunarodni simpozijum o lovstvu i održivom 
korišćenju biodiverziteta, Žagubica, 15 – 17. april, Lovačko udruženje „Jovan 
Šerbulović“ - Žagubica, str. 186 – 197. ISBN 978-86-82675-43-3, COBISS.SR–ID 
186312204 

1 0.5 

33. 

Avramović D., Spasić D. i Mitić- Stojadinović D. (2011): Značaj lovnog turizma u 
nacionalom parku „Đerdap”, 6. Međunarodni simpozijum o lovstvu i održivom 
korišćenju biodiverziteta, Žagubica, 15 – 17. april, Lovačko udruženje „Jovan 
Šerbulović“ - Žagubica, str. 198 – 211. ISBN 978-86-82675-43-3, COBISS.SR–ID 
186312204 

1 0.5 

34. 

Mitić- Stojadinović D., Avramović D., Spasić D. i Ranđelović N. (2011): Značaj 
razvoja lovnog turizma za opštinu Žagubica, 6. Međunarodni simpozijum o 
lovstvu i održivom korišćenju biodiverziteta, Žagubica, 15 – 17. april, Lovačko 
udruženje „Jovan Šerbulović“ - Žagubica, str. 212 – 223. ISBN 978-86-82675-43-
3, COBISS.SR–ID 186312204 

1 0.5 
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35. 

Avramović D. i Spasić D. (2011): Gubici i izdaci prouzrokovani povredama na 
radu sa smrtnim ishodom (Stroški zaradi smrtnih nezgod pri delu), Varstvo pri 
delu, varstvo pred požari in medicina dela, Dvodnevni posvet z mednarodno 
udeležbo, Portorož, 10 - 11. maj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo- Oddelek za tehniško varnost, Ljubljana, br. rada 22. ISBN 
978-961-6756-13-6 

1 0.5 

36. 

Blagojević Lj., Spasić D. i Avramović D. (2011): Povrede na radu u zdravstvenoj 
delatnosti (Poškodbe pri delu v zdravstvenem sektorju), Varstvo pri delu, 
varstvo pred požari in medicina dela, Dvodnevni posvet z mednarodno 
udeležbo, Portorož 10 - 11. maj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo- Oddelek za tehniško varnost, Ljubljana, br. rada 34. ISBN 
978-961-6756-13-6 

1 0.5 

37. 

Avramović D., Radenković V. i Madžarac A. (2011): Indikatori održivog razvoja u 
oblasti biodiverziteta, Prva Međunarodna konferencija o dostignućima u 
održivom razvoju (ICASUS), Zbornik radova „Održivi razvoj i očuvanje 
biodiverziteta“, Banja Luka, 13 – 14. maj, Panevropski univerzitet APEIRON, Banja 
Luka, str. 166 – 172. ISBN 978-99955-49-64-0  

1 0.5 

38. 

Spasić D., Avramović D. i Radenković V. (2011): Dokumenta o održivom razvoju, 
Prva Međunarodna konferencija o dostignućima u održivom razvoju (ICASUS), 
Zbornik radova „Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta“, Banja Luka, 13 – 14. 
maj, Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka, str. 288 – 293. ISBN 978-
99955-49-64-0 

1 0.5 

39. 

Avramović D., Spasić D. i Kožuh M. (2011): Investicije u zaštitu na radu, 8. 
Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „Zaštita na radu u 21. veku 
– teorija i praksa, Zbornik radova „Zaštita na radu multidisciplinarno 
ostvarivanje bezbednosti i zdravlja na radu“, Tara, 4 – 8 oktobar, Savez zaštite 
na radu Vojvodine i Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite 
na radu Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi 
Sad, str. 44 – 55. ISBN 978-86-87495-24-1, COBISS.SR–ID 186569996 

1 0.5 

40. 

Malenović-Nikolić J., Spasić D. i Avramović D. (2011): Povrede na radu sa 
smrtnim ishodom u rudarstvu Srbije, 8. Nacionalna konferencija sa 
međunarodnim učešćem „Zaštita na radu u 21. veku – teorija i praksa, Zbornik 
radova „Zaštita na radu multidisciplinarno ostvarivanje bezbednosti i zdravlja na 
radu“, Tara, 4 – 8 oktobar, Savez zaštite na radu Vojvodine i Departman za 
inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Novi Sad, Fakultet tehničkih 
nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, str. 166  –  172. ISBN 978-86-
87495-24-1, COBISS.SR–ID 186569996 

1 0.5 

41. 

Bojić Ž., Spasić D. i Avramović D. (2012): Povrede na radu u prehrambenoj 
industriji, 9. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem „Zaštita na 
radu u industriji, saobraćaju i komunalnoj delatnosti“, Zbornik radova, Tara, 02 
– 08. oktobar, Savez zaštite na radu Vojvodine i Departman za inženjerstvo 
zaštite životne sredine i zaštite na radu Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 
Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, str. 101 – 107. ISBN 978-86-7892-468-2, 
COBISS.SR–ID 276098055 

1 0.5 

42. 

Medak I., Avramović D. i Spasić D. (2012): Povrede na radu prema godinama 
života i dužini radnog staža povređenih radnika, VII Znanstveno-stručna 
konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Menadžment i sigurnost“,, 
Zbornik radova „Upravljanje ljudskim resursima i sigurnost“, Čakovec, 14 – 15. 
jun, Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti, Visoka škola za sigurnost, Zagreb, str. 
459 – 472, UDK/UDC 613.6, ISSN 1848-5251 

1 0.5 

43. 

Bakota M., Avramović D. i Spasić D. (2012): Povrede na radu prema školskoj 
spremi i stepenu stručnog obrazovanja povređenih radnika, VII Znanstveno-
stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Menadžment i 
sigurnost“,, Zbornik radova „Upravljanje ljudskim resursima i sigurnost“, 
Čakovec, 14 – 15. jun, Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti, Visoka škola za 
sigurnost, Zagreb, str. 473 – 481, UDK/UDC 613.6, ISSN 1848-5251 

1 0.5 
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44. 

Ferhatović M., Avramović D. i Spasić D. (2012): Učesnici na gašenju požara, 4. 
Međunarodni stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“, 
Zbornik radova, Zadar, 19 – 22. rujan, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, str. 371 
– 376. ISBN 978-953-7343-59-0 

1 0.5 

45. 

Jurjević D., Avramović D. i Spasić D. (2012): Investicije u ličnu zaštitu na radu, 4. 
Međunarodni stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“, 
Zbornik radova, Zadar, 19 – 22. rujan, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, str. 755 
– 761. ISBN 978-953-7343-59-0 

1 0.5 

46. 

Avramović D., Kostić M., Spasić D. i Ranđelović N. (2012): Uticaj požara na 
lovišta, Naučni skup lovstva i lovnog turizma sa međunarodnim učešćem, 
Zbornik radova, Žagubica, 09 – 10. jun, Departman za geografiju i hotelijerstvo, 
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu i Lovačko udruženje 
„Jovan Šerbulović“ Žagubica, str. 253 – 267. ISBN 978-86-7031-290-6 

1 0.5 

47. 

Namura Al M., Avramović D. i Stojanović V. (2014): Ekološki fondovi, 11. 
Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova 
„Unapređenje sistema zaštite na radu“, Prolom banja, 15 – 18. oktobar, 
Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Novi Sad, 
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu i Savez zaštite na radu 
Vojvodine, Novi Sad, str. 120 – 125. ISBN 978-86-7892-637-2, COBISS.SR–ID 
290306311 

1  

Укупна вредност коефицијента компетентности за групу резултата М63 или Р65 46 23 
 
3.7. Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64 или Р73) 

Ред. 
број Назив рада 

Вредност 
коефицијената 

компетентности 
М Р 

1. 

Stefanović J., Blagojević B., Ranđelović N., Nikolić M., Vlajković M. i Avramović D. 
(2001): Uticaj zagađenog zemljišta na prinos tropanskih alkaloida tatule- Datura 
stramonium L., Zbornik apstrakata „Plasman začinskog i lekovitog bilja”, Novi 
Sad, str. 15. 

0.5 0.2 

2. 
Ranđelović N. i Avramović D. (2002): Istraživanje makromiceta na području 
Bovanske klisure, Zbornik rezimea, 7. Simpozijum o flori istočne Srbije i 
susednih područja, Dimitrovgrad, str. 8. 

0.5 0.2 

3. 
Ranđelović N., Jeremić Ž. i Avramović D. (2002): Calamintha subnuda (Wald. et 
Kit) Host 1832. nova vrsta u flori Srbije, Zbornik rezimea, 7. Simpozijum o flori 
istočne Srbije i susednih područja, Dimitrovgrad, str. 24 - 25. 

0.5 0.2 

4. 

Gmijović M., Đorđević D., Avramović D. i Ranđelović N. (2002): Ispitivanje 
fitoncidne aktivnosti etarskog ulja Satureja kitaibelii Weirzb. et Heuff. iz 
Jelašničke klisure, Zbornik rezimea, 7. Simpozijum o flori istočne Srbije i 
susednih područja, Dimitrovgrad, str. 57. 

0.5 0.2 

5. 

