


 
 

 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 

На расписани конкурс за избор у звање доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине на 
Факултету заштите на раду у Нишу и заснивање радног односа са пуним радним 
временом,  који је објављен 01.12.2021. године у бесплатној публикацији о запошљавању 
Послови, број 962, на страни 70, пријавио се један кандидат, др Ивана Илић-Крстић, 
доцент Факултета заштите на раду у Нишу. 

Стручне службе Факултета заштите на раду у Нишу су именованој Комисији 
доставиле пријаву и осталу приложену документацију:  радну биографију, одштампан и 
потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника, оверену фотокопију 
дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе o научном степену доктора 
наука заштите животне средини, списак објављених научних и стручних радова и саме 
радове.  

 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ 

КАРИЈЕРИ 
 

 1.1. Лични подаци  
 

Др Ивана Илић-Крстић је рођена у Врању 30.11.1981. године, са сталним местом 
боравка у Нишу, ул. Станоја Бунушевца 14/49. 

 

 1.2. Подаци о досадашњем образовању 
 
Др Ивана Илић-Крстић, основну школу „Радоје Домановић“ у Врању, завршила је 

1996. године са одличним успехом, као носилац дипломе „Вук Караџић“. Завршила је 
друштвено-језички смер гимназије „Бора Станковић“ у Врању2000. године, са одличним 
успехом. 

Филозофски факултет у Нишу уписала је школске 2000/2001, а дипломирала је 
марта 2005. године на Групи за социологију са просечном оценом 9,16 и стекла назив 
дипломирани социолог. 

Последипломске студије на Факултету заштите на раду у Нишу, смер Заштита 
животне средине, уписала је школске 2005/2006. године. Положила је све испите, 
предвиђене Планом и програмом магистарских студија, са просечном оценом 10. 
Магистарску тезу под називом Сиромаштво у Републици Србији и одрживи развој 
одбранила је на Факултету заштите на раду у Нишу, 5. фебруара 2010. године (ментор: др 
Весна Милтојевић) и тиме стекла академски назив магистар наука заштите животне 
средине. 

Докторску дисертацију под називом Социјално-еколошка безбедност, одрживи 
развој и квалитет живота, одбранила је 7. децембра 2016. године на Факултету заштите 
на раду у Нишу (ментор: др Весна Милтојевић) и стекла академски назив доктор наука 
заштите животне средине. 



 
 

 
 
 

 1.3. Професионална каријера  
 
Др Ивана Илић-Крстић је у периоду од 2006. до 2008. као студент 

последипломских студија и стипендиста Министарства науке и заштите животне средине 
Републике Србије волонтирала на предметима Социјална екологија, Социологија заштите 
на раду и Социологија на Факултету заштите на раду у Нишу. 

Године 2008. изабрана је  у звање сарадника у настави на Факултету заштите на 
раду у Нишу за ужу област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне 
средине, за извођење вежби из следећих предмета: Социологија и основи безбедности, 
Социјална екологија, Социологија заштите на раду. 

У звање асистента за ужу област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне 
и животне средине изабрана је 2010. године. Од избора у ово звање била је ангажована у 
извођењу вежби на предметима: Социологија (ОАС), Одрживи развој (ОАС), Социјална 
екологија (МАС), Социологија заштите на раду (МАС), Политика заштите животне 
средине (МАС), Локални одрживи развој (МАС), Информисање и односи с јавношћу 
(МАС). 

Од 25. Маја 2017. је изабрана је у звање доцент и од тада је ангажована као 
наставник на следећим предметима: Социологија (ОАС), Социјална екологија (МАС), 
Социологија заштите на раду (МАС), Локални одрживи развој (МАС), Информисање и 
односи с јавношћу (МАС), Пословна етика у заштити животне средине (МАС). 

Ииспунила је услове за предавача на докторским академским студијама, прописане 
стандардима за акредитацију студијског програма докторских академских студија који су 
у складу са одредбама члана 30. Правилника о докторским академским студијама 
Факултета заштите на раду у Нишу (број 03-371/3 од 05.09.2016.године) и од 2018. године 
и ангажована је на предмету Професионална етика инжењера на студијским програмима 
Инжењерство заштите на раду и Инжењерство заштите живтне средине (ДАС). 

Активно се служи енглеским и француским језиком. У раду на рачунару овладала 
је основноим пакетом Microsoft Office и посебно се је обучавала за рад у SPSS програму за 
статистичку обраду података у друштвеним наукама. 

 
1.4. Чланство у научним и стручним удружењима и организацијама 
 
Др Ивана Илић-Крстић је пуноправни члан следећих националних и међународних 

научних и стручних удружења: 
 

1. Српско социолошко друштво. Светозара Марковића 36, 11000 Београд 
https://www.ssd.org.rs/ 

2. Balkan Environmental Association - B.E.N.A. (Балканскa асоцијацијa за животну 
средину). Constanta 900581, Romania  http://www.jepe-journal.info/bena 

3. The European Society of Safety Engineers - ESSE (Европско удружењe инжењера 
заштите и безбедности). Zagreb (Croatia)  https://www.european-safety-engineer.org/ 

 
 



 
 

2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА  

2.1. Радови објављени пре избора у звање доцент 
М20 Радови објављени у научним часописима међународног значаја 
1. J. Malenovic Nikolic, D. Vasovic, G. Janackovic, A. Ilic Petkovic, I. Ilic Krstic. 

2016. Improving the Management System of Mining and Energy Complexes 
Based on Risk Assessment, Environmental Law and Principles of Sustainable 
Development. Journal of Environmental Protection and Ecology, 17(3), рp. 
1066-1075. ISSN 1311-5065 IF5(2015)=0.523 

 
 

M23 (3) 

2. V. Miltojević, I. Ilić Krstić & S.Živković. 2012. Ecological Culture of 
Agricultural Producers - Case Study in Serbia and Bulgaria. Tarim Bilimleri 
Dergisi- Journal of Agricultural Sciences, 18(4), pp. 315-328. ISSN 1300-7580 
IF5(2014)=0.371 

 
M23 (3) 

3. И. Илић Крстић. 2012. Професионална етика инжењера. Теме, 36(1), стр. 
411-414. ISSN 0353-7919  

M24 (3) 

4. В. Милтојевић, С. Живковић, И. Крстић.2011. Еколошка свест 
индивидуалних пољопривредних произвођача. Економика пољопривреде 
58(4), стр.777-793. ISSN 0352-3462  

 
M24 (3) 

Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М20 12 

M30 Радови објављени у зборницима са међународних научних скупова 

1. S. Živković, D. Mlađan, I. Ilić Krstić. „Analysis of the need for psychological 
help for professional firefighters/rescures“. In Proceeding The 10th 
International Conference - Menagemente and Safety 2015, Stress Management 
and Safety, рр. 30-37. ISBN 978-953-58000-3-3 

 
M33 (1) 

2. I. Ilić Krstić and Nj. Dragović. 2014. „Prerast-natural phenomenon and the cult 
place (Majdanpek)“. In Cult Places on the Border, edited by D. B. Đorđević, 
D. Todorović and D. Krstić, рр. 177-195. Niš: YSSSR and Faculty of 
Mechanical Engineering at the University of Niš. ISBN 978-86-6055-054-7 

 
M33 (1) 

3. I. Ilić Krstić.2013. „Engineers, Ethics and Sustainable Development".In 
Mechanical Enginering in XXI century, edited by D. Milčić, рр. 385-388. Niš: 
Mechanical Faculty of Niš. ISBN 978-86-6055-039-4  

 
M33 (1) 

4. I. Ilić Krstić and V. Miltojević. 2013. „About Priesthood in the 
BorderMunicipality Surdulica". In A Priest on the Border, edited by D. B. 
Đorđević, D. Todorović and M. Jovanović, pp. 183-193. Niš: YSSSR and 
Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš. ISBN 978-86-
6055-038-7 

 
 

M33 (1) 

5. I. Ilić Krstić. 2012. "The influence of ecological conscience on the concept of 
sustainable development". У Сборник материалов Международной научно-
практической конференции Наука-Бизнес-Образование: Проблелш 
иперспективыкомпетентностного Взаимодействия, стр.146-149. ISBN 
9785-9795-1014-9  

 
 

M33 (1) 

6. I. Ilić Krstić, and M. Vuković.2012. "Ecumenism - The Notion and its 
Genealogy".In Religion, Religious and Folk Customs on the Border, edited by 
Dragoljub B. Đorđević, Danijela Gavrilović and Dragan Todorović, pp. 69-84. 
Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, 2012. ISBN 978-
86-86957-13-9 

 
M33 (1) 



 
 

7. I. Ilić-Krstić and V. Miltojević. 2011. „Social Determinants of Motivation for 
Safe Work".In Proceeding the 16th International Conference of the Series Man 
and Working Environment - Safety of Tehnical Systems in Living and Working 
Environment [STS-11], edited by Dejan Petković and Ivan Krstić, pp. 451-455. 
Niš: Faculty of Occupational Safety. ISBN 97-86-6093-035-6 

 
 

M33 (1) 

8. V. Miltojević and I. Ilić-Krstić. 2011. “Transitional Processes and Working 
Environment Safety”.In Proceeding The 16th International Conference of the 
Series Man and Working Environment - Safety of Tehnical Systems in Living 
and Working Environment [STS-11], edited by Dejan Petković and Ivan Krstić, 
pp. 429-432. Niš: Faculty of Occupational Safety. ISBN 97-86-6093-035-6 

 
 

M33 (1) 

9. I. Ilic. 2007. “Poverty in countries in transition like a barrier in implementation 
of sustainable development”. In Proceeding of the International Conference 
Research People and Acrual Tasks on Multidisciplinary Sciences (Ecology and 
Environment Protection, Volume 3), ed. A. Atanasov, pp. 97-101. Rousse: 
University of Rousse. ISBN 978-954-91147-3-7 

 
 

M33 (1) 

10. V. Miltojević, I. Iliić-Krstić. 2011. “Cultural Dimensin of Sustainable 
Development as a Presumtion of Local Communities Development”. In 
Proceedings, ur. Veljko Đukić, str. 267-273, Banja Luka: Panevropski 
univerzitet APEIRON. ISBN 978-99955-49-64-0  

 
M33 (1) 

11. M. Vuković i I. Ilić-Krstić.2011. “A village in the borderline area of southeast 
and east Serbia: Topolovnik”. In Population Participation in the Renewal and 
the Development of the Village - Papers' abstracts, XVII INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC CONFERENCE Vlasina Encounters 2011 Population 
Participation in the Renewal and the Development of the Village, pp. 41-42. 
Belgrade: Завод за проучавање села. 

 
 

M34 (0,5) 

Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М30 10,5 

M40 Радови објављени у тематским зборницима националног значаја 

1. Д. Тодоровић и И. Илић Крстић.2014. „Тони Ристић - учитељ путник у 
„патуљастој" школи у Топлом Долу (Пирот)“. У Учитељ у пограничју 
источне и југоисточне Србије, приредиле Марија Јовановић, Данијела 
Здравковић и Весна Трифуновић, стр.159-177. Ниш: Филозофски 
факултет у Нишу. ISBN 978-867379-353-5  

 
 

М44 (2) 

2. М. Вуковић и И. Илић Крстић.2014. „О метларском занату у селу 
Пожежено". У Занатлија у пограничју источне и југоисточне Србије, 
приредили Дејан Крстић, Драгољуб Б. Ђорђевић и Сузана Марковић 
Крстић, стр. 17-32. Ниш: Машински факултет у Нишу, Нови Сад: 
Прометеј. ISBN 978-86-515-0992-9  

 
 

М44 (2) 

3. М. Вуковић и И. Илић Крстић.2014. „Вашар у Великом Градишту“. У 
Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Драгољуб 
Б. Ђорђевић, Драган Тодоровић и Дејан Крстић, стр. 1-20. Нови Сад: 
Прометеј и Ниш: Машински факултет у Нишу. ISBN 978-86-515-0898-4 
(Прометеј, Нови Сад), ISBN 978-86-6055-046-2  

 
 

М44 (2) 

4. М. Вуковић и И. Илић Крстић. 2014. „Промене у структури села: пример 
пољопривредног газдинства из Тополовника“. У Породично газдинство у 
пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Драгољуб Б. 