Gmijović M., Đorđević D., Avramović D. i Ranđelović N. (2002): Ispitivanje 
fitoncidne aktivnosti etarskog ulja Artemisia lobelii All. iz Sićevačke klisure, 
Zbornik rezimea, 7. Simpozijum o flori istočne Srbije i susednih područja, 
Dimitrovgrad, str. 58. 

0.5 0.2 

6. 

Radulović O., Avramović D., Ranđelović N. i Jeremić Ž. (2002): Fitoncidna 
aktivnost etarskog ulja Calaminta subnuda (Wald. et Kit) Host iz manastira 
Suvodol (Stara planina), Zbornik rezimea, 7. Simpozijum o flori istočne Srbije i 
susednih područja, Dimitrovgrad, str. 59 

0.5 0.2 

7. 
Miladinović M., Ranđelović N., Avramović D. i Đorđević-Novaković D. (2005): 
Flora i vegetacija Kameničog visa i Karadaka, Zbornik rezimea, 8. Simpozijum o 
flori istočne Srbije i susednih područja, Niš, str. 52. 

0.5 0.2 

8. 
Đorđević-Novaković D., Ranđelović N., Avramović D. i Hristovski N. (2005): 
Flora Svrljiških planina, Zbornik rezimea, 8. Simpozijum o flori istočne Srbije i 
susednih područja, Niš, str. 53. 

0.5 0.2 

 

11 



9. 
Mitić- Stojadinović D., Ranđelović N., Avramović D. i Krstić J. (2005): Lekovite 
biljke Beljanice, Zbornik rezimea, 8. Simpozijum o flori istočne Srbije i susednih 
područja, Niš, str. 82 – 83. 

0.5 0.2 

10. 

Ranđelović N. i Avramović D. (2005): Distribucija roda Crocus L. u biljnim 
zajednicama Mezijske fitogeografske provincije, Knjižica sažetaka, 30. Simpozij 
Istočnoalpsko-dinarskog društva za istraživanje vegetacije, 4- 6 jul, Zagreb, str. 
21. 

0.5 0.2 

11. 
Ranđelović N. i Avramović D. (2005): Endemo-reliktna flora gorovja 
Balkan,Zbornik prisevkov in izvlečkov simpozija, Flora in vegetacija Slovenije 
ter sosednjih območij, 16-18 septembar, Ljubljana, str. 23. 

0.5 0.2 

12. 

Avramović D., Spasić D. i Ranđelović N. (2005): Pomen valorizacije zavarovanih 
naravnih vrednot jugovzhodne Srbije, Zbornik prisevkov in izvlečkov simpozija, 
Flora in vegetacija Slovenije ter sosednjih območij, 16-18 septembar, Ljubljana, 
str. 26. 

0.5 0.2 

13. 
Avramović D., Spasić D. i Ranđelović N. (2007): Zaštićene biljne vrste 
karpatsko-Balkanske Srbije, In: Knjiga sažetaka, 2. hrvatski botanički kongres s 
međunarodnim sudjelovanjem, Kuliš, Zagreb, str. 69. 

0.5 0.2 

14. 

Ranđelović N., Avramović D., Đorđević, V. i Lilić A. (2007): Lekovite biljne vrste 
Leskovika, In: Abstract book 9. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih 
područja u čast 70 godina života i 40 godina naučnog rada Prof. dr Novice 
Ranđelovića, Niš, str. 46. 

0.5 0.2 

15. 
Петровић Д.,Аврамовић Д., Крстић А., и Ранђеловић Н. (2008): Долина 
реке Вратне убежиште ретких врста и фитоценоза, Зборник извода, I 
Симпозијум „Заштита природе у Србији“, Ниви Сад, 2008. стр. 68. 

0.5 0.2 

16. 
Milosavljević V., Avramović D. i Spas S. (2010): Treća južnosrpska floristička – 
fitocenološka škola, Zbornik abstrakata 10. Simpozijum o flori Jugoistočne 
Srbije i susednih regiona, Vlasinsko  jezero 17 – 20 jun, Niš, str. 58 – 59. 

0.5 0.2 

Укупна вредност коефицијента компетентности за групу резултата М64 или Р73 8 3.2 
 
3.8. Одбрањена докторска дисертација (М71 или Р81) 

Ред. 
број Назив рада 

Вредност 
коефицијената 

компетентности 
М Р 

1. 
Avramović, D.: Menadžment prirodnim resursima nacionalnih parkova Srbije, 
Doktorska disertacija, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Univerzitet u Nišu, 2014. 
godine 

6 6 

Укупна вредност коефицијента компетентности за групу резултата М71 или Р81 6 6 
 
3.9. Одбрањен магистарски рад (М72 или Р82) 

Ред. 
број Назив рада 

Вредност 
коефицијената 

компетентности 
М Р 

1. 
Avramović, D.: Ekonomsko-ekološki aspekt eksploatacije zaštićenih prirodnih 
dobara, Magistarska teza, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Univerzitet u Nišu, 
2005. godine 

3 3 

Укупна вредност коефицијента компетентности за групу резултата М72 или Р82 3 3 
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Анализа научних и стручних радова 
 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33 или Р54) 

3.1.1.  Аутори на основу литературних и сопствених теренских истраживања у овом 
раду дају приказ распрострањења врсте кримског бора (Pinus pallasiana) у Србији и 
хипотетички постављају хипотезу за даља истраживања да ли постоје морфолошке 
разлике у односу на врсту станишта (кречњачко или силикатно) кримског бора. Иначе, 
ова врста је у Србији у изумирању. Остатке кримско-борових шума данас сусрећемо у 
клисурама и кањонима источне Србије: клисура Ресаве (Деспотовац), кањон Лазареве 
реке (Злот), клисура реке Јерме (Суково- Звоначка бања), Сува планина- Голаш близу 
Беле Паланке и Дукат планина- близу села Јарешник (специјални резерват природе) где 
се данас налази у Србији најбоље очувана шума црног бора Pinus pallasiana. 

3.1.2. Истраживањем вертикалног профила од Липовца до врха Лесковика (јужна) и од 
Ресника до врха Лесковика (северна стана) срећу се бројне заједнице које су аутори 
сврстали у пет група: реликтне шумске заједнице у околини манастира Св. Стевана 
(пет); осиромашене реликтне заједнице на јужним падинама (три) и на северној страни 
(једна); шумске заједнице савременог типа (шест); жбунасте заједнице (две) и 
ливадско-пашњачке заједнице (четири). 

3.1.3. У овом раду на основу литературних и сопствених вишегодишњих истраживања 
Долине реке Пчиње аутори процењују да у овом подручју егзистира око 1300 таксона. 
Увидом у стање на терену, тј. прелиминарним истраживањима, аутори 113 такосна 
сврставају у категорију угрожени таксони, у опасности од исчезавања (EN) а чак 37 
таксона у групу крајње угрожених таксона (CR). Узрок оваквом стању је пре свега 
антропогеног порекла. Као крајњи резултат истраживања је предлог да се 57 таксона 
заштити и сачува од исчезавања. 

3.1.4. Аутори у овом раду сагледавају проблематику утицаја гашења пожара на 
квалитет ваздуха. Статистички подаци говоре да сваке године у свету изгори у пожару 
више десетина милиона хектра. Из овог произилази да су пожари значајан узрок 
повећаних концентрација угљеника у атмосфету, сматра се да је укупна годишња 
продукција угљеника између 20 и 40 %. Аутори наглашавају да емисије гасова које 
настају услед гашења пожара, употребом разних хемијских средстава могу штетно 
деловати на људско здравље и да имају знатан допринос стварању ефекта „стаклене 
баште“. На крају аутори дају смернице и упутства као смањити број пожара и 
последице пожара. 

3.1.5. Аутори истичу да је ватра једна од главних претњи не само биљном свету већ и 
читавим стаништима. У шумским пожарима у свету годишње изгори неколико милиона 
хектара, при чему настају катастрофалне последице које се огледају кроз губитак дрвне 
масе и велике материјалне штете. Према подацима из 2005. године у Европи у периоду 
од 1998 до 2002. гоидне је просечно годишње пожаром било захваћено 1,597 милиона 
хектара. Аутори констатују да су најчешћи узроци настанка пожара поред ватре и 
људске непажње и климатске промене тј. глобално загревање. 

3.1.6. У раду се истиче да проучавање и вредновање националних паркова као 
„представника“ вредности које у њима постоје без људске интервенције могу да се 
врше са више аспеката: биолошког, географског, правног, социолошког, економског и 
других аспеката. Аутори у оквиру овог рада определили су се за економско рачунање 
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„вредности природе“, тј. каква се вредност може „придодати“ националном парку као 
јавном добру. На основу свега изнетог аутори констатују да природа као јавно 
природно добро, није увек директно погодна за економску валоризацију, тј. „мерење“ 
и утврђивање њене „укупне вредности“ која би послужила као основа за израчунавање 
потенцијалног оштећења у случају неке елементарне природне непогоде, или пак 
очекиваних или неочекиваних последица неке технолошке интервенције, односно 
хаварије. 

3.1.7. Аутори истичу да област Делиблатске пешчаре представља јединствен биотоп 
како у Србији тако и у Европи, који настањује интереснатна флора и вегетација због 
чега је и проглашена специјалним природним резерватом. Укуно на овом простору је 
забележено 928 таксона, а у раду су аутори анализирали 90 врста ретких таксона на 
основу личног познавања стања њиховог ареала и распрострањености популација. Од 
укупног броја ретких биљних врста, 27 припада биљкама хладних, 30 топлим и 32 
припадају елементима источних поднебља, док је један таксон космополитски. Аутори 
су ове ретке таксоне анализом разврстали у следеће категорије угрожености: 
угрожених (EN) има 51, рањивих (VU) 22, критично угрожених (CR) 15 и један изумрли у 
дивљини (EW). 

3.1.8. У свом раду аутори истичу да се код процене вредности природних ресурса 
користе различите методологије: одређивање економске вредности, сагледавање 
трошкова експлоатације, израчунавање прихода од коришћења природних ресурса, 
валоризација оштећења у животној средини и др. С обзиром да шумски ресурси 
представљају најсложенији и најуниверзалнији еколошки систем који интегрално 
укључује друге системе стварајући услове за њнихов настанак, развој, стабилност, 
обновљивост од изузетног је значаја извршити економко-еколошку процену истих. 
Аутори истичу да је неопходно како би се извршила адекватна процена економко-
еколошких вредности шумских ресурса шуму сагледати са више аспеката, а не само са 
аспекта непосредних користи. 

3.1.9. С обзиром да Производња и прерада угља спада у привредну грану у којој су 
присутни неповољни услови рада код којих се као последица јављају бројне негативне 
последице које се манифестују на здравље и животе радника, аутори су у овом раду  
презентовали статистичке податке о броју повреда на раду у овој грани. Аутори истичу 
да је за аналитичко сагледавање проблематике заштите на раду у Производњи и 
преради угља недовољно посматрати негативне непосредне последице које су се 
дешавале у претходном периоду само са становишта апсолутних величина, већ је 
неопходно приказати и њихово кретање у релативним показатељима, и то путем: броја 
повреда на раду на 1000 запослених радника и индекса фреквенције (учесталости) 
повреда на раду. 

3.1.10. Аутори истичу да досадашња искуства указују да се израчунавању ефективности 
улагања у заштиту на раду није поклоњена довољна пажња и то како од стране 
предузећа, тако и од стране осталих друштвених фактора који се, на ширем плану, баве 
проблемима заштите радника. Постојеће схватање и постојећи услови привређивања 
недовољно наглашавају економски карактер заштите на раду и недовољно стимулишу 
настојања за стварање и дуготрајно очување безбедних услова рада. Аутори су  у овом 
раду имали двојаки приступ сагледавању економких ефетака, и то: израчунавање 
ефеката у друштвеним размерама и израчунавање ефеката у оквиру предузећа.  
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Монографија националног значаја (М42 или Р13) 

3.2.1. Број повреда на раду евидентираних у одређеном временском периоду указује 
на значај и величину проблема. Уз то законитости настанка повреда на раду могу се 
истраживати само на основу информација о великом броју тих оштећења, то аутори у 
овом раду анализирају повреде на раду које су се догодиле у Србији у периоду од 1957 
до 2006. године. Предметни рад обухвата: 

• појам и класификацију повреда на раду, 
• укупан број повреда на раду у Републици Србији, односно по аутономним 

покрајинама, 
• повреде на раду по делатностима и 
• повреде на раду по гранама индустрије и рударства. 

Осим приказивања података о повредама на раду у апсолутним показатељима према 
годинама дешавања, аутори су посебну пажњу посветили израчунавању релативних 
показатеља, и то: број повреда на раду на 1000 запослених и индекс тежине повреда 
на раду. 

 
Рад у водећем часопису националног значаја (М51 или Р61) 

3.3.1. У овом раду аутори су дали приказ флоре и вегетације у заштићеним природним 
објектима који се налазе у Сокобањској котлини. Од заштићених објеката аутори за 
истраживано подручје наводе: Ртањ (Мала Јасенова глава), Озренске ливаде, Велику и 
Малу рипаљку и Лептерују- Сокоград, за које су дали кратак приказ општих 
карактеристика на основу литературних и сопствених истраживања на терену.  

3.3.2. Услед појачане експлоатације природних ресурса, стање природе, природних 
предела и вредности данас се веома брзо мењају. Аутори у овом раду истичу да се 
сагледавању проблематике заштите привредних и културних добара посвећивала 
знатно већа пажња, него што је то случај са сагледавањем економских аспеката 
заштите природних добара. Међутим, како смо сведоци све интензивнијег сазревања 
свести о значају заштите природних добара и стварања значајног еколошког јавног 
мњења, то су и информације о економским последицама деградације природних 
добара све потребније и неопходније. Из тог разлога аутори су се определили да у 
овом раду изнесу краћи осврт на економске последице нарушавања гео и 
биодиверзитета у заштићеним природним добрима. На основу свега изнетог аутори 
закључују да се главним узроцима деградације природе сматрају вишеструке људске 
активности. 

3.3.3. Развој правних норми о заштити природе у Србији траје више од 55 година, а 
почело је од правне заштите природних реткости, заштите и конзервације делова 
природе и природних реткости, до успостављања потпуне правне регулативе. Аутори у 
овом раду истичу да основни задатак заштите природе није само брига о заштити 
постојећих већ и коришћење природних ресурса на принципима одрживог развоја. 
Како би се остварила адекватна заштита природних добара ова проблематика је у 
Србији регулисана већим бројем законских прописа и подзаконских аката. У  раду 
аутори анализирају најважније законе (Закон о заштити животне средине, Закон о 
националним парковима) и подзаконска акта (уредбе, правилнике и наредбе). 
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Закључак аутора је да је потребно израдити нове законске прописе и ускладити 
постојеће са међународним прописима. 

3.3.4. Менаџмент пећинама све више добија на значају како због сложености тако и 
због осетљивости овог екосистема који се одликује специјализованим биљним и 
животињским светом, атрактивним облицима, специфичним функцијама, кристалне 
орнаментике које спадају у најспецифичније ретке појаве крашке морфологије и 
хидрологије. У овом раду аутори истичу значај увођења менаџмента пећинама у циљу 
очувања њених природних вредности заснива се на неколико елемената од којих је 
континуални мониторинг којим се добијају подаци за базу података о посматраној 
пећини и то су чиниоци који нам говоре о ресурсима пећине и њеној очуваности и 
изнад и испод земље, укључујући историју, геологију и биологију. Аутори у раду 
сугеришу да је потребно израдити посебан закон који би третирао ову проблематику. 

3.3.5. У овом раду аутори на основу вишегодишњих истраживања дају описе, 
анализирају флористички састав и еколошке параметре брдско-степске вегетације на 
планини Лесковик у околини Алексинца. Брдско-степску вегетацију су посматрали кроз 
два групе ливадско-пашњачких фитоценоза: брдске (од 300 до 900 метара) и планинске 
(од 900 до 1174 метара). Обе ове групе чине по две заједнице, док су у раду обрађене 
само заједнице брдске вегетације, и то: Galio-Festucetum valesiaceae, коју изграђује 23 
биљне врсте и Rinantho-Filipenduletum vulgaris, за коју су аутори констатовали 46 
биљних врста. Анализом добијених бројчаних резултата за ове две заједнице у погледу 
три важна еколошка показатеља: киселост, осветљеност и температура, аутори 
закључују да обе зајендице припадају неутрофилно-базофилним, полисциофилно-
хелиофитним и мезотермно-термофилним заједницама.  

 
Рад у научном часопису (М53 или Р62) 

3.4.1. Аутори у раду су изнели резултате истраживања: васкуларне флоре, ареал-типова 
и животних форми доњег тока реке геоморфолошког споменика природе, кањонасто-
клисурасте долине Осаничке реке у Хомољу. Истаживањем је детерминисана 161 
биљна врста, од чега је пет ендемита. Анализом је утврђено да на овом подручју 
доминирају евроазијски флорни елементи (38,51 %), док анализа животних форми 
показује да доминирају хемикриптофите (52,17 %). Ови показатељи нам говоре да се 
Осаничка река налази у умереном појасу северне хемисвере и да има карактеристике 
клисура и кањона Мезијске провинције.   

3.4.2. Аутори у раду полазе од чињенице да се Делиблатска пешчара налази у близини 
урбаних насеља која врше знатан утицај на његов биодиверзитет. Осим тога, 
најизраженији су антропогено-зоогени утицаји на овај резерват, а који се огледају кроз: 
непланску сечу, неконтролисану испашу, пољопривредне радове, пожаре и др. Ове 
активности проузрокују знатне економске и еколошке последице које се одражавају на 
генетски фонд, биолошку равнотежу животних заједница, рекреационо-туристичке 
активности, привреду и природне ресурсе. Због тога аутори предлажу предузимање 
конкретних превентивних активности којима би се повећао степен заштите овог 
специјалног резервата природе од све израженијег антропогеног утицаја. 