 
М44 (2) 



 
 

Ђорђевић и Милован Вуковић, стр. 285-300. Нови Сад:  Прометеј и Ниш:  
Машински факултет у Нишу. ISBN 978-86-515-0899-1 (Прометеј, Нови 
Сад), ISBN 978-866055-047-9  

5. М. Вуковић и И. Илић Крстић. 2014. „Дубински интервју: користан метод 
у истраживању руралних средина“. У Људи из пограничја говоре, 
приредили Милан Тасић, Данијела Здравковић и Дејан Крстић, стр. 353-
369. Врање: Учитељски факултет у Врању. ISBN 978-86-6301-008-6  

 
М44 (2) 

6. М. Вуковић и И. Илић Крстић. 2013. „Живот на крају села: исповест 
Будимира Станојевића из Мајиловца“. У Старији људи у пограничју 
источне и југоисточне Србије, приредиле Лела Милошевић Радуловић. 
Јасмина Петровић и Ивана Илић Крстић, стр. 161-186. Београд: Службени 
гласник и Ниш: Машински факултет Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-
519-1697-0, ISBN 97886-6055-040-0  

 
 

М44 (2) 

7. М. Вуковић и И. Илић Крстић. 2012. „Тополовник (Велико Градиште)“. У 
Селоу пограничју источне и југоисточне Србије, приредили Драгољуб Б. 
Ђорђевић, Ђура Стевановић и Драган Тодоровић, стр. 11-22. Београд: 
Службени гласник и Завод за проучавање села. ISBN 978-86-87067-11-0, 
ISBN 978-86-519-1213-2  

 
 

М44 (2) 

8. I. Ilić Krstić i V.Miltojević. 2013. „Ekološka bezbednost i održivi razvoj u 
pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije - studija slučaja“.U Izazovi 
održivog razvoja, priredila Mina Petrović, str. 196-212. Beograd: Sociološko 
udruženje Srbije i Crne Gore i Beograd: Institut za sociološka istraživanja, 
Filozofski fakultet u Beogradu. ISBN 978-86-913927-7-2  

 
 

М45 (1,5) 

9. И. Илић Крстић. 2013. „Инжењери, етика и одрживи развој“. У 
Професија инжењер: нека питања, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић и 
Богдан Ђуровић, стр.78-85. Ниш: Машински факултет Универзитета у 
Нишу. ISBN 978-86-6055041-7  

 
М45 (1,5) 

10. В. Милтојевић и И. Илић Крстић. 2012. „Пољопривредна производња и 
еколошка безбедност у општини Врање“. У Становништво југоисточне 
Србије: утицај демографских промена у југоисточној Србији на 
друштвени развој и безбедност, приредио Љубиша Митровић, стр. 373-
386. Београд: Центар за научноистраживачки рад САНУ у Нишу и Ниш: 
Универзитета у Нишу и Центар за социолошка истраживања 
Филозофског факултета у Нипгу. ISBN 978-86-7025556-2  

 
 
 

М45 (1,5) 

11. V. Miltojević i I. Ilić Krstić. 2011. „Mogućnosti zadovoljavanja potreba kao 
determinanta socijalne pravde u Srbiji, Makedoniji i Bugarskoj“. U Balkan 
uprocesu evrointegracije (Modernizacija i razvoj), priredeo Milorad Božić, str. 
153-175. Niš: Filozofski fakultet uNišu. ISBN 978-86-7379-236-1 

 
М45 (1,5) 

12. V. Miltojević i I. Ilić. 2008. „Siromaštvo kao posledica tranzicionih procesa u 
Srbiji i otežavajući faktor ostvarivanja održivog razvoja“. U Balkan u procesu 
evrointegracije - koncepcije razvoja i socijalne implikacije, priredio M. Božić, 
str. 163-177. Niš: Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u 
Nišu. ISBN 978-86-7379-159-3.  

 
 

М45 (1,5) 

13. В. Милтојевић и И. Илић. 2008. „Екоцентризам као индикатор 
међуетничке толеранције у Србији“. У Квалитет међуетничких односа и 
култура мира на Балкану, приредили Драгољуб Б. Ђорђевић и Драган 

 
М45 (1,5) 



 
 

Тодоровић, стр. 219-29. Ниш: Центар за социолошка истраживања 
Филозофског факултета Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-7379-165-4 

14. Старији људи у пограничју источне и југоисточне Србије. 2013. 
Приредиле: Лела Милошевић Радуловић, Јасмина Петровић и Ивана 
Илић Крстић. Београд: Службени гласник и Ниш: Машински факултет 
Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-519-1697-0, ISBN 978-86-6055-040-0 

 
М48 (2) 

Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М40 25 

M50 Радови објављени у часописима националног значаја 

1. I. Ilić Krstić i A. Ilić Petković. 2014. Sustainable agriculture and social 
development. Ecologica, 75, str. 458-461. ISSN 0354-3285  

 
М51 (2) 

2. A. Ilić Petković i I. Ilić Krstić. 2014. Economic sustainability in legal 
regulations of Republic of Serbia. Ecologica, 75, str. 486-489. ISSN 0354-
3285  

 
М51 (2) 

3. I. Ilić Krstić i A. Ilić Petković. 2013. Socijalno-pravni aspekti klimatskih 
promena. Ecologica, 71, str. 405-410. ISSN 0354-3285  

 
М51 (2) 

4. I. Ilić Krstić i A. Ilić Petković. 2012. Socijalno-pravni aspekti održivog razvoja 
u Republici Srbiji. Ecologica, 66, str. 252-257. ISSN 0354-3285 

 
М51 (2) 

5. I. Ilić i V. Miltojević. 2008. Ecological conscience as a basis of 
accomplishment of sustainable development. Ecologica, 16, str. 237-42. ISSN 
0354-3285 

 
М51 (2) 

6. V. Miltojević i I. Ilić. 2007. Culture of Peace, Sustainable Development and 
Realisation of Millenium Goals. Ecologica, 14, str. 69-75. ISSN 0354-3285 

 
М51 (2) 

7. И. Илић Крстић. 2012. Роми (Цигани) у Београду. Годишњак за 
социологију, 8, стр.137-141. ISSN 1451-9739  

 
М52 (1,5) 

8. A. Ilić Petković and I. Ilić Krstić. 2016. The Role of Environmental Low in 
The Implementation of Sustainable Development. Safety Engineering, 6(2), pp. 
99-105. ISSN 2217-7134. DOI: 10.7562/SE2016.6.02.07.  

 
М53 (1) 

9. I. Ilić Krstić and A. Ilić Petković. 2015. Engineering Ethics and Sustainable 
Development. Safety Engineering, 5(2), pp. 109-114. ISSN 2217-7134. DOI: 
10.7562/SE2015.5.02.08.  