3.4.3. Аутори у раду полазе од резултата вишегодишњих истраживања флоре и 
вегетације Лесковика у оквиру којих су евидентирали 450 биљних врста, међу којима је 
10 врло ретких ендемо-реликтних врста, 16 балканских, 10 медитеранских ендема и 
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шест ретких врста са европским ареал типом. Анализом флорних елемената, аутори су 
констатовали да су најбројнији медитерански флорни елементи, након којих следе: 
континентални, понтски, балкански и бореални. На основу литературних и сопствених 
истраживања аутори закључују да је флора и вегетација Лесковика добро очувана са 
бројним реликтним и ендемичним биљним врстама и фитоценозама. 

 
Предавање по позиву са скупа националног значаја                                                               

штампано у целини (М61 или Р64) 

3.5.1. За правилну оцену професионалног ризика неопходно је да се располаже 
подацима о повредама на раду у једном дужем временском периоду. Због тога аутори 
у раду анализирају број и динамику повреда на раду евидентираним у Србији у 
периоду од 1948 до 2001. године. Осим, тога у раду се сагледавају и релативни 
показатељи: индекс фреквенције повреда на раду и број повреда на раду на 1000 
запослених. 

3.5.2. Аутори у раду полазе од чињенице да се у досадашњој пракси у већини 
предузећа није поклањала одговарајућа пажња са становишта економских ефеката које 
она проузрокује. Због тога је неопходно свакодневно вршити истраживања економске 
проблематике на микро плану. Уз то, наш динамични друштвено-економски развој 
заоштрио је деловање економских закона, због чега и економске законитости и на 
подручју заштите на раду постају неопходна потреба. Због тога треба, послодавцима 
указати да су улагања у заштиту на раду економски оправдана и да је далеко 
рационалније, улагати у превентиву, него сносити огромне материјалне штете које 
проузрокују повреде, губици и издаци због неповољних услова рада. 

3.5.3. Аутори у раду полазе од сазнања да чак 71,8 % повреда на раду, односно 59 % 
повреда на раду са смртним исходом се дешава у индустрији и рударству, 
пољопривреди, саобраћају и комуналној делатности у односу на укупан број свих 
повреда на раду и смртних повреда које су се догодиле у Републици Србији. Због тога 
они у оквиру рада врше анализу повреда на раду које су се догодиле у овим 
делатностима у Србији у периоду од 1977 до 2005. године. 
 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63 или Р65) 

3.6.1. У раду је дат преглед флоре и вегетације дуж тока реке Моравице (60,4 km) која 
извире у околини Сокобање па до њеног улива у Јужну Мораву код Алексинца. Аутори 
су констатовали да у долини реке Моравице егзистира 250 биљних врста које 
припадају претежно еколошком типу хигрофита и хидрофита. Што се тиче вегетације 
аутори су евидентирали осам фитоценоза које су сврстане у осам свеза, седам редова и 
седам класа. 

3.6.2. Аутори констатују да на истраживаном подручју Источне Србије има 25 
заштићених природних добара. Истраживано подручје има огроман природни 
потенцијал који се може искористити, пре свега за развој туризма у овом крају. 

3.6.3. Источна Србија представља подручје које је због својих специфичности значајно 
за очување биодиверзитета. На овом подручју егзистира 28 таксона који се налазе у 
Црвеној књизи Србије. С обзиром да је антропогени фактор коришћења простора и 
ресурса утицао да се број ових таксона знатно смањи један број ових таксона је пред 
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исчезавањем или је већ исчезо. Из тог разлога аутори су предложили конкретне мере 
заштите ових биљних врста. 

3.6.4. Аутори су у току 2002. године спровели прелиминарана истраживања флоре и 
вегетације долине реке Вратне. Аутори истичу да је овим истраживањем констатовано 
310 биљних таксона и 10 биљних заједница и предлажу даља истраживања овог 
заштићеног подручја због његовог значаја за ширу друштвену заједницу. 

3.6.5. Истраживањем аутохтоних Рајачких шума утврђено је постојање 144 биљне 
врсте. Увидом у њихово стање на терену аутори су констатовали да је већи број 
популације антропогено урожен због чега треба применити одређене мере за њихову 
заштиту. 

3.6.6. Аутори у раду дају списак биљних врста (202) и реликтних полидоминантих 
шумских заједница (14) заштићеног дела реке Замне. У раду се предлаже проширење 
зоне заштите и истиче да се не примењују мере заштите на заштићеној области. 

3.6.7. На основу теренских истраживања, аутори констатују да Сврљишке планине 
представљају станиште рефугијалног типа због великог броја присутних ендемичних 
биљних врста и фитоценоза које насељавају бројна крашка станишта и клисуре. 

3.6.8. У овом раду дат је општи приказ заштићених природних објеката Хомољске 
котлине, који су до сада проглашени (шест). Овим објектима се не посвећује довољно 
пажње, па аутори указују да је потребно: извршити адекватно обележавање, 
одређивање стараоца, одредити мере заштите био и гео диверзитета ради очувања 
првобитног изгледа објеката, спречити антопогени утицај и др. 

3.6.9. Аутори у раду истичу да су најзначајнији потенцијали за развој екотуризма на 
Старој планини: строги природни резервати, споменици природе, енедемичне биљне и 
животињске врсте и фитоценозе који су уједно и законом заштићени. У закључку се 
наглашава да утицај екотуризма неће бити безазлен нарочито по флору и фауну овог 
високопланинског подручја. 

3.6.10.  У овом раду аутори су укратко приказали сва заштићена природна добра на 
подручју Горње Ресаве који представља очувани део природе у изворишном делу реке.  
За истраживано пордучје аутори наводе девет заштићених објеката. Истраживањем 
флоре и вегетације овог подручја аутори су констатовали 205 биљних врста међу 
којима је 13 ендемита. Што се тиче вегетације она је распоређена у три типа, и то: 
реликнте полидоминантне, реликтне осиромашене шумске заједнице и заједнице 
савременог типа. Све ово указује да је истраживана област веома богата и да 
представља значајно подручје за очување биодиверзитета. 

3.6.11. Аутори у раду указују на пропусте у оквиру Правилника о категоризацији 
заштићених природних добара и објашњавају терминолошке нејасноће у области 
заштите природе. 

3.6.12. Аутори констатују да је разноврснот флоре планине Тупижнице условљена 
геолошком разноликошћу овог подручја. Овим истраживањима која су вршена у раним 
пролећним месецима констатована је 221 биљна врста, тако да ово није коначан број 
за ову планину. Аутори истичу да је истраживања потребно наставити с обзиром да 
нађене врсте указују на постојање различитих арал типова и да подручје обилује 
ретким, ендемичним и реликтним врстама. 
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3.6.13. Аутори у раду дају резултате сопствених истраживања флоре и вегетације на 
подручју Горњачке клисуре у Источној Србији. Овим истраживањима утврђено је 239 
биљних врста. Вегетацију карактеришу сложени комплекси који се смењују на малим 
површинама па сама клисура представља музеј реликтних полидоминатних предачких 
шума у којима су очувани односи још из времена последње глацијације па их из тих 
разлога треба очувати и заштитити за будуће генерације. 

3.6.14. Спелеолошки објекти који се налазе у Сврљишкој котлини представљају 
значајан потенцијал за развој туризма у овом крају, што би се одразило на побољшање 
економске ситуације општине, као и на повећање квалитета живота и повећање броја 
запослених. 

3.6.15.  У раду су изнета истраживања флоре Лесковика у Источној Србији, која броји 
329 биљних врста, од чега је осам ендемита. Анализом ареал-типова аутори су 
утврдили да ово подручје карактеришу средњеевропски (23,71 %) и медитеранско-
субмедитарански (22,49 %) флорни елемент. Прегледом животних форми констатовано 
је доминантно присуство хемикриптофита 54,10 %. 

3.6.16.  Истраживањем врсте Crocus vernus у околини Младеновца аутори су дошли до 
следећих сазнања: да је ареал ове врсте у Србији проширен на подгорину шумадисјих 
планина (Букуља, Венчац и Космај); да постоји варијабилност у боји цветова (од тамно 
љубичасте до беле боје са прелазним нијансама). Аутори истичу да ове популације 
угрожавају људске активности као што су: мелиоративни радови и преоравање ливада 
дуж река и притока на истраживаном подручју.   

3.6.17. У овом раду аутори констатују најмањи број заштићених објеката природе, свега 
три (Острозуб, Јарешник и Долина реке Пчиње). Поред кратких анализа ових 
заштићених објеката аутори у раду дају предлог за заштиту још четири потенцијалних 
објеката, а то су: Власина, Рудина планина, Бесна кобила и Рујан планина. 

3.6.18. Аутори су у раду за истраживано подручје планине Лесковик у околини 
Алексинца укупно установили 17 биљних заједница: пет реликтних, три осиромашено-
реликтне, четири шумске заједнице савременог типа, једну заједницу жбунасте 
вегетације и четири ливадско-пашњачке заједнице. Све наведене заједнице су знатно 
антропогено измењене и у великој мери деградиране. Аутори су дали предлог да се 
заштити као природно добро део Лесковика са реликтним биљним заједницама 
заједно са манастиром Св. Стеван и његовим окружењем. 

3.6.19. У раду је анализирана количина селена у одређеним биљним врстама рода 
Astragalus и рода Silene, и у подлози на којој расту те биљне врсте.  Истраживањем је 
утврђено да су ове биљне врсте фитоакумулатори селена с тим што врста Silene supina, 
највише акумулира (5,19 ppm). 