 
М53 (1) 

Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М50 15,5 

M60 Радови објављени у зборницима са скупова националног значаја 

 A. Ilić Petković, I. Ilić Krstić. 2016. „The role of environmental low in the 
implementation of sustainable development“. In Proceeding The 11th 
International Conference - Managemente and Safety 2016, Sustainable 
Development and Safety, рр. 325-334. Vrnjačka Banja: The European Society 
of Safety Engineers. ISBN 978-953-58000-4-0  

 
 

М63 (0,5) 

1. A. Ilić Petković i I. Ilić Krstić. 2016. „Uloga međunarodnih organizacija u 
zaštiti prava zaposlenih“. U Unapređenje sistema zaštite na radu, urednik dr 
Ivana Krstić, str. 36-54. Beograd: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-
919221-1-5 

 
М63 (0,5) 

2. G. Janaćković, J. Malenović Nikolić, D. Vasović, A. Ilić Petković i I.Ilić 
Krstić. 2016. „O različitim perspektivama indikatora zaštite“. U Unapređenje 
sistema zaštite na radu, urednik: dr Ivana Krstić, str. 55-62. Beograd: Savez 

 
М63 (0,5) 



 
 

zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5 
3. I. Ilić Krstić, A. Ilić Petković, J. Malenović Nikolić, D. Vasović i G. 

Janaćković. 2016. „Značaj profesionalne etike inženjera u unapređivanju 
zaštite radne sredine“. U Unapređenje sistema zaštite na radu, urednik dr 
Ivana Krstić, str. 55-62. Beograd: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-
919221-1-5 

 
 

М63 (0,5) 

4. J. Malenović Nikolić, G. Janaćković, A. Ilić Petković i I. Ilić Krstić. 2016. 
„Sistem upravljanja rudarsko-energetskim kompleksima i pravna zaštita 
zaposlenih“. U Unapređenje sistema zaštite na radu, urednik dr Ivana Krstić, 
str. 55-62. Beograd: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5 

 
М63 (0,5) 

5. D. Vasović, G. Janaćković, J. Malenović Nikolić, I. Ilić Krstić i A. Ilić 
Petković. 2016. „Bezbednosna kultura- inženjerski pristup“. U Unapređenje 
sistema zaštite na radu, urednik: dr Ivana Krstić, str. 95-101. Beograd: Savez 
zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5 

 
М63 (0,5) 

6. И. Илић. 2007. Од антропоцентричне ка екоцентричној парадигми 
друштвеног развоја. У Зборник радова Еколошка истина, стр.468-471. 
Бор: Технолошки факултет.ISBN 978-86-80987-51-4 

 
М63 (0,5) 

7. И. Илић Крстић и В. Милтојевић. 2015. „Социјално-здравствени положај 
старијих становника Бабушнице“. Научна конференција V, Социјални и 
здравствени проблеми становништва југоисточне Србије — с посебним 
освртом на положај остарелих, Ниш: Центар за научно истраживачки 
рад САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет - Центар за 
социолошка истраживања. 

 
 

М63 (0,5) 

8. И. Илић Крстић, В. Милтојевић. 2015. „Социјално-здравствени положај 
старијих становника Бабушнице“, Научна конференција V, Социјални и 
здравствени проблеми становништва југоисточне Србије-с посебним 
освртом на положај остарелих, Центар за научно истраживачки рад 
САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет-центар за 
социолошка истраживања. 

 
 

М64 (0,2) 

9. V. Miltojević, S. Zivković i I. Ilić Krstić. 2011. „Ruralni razvoj jugoistočne 
Srbije i njegov uticaj na formiranje ekološke svesti poljoprivrednika".Knjiga 
apstrakta, str. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog 
fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Sociološko udruženje Srbije i Cme Gore. 

 
М64 (0,2) 

Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М60 4,9 

M70 Одбрањена докторска дисертација и магистарска теза 

1. Ивана Илић-Крстић. 2016. „Социјално-еколошка безбедност, одрживи 
развој и квалитет живота“. Докторска дисертација. ментор др Весне 
Милтојевић, ред. проф., Ниш: Факултету заштите на раду у Нишу, 
Универзитет у Нишу.  

 
М70 (6) 

2. Ивана Илић-Крстић. 2010. „Сиромаштво у Републици Србији и одрживи 
развој“. Магистарска теза. ментор др Весне Милтојевић, ред. проф., Ниш: 
Факултету заштите на раду у Нишу, Универзитет у Нишу.  

- 

Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М70 6 
Укупан коефицијент компетентности до избора у звање доцент 73,9 
 



 
 

2.2. Радови објављени после избора у звање доцент 
 
Комисија је преглед и класификацију радова сачинила на основу Правилника о 

стицању истраживачких и научних звања („Службени гласник РС“, број 159 од 30. 
децембра 2020).  

М10 Монографије, монографске студије, тематски зборници међународног значаја 

1. Ilić Krstić I., & Avramović D. (2019). Business Ethics and its influence on the 
corporate Social responsibility of company- the Case Study. In: Bojan Krstić 
(Ed.), Improving Enterprises competitiveness, (pp. 251–268). Niš: University 
of Niš – Faculty of Economics. ISBN 978-86-6139-181-1  

M14 (5) 

Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М10 5 

М20 Радови објављени у научним часописима међународног значаја 

1. Miltojevic, V., Ilic Krstic, I. & Petkovic, A. (2017). Informing and public 
awareness on waste separation - A case study of the City of Niš (Serbia). 
International Journal of Environmental Science and Technology, vol. 14, no. 
9, 1853-1864. DOI: 10.1007/s13762-017-1305-3 Print ISSN 1735-1472 
Online ISSN 1735-2630 IF5(2017)=2.152  

SCIe  
M22 (5)  

 

2. Ilić-Krstić, I., Avramović, D. & Živkovic, S. (2021). Occupational injuries in 
underground coal mining in Serbia: A case study. WORK- a journal of 
prevention assessment & rehabilitation, vol. 69, no. 3, 815-825. ISSN 1051-
9815 IF5(2020)=1.801  

SSCI  
M23 (4)  

3. Živković, S., Milenović, M., Ilić-Krstić, I. & Veljković, M. (2021). 
Correlation between psychosocial work factors and the degree of stress. 
WORK-a journal of prevention assessment & rehabilitation, vol. 69, no. 3, 
815-825.  ISSN 1051-9815 IF5(2020)=1.801  

SSCI  
M23 (4) 

4. Božović, M., Mihajlović, E., Ilić-Krstić, I. & Živković, S. (2020). The impact 
of professional risk perception of firefighting and rescue unit members on 
environmental safety, Fresenius Environmental Bulletin, 29(9A), 8006-8016. 
ISSN 1018-4619 IF5(2019)=0.521  

SCIe  
M23 (4) 