3.6.20. Аутори у раду указују да су намети економски инструмент којим се повећавају 
трошкови загађивача, због чега им се умањује профит. То стимулише загађиваче да 
приступе спровођењу мера заштите животне средине чиме их држава ослобађа 
плаћања намета. 

3.6.21. У раду аутори анализирају заштићена природна добра на подручју општине 
Сокобања (Ртањ, Озренске ливаде, Велика и Мала Рипаљка и Лептерија- Сокоград) као 
значајне туристичке потенцијале. 
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3.6.22. У овом раду дат је преглед специјалних резервата природе у Војводини (12), са 
посебним освртом на међународно значајна мочварна станишта птица (5), а која се 
налазе на рамсарском списку. С обзиром да су ова подручја првенствено заштићена 
због орнитофауне, аутори истичу да је потребно успоставити безбедне коридоре на 
миграционим путевима птица како би оне имале потпуну заштиту и предлажу израду 
планова управљања односно менаџмент планове за ова заштићена подручја. 

3.6.23. У овом раду аутори од укупног броја евидентираних врста на Лесковику (390), 
издвајају 43 ретке биљне врсте чије су популације угрожене и чијој се заштити треба 
обратити значајна пажња. 

3.6.24. Аутори у овом раду разматрају значај увођења менаџмента геолошким 
објектима Србије, са предлогом општег модела успешног управљања и газдовања 
пећинама. 

3.6.25. Информације о економским последицама деградације природних добара, и 
убрзано сазревање свести о значају заштите природних добара су основ за спровођење 
адекватног управљања заштићеним природним добрима. Како би управљање било 
што ефикасније потребно је обезбедити и адекватна финансијска средства. 

3.6.26. У раду су анализиране фитоценолошко-еколошке карактеристике планинских 
пашњака на планини Лексовик, а које су настале као резултат прекомерне 
експлоатације природних ресурса услед знатног утицаја зоо-антропогених активности. 

3.6.27. Услед специфичних климатских услова у долини реке Вратне, развила се 
специфична шумска вегетација коју карактерише 14 типова шума: од тога реликтној 
шумској вегетацији припада шест, а шумским заједницама савременог типа осам 
шумских заједница. У полодоминантним реликтним шумским заједницама доминирају 
јоргован, буква, храст, грабић, граб, орах, липа и друге дрвенасте врсте. 

3.6.28. Највеће штете шумском фонду наноси човек (37,35 %) својим различитим 
активностима (бесправна сеча, пашарење, сакупљање делатност, туризам, еколошко 
тровање, пожари и др.) 

3.6.29. Аутори на основу сагледавања Закона о безбедности и здрављу на раду са 
економског аспекта закључују да спровођење превентивних мера, општих и посебних 
обавеза изискује изузетно велика финансијска средства која, с обзиром на економску 
ситуацију у нашој земљи може да испуни само мали број предузећа. Уз то овај закон не 
препознаје, па самим тим и у себи не укључује подстицајне мере за све предузетнике 
који су остварили знатне ефекте на плану унапређивања услова рада и смањење броја 
здравствених оштећења, као и за оне предузетнике који немају финансијске 
могућности за обезбеђивање превентивних мера. 

3.6.30. Аутори констатују да с обзиром на бројност повреда које су захтевале само прву 
помоћ, или лекарску интервенцију, оне су самим тим проузроковале и значајне губитке 
у радном времену. Осим тога ове повреде проузрокују и опадање радног морала код 
повређених радника, што се одражава на опадање продуктивности рада. 

3.6.31. Аутори на основу анализе литературних података и примера из праксе, указују 
да су резултати које даје заштита на раду највећи у државама с највишим нивоом 
друштвеног и привредног развоја, а опада с падом нивоа овог развоја. То значи да се 
економски ефекти заштите на раду не могу посматрати назависно од степена развоја 
привреде и друштва, као и економског стања у конкретној држави. 
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3.6.32. Аутори на основу увида у тренутну ситуацију у Ловишту „Вратна“ констатују да 
се штете од дивљачи (јелен лопатар, муфлон, срна, дивља свиња, срна и зец) по биљни 
свет састоје у: брсту лишћа и цветова, оштећења коре, механичком оштећењу стабала, 
прекомерној испаши ливадских и шумских биљака. Због тога је неопходно 
предузимање физичко-хемијских мера за одбијање дивљачи од ратарских и 
повртарских површина, односно воћњака и шума. 

3.6.33. На основу сагледавања стања у Националном парку „Ђердап“, аутори долазе до 
закључка да Ловиште „Ђердап“ има итекако велики значај за развој ловног туризма у 
оквиру овог националног парка, па се због тога овој делатности треба посветити далеко 
већа пажња и значај. 

3.6.34. Сагледавањем затеченог стања на терену, аутори закључују да ловни туризам у 
Општини Жагубица има изванредан потенцијал који може ову територију која спада у 
ред неразвијених општина да „препороди“. Ово утолико пре што се уз мала 
материјална улагања и добру организацију и промоцију могу добити најбољи 
економски ефекти. 

3.6.35. Повреде на раду са смртним исходом проузрокују знатне економске последице 
које падају на терет породице погинулог радника, његово предузеће и целу друштвену 
заједницу. Међународна организација рада је утврдила да једна повреда на раду са 
смртним исходом проузрокује губитке од 7500 изгубљених радних дана. 

3.6.36. На основу анализе података о броју повреда на раду у здравственој делатности 
Републике Србије у периоду од 1996 до 2005. године, аутори долазе до сазнања да се у 
овом периоду десило укупно 18944 повреда на раду, односно да се просечно годишње 
дешавало око 1900 повреда на раду. Због тога је неопходно посветити далеко већу 
пажњу заштити на раду запослених у овој делатности. 

3.6.37. У раду аутори сагледавају индикаторе одрживог развоја у области 
биодиверзитета а који су дефинисани Националном стратегијом одрживог развоја у 
Републици Србији. Применом ових индикатора стварају се могућности добијања 
реалног стања животне средине у области биодиверзитета. 

3.6.38. Аутори у раду дају сажет приказ Међународних докумената о одрживом развоју 
(конвенције, декларације и директиве), односно национална документа (стратегије, 
планове и програме). Иначе, ова документа омогућавају правно регулисање заштите 
животне средине, како на међународном тако и на националном нивоу. 

3.6.39. Аутори у раду истичу да инвестиције у области заштите на раду имају велики 
значај јер омогућавају остваривање одређених ефеката, како на смањивању 
негативних непосредних последица, тако и негативних економских последица због 
неповољних услова рада, односно повећања продуктивности рада. 

3.6.40. Аутори у раду полазе од чињенице да су повреде на раду са смртним исходом 
заступљене у великој мери у српским рудницима. Због тога је неопходно приступити 
детаљној анализи ове проблематике а у циљу дефинисања мера заштите на раду, 
чијом би се применом смањио ризик по живот радника. 

3.6.41. У раду аутори сагледавају број повреда на раду по гранама прехрамбене 
индустрије, и то: број повреда на раду по полу, број повреда на 1000 запослених, 
индекс фреквенције, индекс тежине и индекс онеспособљавања у Србији у периоду од 
1977 до 2005. године. На основу података аутори констатују да се у овој грани 
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индустрије дешава чак 15,5 % повреда на раду у односу на укупан број повреда на раду 
у индустрији и рударству Србије што ову грану сврстава на друго место, одмах након 
металопрерађивачке делатности (17,6 %). 

3.6.42. Аутори у раду указују да је за аргументовано сагледавање повреда на раду 
неопходно располагати и подацима о повредама на раду према годинама живота и 
дужини радног стажа повређених радника. Ова сазнања омогућавају доношење 
одговарајућих прописа о минимуму година живота за запошљење, односно за рад на 
ризичним пословима. 

3.6.43. Аутори указују да подаци о повредама на раду према степену стручног 
образовања повређених радника показују како и у којој мери стручност радника утиче 
на повређивање. Због тога је неопходно да се у оквиру образовног система већи значај 
и пажња посвети програмским садржајима из заштите на раду. 

3.6.44. Аутори у раду указују да се највише на гашењу пожара ангажују грађани (48,9 
%), због чега се указује на неопходност едукације становништва на гашењу пожара, а 
која пре свега треба да се у највећој мери посвети гашењу пожара на грађевинским 
објектима и на отвореном простору. 

3.6.45. Аутори у раду полазе од чињенице да се у већем броју привредних делатности 
не могу остварити безбедни услови рада, те је на таквим радним местима неопходно 
коришћење средства личне заштите на раду. Због тога средства личне заштите на раду 
представљају тзв. последњу линију одбране радника у недостатку потпуне техничке 
заштите или немогућности замене технолошких процеса мање штетним. 

3.6.46. У раду аутори сагледавају последице пожара који су настали у ловиштима 
Србије. Истраживањима је утврђено да чак 90 % свих пожара у природи настаје као 
последица људске активности (било да се то чини из незнања или нехата, а некад и 
намерно). Потенцијални узроци пожара у ловиштима могу бити антропогеног порекла 
(намерни или из нехата) које могу изазвати пољопривредници, ловци, туристи ... који 
пале стрњику, шипражје или ложе ватру на отвореном ради спремања хране, бацају 
неугашене цигарета или шибице. Природни узрочник пожара је најчешће висока 
температура која може довести до самопаљења травне вегетације и удар грома у дрво. 
Последице пожара у ловиштима су најизраженије на живи свет. 

3.6.47. Неопходна финансијска средства за заштиту животне средине се у највећој мери 
обезбеђују из фондова за заштиту животне средине, а који се формирају на 
међународном нивоу од стране Уједињених нација и Евроспке уније, односно на 
националном или локалном нивоу. У раду аутори дају сажет приказ најзначајнијих 
фондова за заштиту животне средине.    

 
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64 или Р73) 

 
С обзиром да се ради о изводима нећемо из анализирати. 
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Одбрањена докторска дисертација (М71 или Р81) 
 

3.8.1. Докторску дисертацију осим увода и закључка, чине девет тематских целина, и 
то: Увод; Методолошки приступ изради докторске дисертације; Природни ресурси; 
Категоризација заштићених природних добара; Настанак и развој националних 
паркова;  Методологије за оцену ефикасности спровођења менаџмента у заштићеним 
природним добрима; Ресурси националних паркова Србије; Угрожавање природних 
ресурса националних паркова Србије; Правна регулатива за управљање и коришћење 
природних ресурса националних паркова Србије; Менаџмент природним ресурсима 
Србије; Закључак и Литература. 

Предметни научни рад је од кандидата захтевао вишегодишње исцрпно, систематско и 
савесно истраживање, као и свестрано испитивање и проучавање ове обимне и 
комплексне проблематике. Због тога се овај рад у највећем делу заснива на грађи 
добијеној на основу личних истраживања и примарних извора, што је омогућило 
добијање сазнања на основу којих је могуће донети адекватне менаџмент планове,  и 
чијом би се реализацијом омогућили значајни економски и еколошки ефекти. 
Кандидат је за сваки национлани парк у Србији приказао и детаљно анализирао 
податке који се односе на број становника, мреже насеља и културно-историсјек 
вредности, сходно дефиницији националног парка по којој човек у овим подручјима 
треба да живи усклађено са природом, као и да му је омогућено да задовољава 
научне, образовне, духовне, естетске, културне, туристичке, здравствено-рекреативне 
потребе и друге активности. 

Кандидат се у оквиру овог рада не задржава само на сагледавању негативних утицаја 
бројних природнних појава и процеса на природне ресурсе националних паркова, већ 
приступа детаљном сагледавању и анализи најзначајнијих антропогених утицаја на 
природне ресурсе. Кандидат, закључује да су најзначајнији антропогени узрочници 
угрожавања гео и биодиверзитета националних паркова: заузимање простора, 
сакупљачке активности, лов, риболов, туризам, саобраћај, привредне делатности, 
енергетски објекти, пољопривреда и рударство. 

Кандидат на основу целокупне елаборације закључује да је у процесу планирања 
заштите националних паркова Србије најзначајнији документ Генарелни мена-џмент 
план националног парка, којим се јасно одређује сврха националног парка, стратегија и 
активности које треба спровести како би се на адекватан начин заштитили како 
природни ресурси националног парка тако и конкретни национлани парк. 

Примена Генералног менаџмент плана обезбедила би: ефективност организације и 
спровођење активности по принципу да се раде праве ствари, односно ефикасности 
резултата спроведених активности по принципу да се раде ствари на прави начин. 
Резултат би се пре свега огледао у бољој заштити природних ресурса, већем животном 
стандарду локалног становништва и обезбеђивању финансијских средстава за 
функционисање и даљу заштиту националних паркова Србије. 
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Одбрањен магистарски рад (М72 или Р82) 
 

3.9.1. Магистарска теза садржи следећа поглавља: Увод; Биолошка разноврсност- 
биодиверзитет; Предмет, циљ и важност заштите природе; Природна добра- прописи, 
категорије, класификације; Заштићена природна добра Источне Србије; Узроци 
нарушавања гео и биодиверзитета у заштићеним природним добрима; Економски аспекти 
експлоатације биодиверзитета и експлоатација заштићених природних добара; 
Дискусија; Закључак и Литература. 

Аутор у раду полази од чињенице да је „Један од разлога заштите природе преко 
заштите природних добара је очување биодиверзитета за нека будућа времена и 
генерације јер су она у ствари резервати и убежишта осетљивих биљних врста у којима 
је могућ њихов несметани боравак и размножавање. Тако су ова места постала 
стециште многих таксона, резервоари и расадници истих за суседна, антропогеним 
утицајем потпуно измењене биотопе.“ 

Кантидат у раду разрађује и „питање правних прописа по којима се спроводи 
процедура заштите, од откривања површина које заслужују заштиту до њиховог 
проглашења од надлежних органа заштићеним. У том сегменту правне науке помажу 
заштити која је мултидисциплинарна да реши питање њихове на закону ослоњене 
заштите. У том смислу у раду је приказана законска регулатива: од Закона о заштити 
животне средине, преко Уредби о заштити природних реткости, специјалних резервата, 
споменика природе, општег резервата природе, па преко Правилника о 
категоризацији, начину обележавања, регисту и обрасцима о заштити природних 
добара до Наредби и Међународних конвенција.“ 

Посебну пажњу кандидат је посветио питањима: режим заштите, категоризације и 
класификација заштићених природних добара. 

Иако се економски моменти и газдовање заштићеним природним добрима протежу 
кроз читав рад, кандидат је посебно обрадио ова питања у задњем делу свога рада јер 
како се у економији каже: ништа нема никакву вредност ако нема своју цену. 
Конзумирање заштићених природних добара мора да има своју цену али се приходи 
не могу очекивати изнад расхода јер се много инвестира у ове објекте а мање 
приходује. Зато у трошковима одржавања заштићених природних добара држава мора 
да учествује својим средствима.  

Рад је постављен на концепту одрживог развоја који обухвата четири компоненте: 
еколошку, социјалну, културну и економску. Све поменуте компоненте су у раду 
образложе на нивоу магистарске тезе а даља њихова разрада следи током израде 
докторске дисертације чија се теза овде назире а налази се у сфери менаџмента 
заштићених природних добара. 
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4. Оцена о резултатима научно истраживачког рада 
 

Укупни коефицијент компетентности кандидата данијеле аврамовић 
Група резултата Број 

радова у 
групи 

Досадашњи резултати Укупно бодова у групи 

М Р М Р М Р 

М33 Р54 10 1 1 10 10 
М42 Р13 1 5 5 5 5 
М51 Р61 5 3 2 15 10 
М53 Р62 3 1 1.5 3 4.5 
М61 Р64 3 2 1.5 6 4.5 
М63 Р65 47 1 0.5 47 23.5 
М64 Р73 16 0.5 0.2 8 3.2 
М71 Р81 1 6 6 6 6 
М72 Р82 1 3 3 3 3 

Укупно: 87   103 69.7 
 
 
 
5. Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 
 
Нема, јер се кандидат Данијела Аврамовић први пут бира у звање доцента. 
 
6. Оцена о резултатаима педагошког рада 
 
Нема, јер се кандидат Данијела Аврамовић први пут бира у звање доцента. 
 
 
7. Оцена о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске 

установе 
 
Нема, јер се кандидат Данијела Аврамовић први пут бира у звање доцента. 
 
 

Кандидат Ивана Божић Миљковић 
 

1. Основни биографски подаци 
− Име, средње име и презиме: Ивана Милорад Божић Миљковић 
− Датум и место рођења: 10.11.1974. године, Ниш 
− Установа где је запослен: Факултет за правне и пословне студије ”Др Лазар Вркатић” 

у Новом Саду 
− Звање / радно место: доцент 
− Научна област: Економске науке 
− Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:  

• стални члан међународне организације Euroacademia 
• један од рецензената међународног часописа International Journals of Business 

and Economic Research – Science Publishing Group 
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2. Стручна биографија, дипломе и звања 
 
Основне студије: 
− Назив установе: Економски факултет у Нишу 
− Место и година завршетка: Ниш, 1998. 
 
Мегистеријум: 
− Назив установе: Економски факултет у Београду 
− Место и година завршетка: Београд, 2003 
− Назив магистарске тезе: Структурне промене робне трговине 
− Ужа научна област: Међународна економија 
 
Докторат: 
− Назив установе: Економски факултет у Београду 
− Место и година завршетка: Београд, 2010 
− Назив докторске дисертације: Утицај глобализације и регионализације на спољну 

трговину балканских земаља 
− Ужа научна област: Међународна економија 
− Досадашњи избор у наставна и научна звања:  

• У периоду 2001-2004. године, била је ангажована као асистент-приправник на 
Природно-математичком факултету у Нишу, одсек Географија, на предметима: 
Економика и организација предузећа, Економика туризма и Финансије. 

• Од септембра 2010. године запослена је на Факултету за правне и пословне 
студије ”Др Лазар Вркатић” у Новом Саду као доцент. Изводи настaву на 
курсевима Основи економије (1. година), Међународни економски односи (3. 
година) и Трговина (3. година).  