5. Milosevic Lidija T.,  Mihajlovic Emina R., Ilic-Krstic Ivana Lj., Petkovic 
Martina & Vasovic Dejan M. (2019). Monitoring of Landfill Gas Component 
Concentrations for Sanitary Landfill Fire Risk Analysis. Journal of 
Environmental Protection and Ecology, vol. 20, no. 2, 648-656. ISSN 1311-
5065  IF5(2019)=0.657  

SCIe  
M23 (4) 

6. Malenović-Nikolić Jelena R., Vasović Dejan M., Janaćković Goran L., 
Milosevic Lidija T. & Ilic-Krstic Ivana Lj. (2018). Realisation of the Goals of 
Sustainable Development Based on Application of Energy Indicators in 
Environmental Engineering. Journal of Environmental Protection and 
Ecology, vol. 19, no. 1, 216–225. ISSN: 1311-5065 IF5(2018)=0.595  

SCIe  
M23 (4) 

7. Janaćković Goran, Dejan Vasović, Jelena Malenović Nikolić, Aleksandra Ilić 
Petković & Ivana Ilić Krstić. (2018). Conceptual Model of Virtual 
Collaborative Platform for Environmental Data Anlysis and Assessment. 
Journal of Environmental Protection and Ecology, no.3, 1008–1015. ISSN: 
1311-5065  IF5(2018)=0.595  

SCIe  
M23 (4) 



 
 

8. Весна Милтојевић, Ивана Илић Крстић (2020). Социологија и климатске 
промене. Социолошки преглед, vol. LIV, no. 4, 1095-1121. Doi. 
10.5937/socpreg54-28376 Print ISSN: 0085-6320. Online ISSN: 2560-4880  

M24 (4) 

9. Ивана Илић Крстић, Снежана Живковић, Слободан Милутиновић. 
(2019). Родна димензија сиромаштва и адаптација на климатске промене. 
TEME, вол. XLIII, бр. 3, 769-782.  doi: 10.22190/ТЕМЕ1906100471 Print 
ISSN: 0353-7919. Online ISSN: 1820-7804  

M24 (4) 

Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М20 37 

M30 Саопштења објављена у зборницима са међународних научних скупова 

1. Ilić-Krstić I., Miltojević V. (2020). Engineers, Ethics and Professionalism. In: 
P. Janković (Ed.), Proceedings / The 4th International Conference Mechanical 
Engineering in XXI Century, pp. 371-375. Niš: University of Niš, Faculty of 
Mechanical Engineering in Niš.  ISBN 978-86-6055-139-1 

M33 (1) 

2. Đorđević, A., Radosavljević, J., Vukadinović, A., Ilić Krstić, I., & 
Stojadinović, D. (2019). Causes of Air Pollution and Health Risk to the Urban 
Population of Serbia. In: D. Radosav (Ed.), Proceedings of the IX 
International Conference INDUSTRIAL ENGINEERING AND 
ENVIRONMENTAL PROTECTION (IIZS 2019), pp. 334-352. Zrenjanin: 
Technical faculty “Mihajlo Pupin”. ISBN 978-86-7672-324-9 

M33 (1) 

3. Ilić Krstić, I., Ilić, A., Avramović, D. (2018). The Basic Dimensions of 
Sustainable Development: environment, economy and society. In: D. 
Cvetković & I. Krstić (Eds.), Proceedings of the 18. Conference of the Series 
Man and Working Environment, 50 years of Higher Education, Science and 
Research in Occupational Safety Engineering, pp. 197-202. Niš: Faculty of 
Occupational Safety. ISBN 978-86-6093-089-9 

M33 (1) 

4. Илић Крстић, И., Милошевић, Л., Михајловић, Е., Живковић, С. (2018).  
Causation Models of Accidents and their Predication. Ур: Владимир 
Мученски. “Зборник радова 15. Конференција са међународним 
учешћем: Континуирано усавршавање –основ унапређења заштите на 
раду”, стр. 97-104. Кладово: Савез заштите на раду Србије- ИТ. ISBN 
978-86-919221-3-9 

M33 (1) 

5. Илић Крстић И., Живковић С., Павловић Веселиновић С., Илић Петковић 
А. (2017). Occupational Health and Safety Management System (OHSAS 
18001). У: Миодраг Хаџистевић (Ур.), Зборник радова 14. Међународна 
конференција, „Заштита на раду – пут успешног пословања“, стр. 384-
390. Дивчибаре: Савез заштите на раду Србије. ISBN 978-86-919221-2-2 

M33 (1) 

6. Живковић С., Илић Петковић А., Илић Крстић И. (2017). The Role of 
Flexible Working Hours in the Prevention of Fatigue at Work. У: Миодраг 
Хадџистевић (Ур.), Зборник радова 14. Међународна конференција, 
„Заштита на раду – пут успешног пословања“, стр. 377-383. Дивчибаре: 
Савез заштите на раду Србије. ISBN 978-86-919221-2-2 

M33 (1) 

7. Стојановић Б., Павловић Веселиновић С, Илић Крстић И. (2017). The 
Importance of Ergonomics for Successful Business. У: Миодраг 
Хадџистевић (Ур.), Зборник радова 14. Међународна конференција, 
„Заштита на раду – пут успешног пословања“, стр. 384-390. Дивчибаре: 

M33 (1) 



 
 

Савез заштите на раду Србије. ISBN 978-86-919221-2-2 
8. Ilić Krstić I., Nikolić V., Ilić Petković A. (2018). Performance of the SPSS 

software and its application in management and safety projects. In: Josip 
Taradi (Ed.), Book of Proceedings from 13th International Conference 
Management and Safety, pp. 78-84. Ohrid: The European Society of Safety 
Engineers. ISBN 978-953-58000-8-8 

M33 (1) 

9. Nikolić V., Rančić M., Ilić Krstić I., Galjak M. (2018). Project - based 
organizations and knowledge transfer. In: J. Taradi (Ed.), Book of Proceedings 
from 13th International Conference Management and Safety, pp. 85-98. 
Ohrid: The European Society of Safety Engineers. ISBN 978-953-58000-8-8 

M33 (1) 

10. Ilić Petković A., Ilić Krstić I., Mijailović I. (2018). The importance of legal 
employment status of persons involved in a project. In: J. Taradi (Ed.), Book of 
Proceedings from 13th International Conference Management and Safety, pp. 
128-133. Ohrid: The European Society of Safety Engineers. ISBN 978-953-
58000-8-8 

M33 (1) 

11. Ilić Krstić I., Ilić Petković A., Avramović D. (2017). Knowledge Management 
in the Function of Ecomanagement. In: J. Taradi (Ed.), Book of Proceedings 
from 12th International Conference Management and Safety, pp. 56-63. Neum 
and Mostar: The European Society of Safety Engineers. ISBN 978-953-58000-
6-4 

M33 (1) 

12 Ilić Petković A., Ilić Krstić I., Avramović D. (2017). Knowledge Management 
in State Adinistration Organs in the Field of Environmental Protection. In: 
Josip Taradi (Ed.),  Book of Proceedings from 12th International Conference 
Management and Safety, pp. 46-54. Neum and Mostar: The European Society 
of Safety Engineers. ISBN 978-953-58000-6-4 

M33 (1) 

13. Avramović D., Ilić Krstić I., Ilić Petković A. (2017). Knowledge Management 
in the Function of Protected Natural Goods Management. In: Josip Taradi 
(Ed.), Book of Proceedings from 12th International Conference Management 
and Safety, pp. 64-73. Neum and Mostar: The European Society of Safety 
Engineers. ISBN 978-953-58000-6-4 

M33 (1) 

14. Ilić Krstić, I,. Miltojević, V. (2021). Effects of the pandemic on the capacity of 
women in agriculture to adapt to climate change. In: L. Jovanović (Ed.), Book 
of Abstracts. The impact of the Covid-19 pandemic on the Economy and the 
Environment in the Era of the fourth Industrial Revolution. International 
scientific conference, pp. 22-24. Belgrade: Naučno-stručo društvo za zaštitu 
životne sredine Srbije “ECOLOGICA”. ISBN 978-86-89061-14-7 

M34 (0,5) 

15. Ilić-Krstić I., Miltojević V. (2020). Engineers, Ethics and Professionalism. In: 
Book of Abstracts & Conference - Programme Masing 2020, The Fifth 
International Conference “Mechanical Engineering in XXI Century”, p. 16. 
December 09-10, 2020. Niš, Serbia. 
https://www.eventiotic.com/eventiotic/conference/masing  

M34 (0,5) 

16. Ilić Krstić I., Nikolić V., Ilić Petković A. (2018). Performance of the SPSS 
software and its application in management and safety projects. In: Book of 
Apstract from 13th International Conference Management and Safety, p. 39. 
Ohrid: The European Society of Safety Engineers. ISBN 978-953-58000-9-5 

M34 (0,5) 

17. Nikolić V., Rančić М., Ilić Krstić I., Galjak M. (2018).  Project - based M34 (0,5) 



 
 

organizations and knowledge transfer. In: Book of Apstract from 13th 
International Conference Management and Safety, p. 40. Ohrid: The European 
Society of Safety Engineers. ISBN 978-953-58000-9-5 

18. Ilić Petković A., Ilić Krstić I., Mijailović I. (2018).  The importance of legal 
employment status of persons involved in a project. In: Book of Apstract from 
13th International Conference Management and Safety, p. 42. Ohrid: The 
European Society of Safety Engineers. ISBN 978-953-58000-9-5 

M34 (0,5) 

19. Ilić Krstić I., Ilić Petković A. Malenović Nikolić J., Vasović D., Janaćković G.  
(2017). Ecological Safety of Majdanpek, Mining City in Serbia – Case Study. 
In: Book of Abstracts from International U.A.B – B.En.A. Conference, p. 96. 
Alba Iulia, Romania: B.En.A.  

M34 (0,5) 

20. Malenović Nikolić J., Vasović D., Janaćković G., Milošević L., Ilić Krstić I. 
(2017).  Realisation of the Goals of Sustainable Development Based on 
Application of Energy Indicators in Environmental Engineering. In: Book of 
Abstracts from International U.A.B – B.En.A. Conference, pp.98. Alba Iulia, 
Romania: B.En.A.  

M34 (0,5) 

21. Ilić Petković A., Janaćković G., Malenović Nikolić J., Vasović D., Ilić Krstić 
I. (2017). Regulations on Environmental Protection in the Units of Local Self-
government in Niš and Babušnica. In: Book of Abstracts from Internationaln 
U.A.B – B.En.A. Conference, pp.131. Alba Iulia, Romania: B.En.A.  

M34 (0,5) 

Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М30 17 

M40 Монографија националног значаја и рад у тематском зборнику националног 
значаја 

1. Ивана Илић-Крстић (2018). Еколошка безбедност у пограничју - студија 
случаја. Нови Сад: Прометеј; Ниш: Машински факултет и ЈУНИР, 104 
стр. ISSN 978-86-515-1336-0 

M42 (7) 

2. Илић Крстић, И., Милтојевић, В. (2021). Инжењери, етика и 
професионализам. У: Тасић, М., Динић, Ј. (Ур.) Савремени изазови 
инжењерске професије, (стр. 29-42). Ниш: Машински факултет 
Универзитета у Нишу ISBN 978-86-6055-153-7 

M45 (1,5) 

Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М40 8,5 

M50 Радови објављени у часописима националног значаја 

1. Ilić Krstić I, Ilić Petković A., Avramović D. (2019). Primena kompostiranja u 
cilju razvoja zelene ekonomije u Srbiji. Ecologica, vol.26, no. 93, str. 55-60. 
ISSN 0354-3285 

M51 (3) 

2. Ilić Petković, A., Dimitrijević, Ž. & Ilić Krstić, I. (2018). Uloga organa 
državne uprave u ostvarivanju energetske efikasnosti. Ecologica, vol. 25, no. 
91, str. 529-533. ISSN 0354-3285 

M51 (3) 

3. Ilić Krstić, I., Malenović Nikolić, J., Janaćković, G. (2020). Ecological 
Security in Majdanpek Mining Area – A Case Study. FACTA 
UNIVERSITATIS, Series: Working and Living Environmental Protection, vol. 
17, no. 1, pp. 65-74. ISSN (Print) 0354-804X, ISSN (Online) 2406-0534 
https://doi.org/10.22190/FUWLEP2001065I.  