 
Напомена: Увидом у достављен материјал кандидаткиње Иване Божић Миљковић и у 
њен научни и стручни рад комисија констатује, да кандидаткиња: 

• није доставила ни један документ којим потврђује своја радна ангажовања на: 
Факултету за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду и 
Природно-математичком факултету у Нишу, 

• није приложила ни један документ о свом ангажовању у организацијама и 
редакцијама, односно учешћу у пројектима које је навела у својој биографији, 

• није доставила Оцену резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка, 
Оцену о резултатима педагошког рада и оцену о ангажовању у развоју наставе и 
других делатности високошколске установе, с обзиром да је у звању доцента 
скоро пет година, 

• не испуњава услове конкурса који је расписан за ужу област Друштвено-
хуманистичке науке у радној и животној средини јер је ужа научна област њеног 
научног и стручног рада Међународна економија, јер је њена докторска 
дисертација рађена из ове уже научне области као и достављени радови који су 
такође из поменуте области. 

Из тог разлога у овом извештају се даје само списак радова без њихове категоризације 
и анализе. 
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3. Објављени радови 
 
Преглед досадашњих резултата научног и стручног рада кандидата Иване Божић 
Миљковић 
 
1. Prikaz knjige grupe autora The Economics of the European – Polycy and Analysis, stručni 

časopis studenata Univerziteta u Nišu Naučni podmladak, sveska za društvene nauke 
Humanistas, br. 1-4/1996, str. 144-147. 

2. Promene urbane strukture stanovništva u zemljama Jugoistočne Evrope, stručni časopis 
studenata Univerziteta u Nišu Naučni podmladak, sveska za društvene nauke Humanitas, 
br 1-4/1999, str 49 – 63 

3. Ekonomski aspekti primene koncesija kao instrumenta razvojne politike, Zbornik radova 
Strana ulaganja, Pravni fakultet, Niš 2001, str. 213-221. 

4. Trgovina i privredni razvoj industrijski razvijenih zemalja u drugoj polovini dvadesetog 
veka, stručni časopis studenata Univerziteta u Nišu Naučni podmladak, sveska za 
društvene nauke Humanitas, br 1-4/2002, str 43-57 

5. Strane direktne investicije u Srbiji: dosadašnji rezultati i izgledi za budućnost, Ekonomski 
anali, tematski broj, Ekonomska politika i razvoj 2004/2005. g., Ekonomski fakultet 
Beograd, decembar 2004, str.293-301. 

6. Spoljnotrgovinski odnosi zemalja zapadnog Balkana i Evropske Unije u funkciji 
evrointegracija, Ekonomski anali, tematski broj: Ekonomsko-finansijski odnosi sa 
inostranstvom: institucije, politika, perspektive, Ekonomski fakultet, Beograd, april 2005, 
str.167-177. ISSN 0013 - 3264; COBISS.SR - ID 1328911. 

7. Zapadni Balkan u procesu ekonomskog približavanja Evropskoj uniji, tematski zbornik 
radova Balkan u procesu evrointegracije: ekonomija, tranzicija i regionalna saradnja, 
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, Niš 2005, str.197-221; ISBN 
86-7746-021 

8. Spoljna trgovina Srbije u periodu ubrzane tranzicije, mesečni poslovni časopis Poslovna 
politika, Beograd, januar 2006, str.31-33 

9. Strane direktne investicije u Srbiji - dostignuti nivo i šanse za povećanje, mesečni 
poslovni časopis Poslovna politika, Beograd, mart 2006, str.12-15 

10. Globalizacija - Kakva nam budućnost predstoji?, časopis za društvene nauke,Teme, 
Univerzitet u Nišu, Januar-Mart 2006, str.125-130 

11. Strane direktne investicije u funkciji procesa ubrzanja tranzicije u Srbiji, Ekonomski anali, 
tematski broj, Ekonomska tranzicija u Srbiji 2001-2005. rezultati, strategije, perspektive, 
Ekonomski fakultet, Beograd, april 2006, str. 359-368 

12. Evropska unija i zapadni Balkan: čekajući zajednicu, stručni časopis studenata 
Univerziteta u Nišu Naučni podmladak, sveska za društvene nauke Humanitas, br. 3-
4/2006, str 1-16 

13. Privatizacija banaka i osiguranja u Srbiji - aktuelni problemi, Ekonomski anali, tematski 
broj: Ekonomska politika u Srbiji 2007: rezultati, strategije perspektive, Ekonomski 
fakultet Beograd, decembar 2006, str. 83-95. ISBN 978 - 86 - 403 - 0799 - 4; C0BISS.SR - 
ID 137806348. 

14. Istorijski aspekt liberalizacije međusobne trgovine balkanskih zemalja, tematski zbornik 
radova Balkan u procesu evrointegracije - strukturne promene i kultura mira, Univerzitet 
u Nišu, Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, Niš 2007, str.179-201; ISBN 978-
867379-122-77; COBISS.SR-ID 138267916 
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15. Western Balkans in the Process of Eurointegration - Economic Networking and Region's 
Development, referat na The 2nd Annual South East European Doctoral Student 
Conference, koji je u organizaciji SEERC (South East European Research Centre) održan u 
Solunu 22-23 juna 2007. godine (web site: www.seerc.org); objavljen u: Facta Universitatis, 
series Economics and Organization, University of Niš, Vol.4, N0 1,2007, pp.79 - 90 

16. Karakteristike i problemi spoljnotrgovinske razmene Srbije sa zemljama Jugoistočne 
Evrope, Ekonomski anali, tematski broj, Tekuća privredna kretanja, ekonomska politika i 
strukturne promene u Srbiji , Ekonomski fakultet, Beograd, decembar 2007, str. 147 – 
160 

17. Balkanska četvorka u Evropskoj uniji, stručni časopis studenata Univerziteta u Nišu 
Naučni podmladak, sveska za društvene nauke Humanitas, br. 1-2, 2007, str. 15 - 34; 
ISSN 0354-1991 

18. Regionalizacija kao faktor strukturiranja spoljne trgovine zemalja zapadnog Balkana, 
tematski zbornik radova Balkan u procesu evrointegracije: koncepcije razvoja i socijalne 
implikacije, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, Niš 2008, 
str.193-210; ISBN 978-86-7379-159-3; COBISS.SR-ID 150926860 

19. Changes in the Scope and Structure of the Balkan Countries Trade in the Function of 
European Integration, zbornik radova The Balkans in Transition, International Research 
Foundation for Development, Cambrige, San Francisco and Center for Balkan Studies, 
Niš, 2007, Edited by Neville S. Arachchige Don and Ljubiša Mitrović, str. 127-140; ISNB 
10:0-9792762-1-7; ISBN 13: 978-0-9792762-1-7 

20. Kineske ekonomske reforme (prikaz knjige «Kinesko ekonomsko čudo - prva dekada 
reformi 1978-1988», autora Dragane Mitrović, Institut za političke studije, Beograd, 
2008. godine), objavljeno u časopisu Teme, br. 2, Niš 2009. str.741-744. 

21. Tranzicija zemalja zapadnog Balkana i svetska ekonomska kriza, u: Balkan u procesu 
evrointegracije: 20 godina tranzicije, Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, 
Niš, 2009, str. 193 - 207; ISBN 978-86-73-79183-8; COBISS.SR-ID 171553548 

22. Ekonomski odnosi Srbije i Grčke. u: Balkan u procesu evrointegracije: unutarregionalna 
saradnja, Filozofski fakultet, Centar za sociološka istraživanja, Niš, 2010, str. 227 -244; 
ISBN978-86-7379-204-0; COBISS.SR-ID 180321548 

23. Ekonomska regionalizacija Balkana i njegovo pristupanje Evropskoj uniji u: Balkan i EU, 
Beograd, Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja, zbornik radova sa 
naučnog skupa pod istim naslovom održanog u Institutu 26. maja 2011. godine, str. 374 - 
386. ISBN 978-86-7093-137-4; COBISS.SR-ID 183702284 

24. The Rich Against the Poor: Can Global Injustice be Rectified, Facta Universitatis, Series: 
Philosophy, Sociology. Psychology and History, Published bi the University of Nis, Vol. 
10. No 2, pp. 131 - 140. UDC 316 - 32. 

25. Ekonomski aspekti međusobnih odnosa globalizacije i regionalizacije, u: Unus Mundus, 
Niski kulturni centar i Filozofski fakultet - Centar za socioloska istrazivanja, Nis, 2012, br. 
41, str. 505 - 519; ISSN 1451-0871, UDK 008 

26. EU vs Western Balkan: Life on the Margins of Great Community saopštenje na 
međunarodnoj konferenciji „Re-Inventing Eastern Europe“ koja je u organizaciji 
Euroacademia, održana u Beču, od 17. do 19. maja 2012. Godine. Izveštaj sa 
konferencije i kompletan rad nalaze se na web-site-u:www.euroacademia.eu 
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27. Obrazovanje stanovništva i ekonomska konkurentnost, koautor, Božić Milorad, u: 
Stanovništvo i razvoj, Beograd, Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska 
istraživanja, zbornik radova sa naučnog skupa pod istim naslovom održanog u Institutu 
31. maja 2012. godine, str. 298 - 311; ISBN 978-86-7093-140-4; COBISS.SR-ID 
190853900. 