M52 (1,5) 

4. Ilić-Krstić, I., Radosavljević, J., Đorđević, A., Avramović, D., Vukadinović. M52 (1,5) 



 
 

A. (2018). Composting as a Method of Biodegradable Waste Management. 
FACTA UNIVERSITATIS, Series: Working and Living Environmental 
Protection, vol. 15, no. 2, pp. 135-145. ISSN (Print) 0354-804X, ISSN 
(Online) 2406-0534 https://doi.org/10.22190/FUWLEP1802135I  

5. Božović, M., Mihajlović, E., Ilić-Krstić, I., Živković, S. (2018). Institutional 
framework for accident management: a case study in fire rescue brigades 
practice. FACTA UNIVERSITATIS, Series: Working and Living Environmental 
Protection, vol. 15, no. 3, pp. 185-196. ISSN (Print) 0354-804X, ISSN 
(Online) 2406-0534 https://doi.org/10.22190/FUWLEP1803185B 

M52 (1,5) 

6. Ilić Krstić, I., Miltojević, V. (2020). Žene u poljoprivredi i adaptacija na 
klimatske promene. Svet rada, vol. 17, br. 3,  str. 295-304. ISSN 1451-7841 

M52 (1,5) 

7. Ilić Krstić, I. (2020). „MBI“ i „OLBI“ pouzdani alati za merenje 
„BURNOUT“ sindroma. Svet rada, vol. 17, br. 4, str. 333-340. ISSN 1451-
7841  

M52 (1,5) 

8. Ilić-Krstić, I., Živkovic, S., Ilić Petković, A. (2021). Zadovoljstvo poslom 
medicinskih tehničara u kovid bolnici u Leskovcu. Svet rada, vol. 18, br. 3, 
str. 306-317 ISSN 1451-7841 

M53 (1) 

9. Ивана Илић Крстић. (2019). Социјална безбедност и њене импликације у 
Србији. БАЛКАНСКЕ СИНТЕЗЕ- часопис за друштвена питања, 
културу и регионални развој, год.  VI, бр. 2, стр. 29-48.  ISSN 2406-1190 

M53 (1) 

10. Avramović D., Ilić Petković A., Ilić Krstić I. (2018). Natural Resource 
protection and conservation measures in Serbian National parks. Journal 
„Economics of sustainable development“, vol. 2, no. 1, pp. 37 - 51. ISSN 
2560-421X 

M54 (0,2) 

Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М50 15,7 

M60 Зборници националних научних скупова 

1. Ilić Krstić I., Radosavljević J., Đorđević A., Avramović D. i Vukadinović A. 
(2018). Kompostiranje kao vid tretmana biorazgradivog otpada. U: Zbornik 
radova XVII Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem „Čovek i 
radna sredina“ -Upravljanje komunalnim sistemom i zaštita životne sredine, 
str. 228 – 236. Niš: Fakultet zaštite na radu u Nišu. ISBN 978-86-6093-084-4 

M63 (0,5) 

2. Vukadinović A., Avramović D., Ilić Krstić I., Radosavljević J. i Bogdanović 
T. (2018). Javne zelene površine u urbanim sredinama i njihov uticaj na 
kvalitet životne sredine. U: Zbornik radova XVII Nacionalni naučni skup s 
međunarodnim učešćem „Čovek i radna sredina“ - Upravljanje komunalnim 
sistemom i zaštita životne sredine, str. 103 – 112. Niš: Fakultet zaštite na radu 
u Nišu, Univerzitet u Nišu. ISBN 978-86-6093-084-4 

M63 (0,5) 

3. Avramović, D., Živković, B., Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A. (2018). Prirodni i 
antropogeni faktori ugrožavanja divljači.  U: Đorđrević Milošević, S. & 
Živković, B. (Ur.), Zbornik radova sa Konferencije Lovstvo i održivi razvoj 
kroz prizmu konflikta ekonomskog, ekološkog i etičkog, str. 120-138. 
Žagubica: Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ i Lovačko udruženje 
„Jovan Šerbanović“. ISBN: 978-86-916109-5-1 

M63 (0,5) 

Укупан коефицијент компетентности за групу резултата М60 1,5 
Укупан коефицијент компетентности после избора у звање доцент 84,7 



 
 

 
2.3. Учешће у научно-истраживачким пројектима 
   
Кандидаткиња је активно учествовала још током основних и последипломских 

студија у неколико домаћих и иностраних пројеката: 
 Стратегија деловања синдиката у Централној и Источној Eeponu u Србији у 

процесу транзиције, Министарство за науку, технологију и развој Републике 
Србије (Пројекат бр. 1319). Пројекат реализовао Филозофски факултет у Нишу- 
Институт за социологију. Сарадник за прикупљање и обраду емпиријских 
података 2003. године.  

 Конфликти у мултинационалном подручју: Бујановац, Прешево, Медвеђа. CHF 
International, Цара Душана 12, 17 000 Врање, Србија (од 10. 7. 2004. до 25. 8. 
2004). Члан тима који се бавио проблематиком међуетничких односа на југу 
Србије. 

 Култура мира, идеититети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у 
процесу евроинтеграције (149014Д). Пројекат је реализован на Филозофском 
факултету у Нишу - Институту за социологију, а финансирало га је 
Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије. 
Руководилац пројекта др Љубиша Митровић. У периоду (2006-2008), 
ангажована као сарадник, стипендиста Министарства науке и заштите животне 
средине Републике Србије. 
 

  Током израде докторске дисертације и после избора у звање доцент, била је 
ангажована на пројекту: 

 Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним 
општинама Источне и Југоисточне Србије (OI 179013). Пројекат је реализован 
на Машинском факултету у Нишу, у периоду од 2011. године до 2019. године.  
Руководилац пројекта др Драгољуба Б. Ђорђевића.  Члан научно-истраживачког 
тима у категорији А1.  

 
Др Ивана Илићи-Крстић је тренутно ангажована као координатор истраживачких 

активности на Факултету заштите на раду на пројекту: 
 Капацитети адаптације на климатске промене жена у руралним областима 

југоисточне Србије, истраживање се реализује на Факултету заштите на раду у 
Нишу, а финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије (Бр. уговора 451-03-68/2020-14/200148 и бр. 451-03-09/2021-
14/200148).  