28. Siromaštvo na Balkanu: tradicionalni problem i / ili tekovina globalizacije; Zbornik radova 
Balkan u procesu evrointegracije - modernizacija i razvoj, Filozofski fakultet u Nišu, 
Centar za sociološka istraživanja, Niš, 2011. godine, str. 201-226, ISBN 978-86-7379-236-
1, COBISS.SR-ID 188616972 

29. Konkurentnost balkanskih zemalja u spoljnoj trgovini u uslovima globalizacije; u: 
Međunarodni problemi br. 1, Beograd, 2012, str. 67-81, (Izvorni naučni rad); ISSN 0025-
8555; COBBISS.SR-ID 6012674. 

30. Ekonomska modernizacija Srbije i međunarodni ekonomski tokovi; u: Teme, G.XXXVI, br. 
4, Niš, 2012, стр. 1739-1761; UDK: 1+3 339.9:330.34 (497.11); Pregledni naučni rad, ISSN 
0353-7919. 

31. Foreign Direct Investments in the Function of Energetic Efficiency Increase in Serbia, 
Energy Security of Europe: The Position of Serbia (edited by: Miroslav Antevski i Dobrica 
Vesić), Institute of International Politics Economics, Belgrade, 2013. pp. 281-299; ISBN 
978-86-7067-176-8; COBISS.SR-ID 197239308. 

32. Serbian Economy in Transitional, European and World Economic Crisis, „European 
Scientific Journal“, march 2013 edition vol.9, No.7, pp. 38 – 56; ISSSN: 1857 – 7431 
(Online); ISSN: 1857-7881 (print); website: www.eujournal.org 

33. Obrazovanje i radna snaga kao faktori privlačenja stranih investicija, u zborniku  
Obrazovanje i razvoj, Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja, 
Beograd, 2013. str. 274 - 284; ISBN 978-86-7093-144-2; COBISS.SR-ID 198449676. 

34. Economic and Political Dialogue on Balkans: Necessity, Obstacles and Perspectives, 
(Ekonomki i plitički dijalog na Balkanu: nužnost, prepreke i perspektive), Facta 
universitatis, series Phylosophy, Sociology, Psychology and History vol.12, No.1, 
University of Nis 2013, pp 53-67; UDC 339.923:061.1EU (497). 

35. New challenges of the Western Balkan Countries and Turkey on the Way to European 
Union, rad saopšten na The Second Euroacademia International conference “Re-
Inventing Estern Europe” u okviru panela “Developments in Western Balkans: 
Economics and Politics Toward European Integration”, održane u Pragu, Češka 
Republika, 15-16. novembar 2013. godine 

36. Reindustrijalizacija kao uslov zaustavljanja demografskog pražnjenja jugoistočne Srbije, 
u: Ekonomski vidici, vol. 18, br. 2-3, str. 315-327, Beograd, 2013, ISSN 0354-9135; 
COBBIS.SR-ID 116154887;UDK 33; 

37. Mesto Srbije na spoljnotrgovinskoj mapi Evropske unije: stanje, problemi i perspektive, 
u zborniku radova Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u međunarodnim 
odnosima, (Priređivači: Marko Nikolić i Dragoljub Todić), Institut za međunarodnu 
politiku i privredu, Beograd, 2013. godine, str. 601-614, ISBN: 978-86-7067-194-2; 
COBBIS.SR-ID 205408524 

38. Public Spending and Macroeconomic Stability (Javna potrošnja i makroekonomska 
stabilnost), Facta universitatis, series Economic and Organization, Vol. 10, No 3, 
University of Nis, 2013 pp. 217 – 229; UDC 330.567.2; ISSN 0354-4699. 
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39. The process of transition and Economic and Social Stratification in the case of the 
Western Balkans, koautor Milorad Božić, referat na Međunarodnoj naučnoj konferenciji 
“Eastern European Transition and Socio-economic Stratification”, objavljeno u zborniku 
radova “Източноевропејски преход и социјално-икономическото разслојвание”, 
College of Economics and Administration – Plovdiv, Bugarska 2014. godine str. 54-62. 
ИСБН 987-619-90-178-1-4 

40. Efekti liberalizacije spoljne trgovine na privredna kretanja Srbije posle 2008. godine, u: 
zborniku radova (Anti)liberalizam i ekonomija, Institut društvenih nauka – Centar za 
ekonomska istraživanja, Beograd, 2014. godine, st. 393-404; ISBN 978-86-7093-152-7; 
COBBIS.SR-ID 207396108 

41. Reindustrijalizacija, ekonomski razvoj i demografska obnova regiona jugoistočne Srbije”, 
u časopisu Toplički venac, Beograd – Prokuplje - Kondželj, 2014, str. 19-21; ISSN 1452-
9157; COBBIS.SR-ID 140800524 

42. Zaposlenost i zarade u javnom sektoru Srbije i njihov uticaj na makroekonomsku 
stabilnost”, u časopisu: Politikon, Vojvođanska politikološka asocijacija, br. 9, Novi Sad, 
2014, str. 61-84; ISSN 2217-883X; COBBIS.SR-ID 2704371 

43. Foreign Trade Between Russia and the Balkans in the Context of Global Geostrategic 
Relations, Journal of Globalization Studies, Vol. 5, No.2; November 2014. page: 60-72  

 
Монографије и уџбеници 

 
1. Ekonomija Srbije – godine opasnog življenja, Studentski kulturni centar, Niš, 2012. str. 

191; ISBN 978-86-7757-204-4; cOBBIS.SR-ID 195547148; (Recenzenti: dr Duško 
Radosavljević, red. prof., dr Zoran Aracki, doc. i mr Velibor Petković, novinar) 

2. Ekonomska politika, koautori Milorad Božić i Srđan Golubović, Punta, Niš, 2013. 
Recenzenti: dr Emilija Vukadin i dr Branislav Mitrović; ISBN 978-86-7990-100-2; 
COBISS.SR-ID 199449100 

 
4. Оцена о резултатима научно истраживачког рада 
 
Неће бити приказана због неиспуњавања услова конкурса. 
 
5. Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 
 
Кандидат Ивана Божић Миљковић није доставила податке. 
 
6. Оцена о резултатаима педагошког рада 
 
Кандидат Ивана Божић Миљковић није доставила податке. 
 
7. Оцена о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске 

установе 
 
Кандидат Ивана Божић Миљковић није доставила податке. 
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III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 
На основу изнетих података о научно-истраживачким, стручним и наставно-
педагошким активностима, квантитативног и квалитативног вредновања резултата 
рада и елемената доприноса академској и широј заједници кандидаткиња 
пријављених на конкурс (др Данијела Аврамовић и др Ивана Божић Миљковић) 
Факултета заштите на раду у Нишу за избор једног наставника у звање доцент за ужу 
област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине, Комисија је 
дошла до следећих закључака: 

• Кандидаткиња Данијела Аврамовић, уредно доставила сву наведену 
документацију предвиђену конкурсом и да испуњава све услове конкурса. 

• Кандидаткиња Ивана Божић Миљковић: 

• није доставила ни један документ којим потврђује своја радна ангажовања на: 
Факултету за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду и 
Природно-математичком факултету у Нишу, 

• није приложила ни један документ о свом ангажовању у организацијама и 
редакцијама, односно учешћу у пројектима које је навела у својој биографији, 

• није доставила Оцену резултата у обезбеђивању научно-наставног 
подмлатка, Оцену о резултатима педагошког рада и оцену о ангажовању у 
развоју наставе и других делатности високошколске установе, с обзиром да 
је у звању доцента скоро пет година, 

• не испуњава услове конкурса који је расписан за ужу област Друштвено-
хуманистичке науке у радној и животној средини, с обзиром да је ужа област 
њеног научног и стручног рада Међународна економија. 

 
На основу изнетих чињеница о професионалном, научном, стручном и педагошком 
раду кандиткиње др Данијеле Аврамовић, сручног сарадника на Факултету заштите на 
раду, Комисија констатује да је она аутор односно коаутор: 

• десет саопштења са  међународних скупова штампаних у целини,  
• једне монографије националног значаја, 
• пет радова у водећем часопису национланог значаја, 
• три рада у научним часописима, 
• три предавања по позиву са скупа националног значаја штампана у целини и 
• 47 саопштења са скупа националног значаја штампана у целини. 

Имајући претходно у виду комисија закључује да кандидаткиња Данијела Аврамовић 
сходно условима предвиђеним Законом о високом образовању Републике Србије, 
Статутом Универзитета у Нишу, Ближим критеријумима за избор у звање наставника и 
Изменама и допунама ближих критеријума за избор наставника, испуњава услове за 
избор у звање доцент. 
 
Комисија, са посебним задовољством, предлаже Изборном већу Факултета заштите на 
раду у Нишу и Научно-стручном већу за друштвене и хуманистичке науке Универзитета 
у Нишу да др Данијелу Аврамовић изаберу у звањe доцент за ужу област Друштвено-
хуманистичке науке у заштити радне и животне средине на Факултету заштите на 
раду у Нишу, Универзитета у Нишу. 
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