 
2.4. Цитираност у домаћим и страним часописима 

 
Из приложене документације се може закључити да је кандидаткиња др Ивана 

Илић-Крстић цитирана укупно 19 пута, у следећим међународним и националним 
часописима: 



 
 

 Рад: Miltojević, V.; Ilić-Krstić, I. Cultural Dimension of Sustainable Development as a 
Presumtion of Local Communities Development. Qual. Life 2011, 3, 33–37. Linkovi 
radova u kome je citiran (3):  
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/24/7158/htm 
http://broncoscholar.library.cpp.edu/bitstream/handle/10211.3/158544/BooherRachel_Th
esis2015.pdf?sequence=3(disertacia) 
http://journals.rta.lv/index.php/LNRE/article/view/1166/1239 

 Рад: Živković, S., Ilić-Krstić, I., Todorović, M. (2013): Research of social determinants 
of motivation for occupational safety, Metalurgia International vol. XVIII no. 8, pp. 63-
68. Link rada u kome je citiran (1):  
https://european-safety-engineer.org/MS2014/MS-2019_CD-2.pdf#page=244 

 Рад: Živković, S., Ilić-Krstić, I., Todorović, M. (2013): Research of social determinants 
of motivation for occupational safety, Metalurgia International vol. XVIII no. 8, pp. 63-
68. Link rada u kome je citiran (1): 
http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/12171/Disertacija.pdf?sequence=1
&isAllowed=y  

 Рад - дисертација: Илић Крстић, И. (2016). Социјално-еколошка безбедност, 
одрживи развој и квалитет живота [Socio-ecological Safety, Sustainable Development 
and Quality of Life]. Докторска дисертација. Универзитет у Нишу. Факултет 
заштите на раду у Нишу. Ниш. Link rada u kome je citiran (1): 
http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/1195/390 

 Рад - монографија: Илић Крстић, И. (2018). Еколошка безбедност у пограничју: 
студија случаја [Ecological Safety at the border: a case study]. Монографија. 
Прометеј, Ниш. Link rada u kome je citiran (1): 
http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/1195/390 

 Рад: Ilić Krstić, Ivana, Snežana Živković, and Slobodan Milutinović. “Gender 
Dimension of Poverty and its Relation to Climate Change Adaptation”. Teme 3 (2019): 
769–782. https://doi.org/10.22190/TEME190610047I [In Serbian]  Link rada u kome je 
citiran (1):  
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhilSocPsyHist/article/view/7063  

 Рад: Božović, M., Mihajlović, E., Ilić-Krstić, I., Živković, S. (2018). Institutional 
framework for accident management: A case study in fire rescue brigades practice. Facta 
Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection, 15(3), pp. 185-196. 
doi: 10.22190/FUWLEP1803185B Linkovi radova u kome je citiran (2): 
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUWorkLivEnvProt/article/view/7684 
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUWorkLivEnvProt/article/view/8242  

 Рад: I. Ilic-Krstic, A. Ilic, D. Avramovic, The three dimensions of sustainable 
development: environment, economy and society. In Proseedings of the 18th Conference 
of the series Man and Working    Environment ed.  by D. Cvetkovitc, I.Krstic (University 
of Nis, Nis, 2018), pp. 197–202 Linkovi radova u kome je citiran (6): 
https://jeas.springeropen.com/articles/10.1186/s44147-021-00032-w 
https://core.ac.uk/download/pdf/327108956.pdf 



 
 

https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/26/e3sconf_icsf2020_01009.p
df  
https://eeexplore.ieee.org/document/9500063 
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/404905 (Master thesis) 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/21888/1/T-ESPE-043474.pdf (disertacia) 

 Рад: Malenovic-Nikolic, J., Vasovic, D., Janackovic, G., Milosevic, L., Krstic, I.I. 
(2018). Realisation of the goals of sustainable development based on application of 
energy indicators in environmental engineering. Journal of Environmental Protection and 
Ecology, 19(1): 216-225. Linkovi radova u kome je citiran (2): 
https://www.iieta.org/journals/ijht/paper/10.18280/ijht.390517 
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-76008-3_10  

 Рад:  Miltojević, V., Ilić Krstić, I. & Petković, A. (2017). Informing and public 
awareness on waste separation: a case study of the City of Niš (Serbia). Int. J. of Environ. 
Sci. and Technol., 14(9), 1853–1864. Link rada u kome je citiran (1): 
https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/10064/13944/article_10064_139
44_pdf_100.pdf 

 
3. МИШЉЕЊЕ О НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ РАДОВИМА  

 
Комисија је у складу са чланом 3. Ближих критеријумима за избор у звање 

наставника (пречишћени текст) Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, 
бр. 2/2020) анализирала радове од значаја за развој уже научне области за коју се врши 
избор, у периоду од избора у претходно звање до истека рока за пријављивање кандидата 
на објављени конкурс. 

Анализом научних и стручних радова др Иване Илић-Крстић од избора у звање 
доцента, може се видети да је интересовање кандидаткиње било усмерено ка истраживању 
актуелних проблема хуманизације животне и радне средине у контексту савремених 
промена. Кандидаткиња се у својим теоријским и емпиријским истраживањима бавила 
еколошком безбедношћу, квалитетом живота, еколошком свешћу, радном средином и 
условима рада, квалитетом животне средине, професионалном етиком, у савременим 
друштвеним околностима, које карактеришу изражене климатске промене, нарушавање 
интегритета човека у радној средини у околностима пандемије COVIDA-a 19. Њена 
истраживања се карактеришу мултидисциплинарним приступом чију основу чини 
социолошка анализа, у многим сегментима поткрепљена емпириским подацима. 
Публиковани радови својом тематиком покривају садржаје предмета на којима је 
кандидаткиња ангажована за извођење предавања и вежби (Социологија, Социјална 
екологија, Социологија заштите на раду, Информисање и односи са јавношћу, Локални 
одрживи развој, Пословна етика у заштити животне средине и Професионална етика 
инжењера).  

Анализа радова је извршена према неколико критеријума и то: према критеријуму 
категорије у којој су сврстани радови и тематици којој припадају, а која одговара ужој 
научној области за коју се кандидаткиња бира. 

Коауторски рад кандидаткиње Илић-Крстић, Business Ethics and its influence on the 
corporate Social responsibility of company- the Case Study, који припада категорији М10, 



 
 

посвећен је примени принципа пословне етике у друштвено одговорном пословању на 
примеру студије случаја. У раду се указује на важност примене еколшких стандарда у 
друштвено одговорном пословању предузећа. Полази се од теоријског дефинисања 
пословне етике и пословног морала, указује на значаја корпоративног пословања и 
примене стандарда заштите животне средине на примеру добре праксе пословања 
предузећа. 

Следећи радови објављени у часописима категорије М20 посвећени су управљању 
ризицима, радној етици, информисању и еколошкој свести, климатским променама,  
значају енергетске ефикасности за остваривање циљева одрживог развоја, изучавању 
различитих модела за анализу података о животној средини, утицају професионалне 
перцепције ризика на безбедност животне средине и значају мониторинга за анализу 
ризика од пожара.  

Коауторски рад Informing and public awareness on waste separation - A case study of 
the City of Niš (Serbia), се бави информисањем грађана Ниша о значају сепаратног 
одлагања отпада. Осим теоријског елаборирања ставова о значају сепаратног отпада у 
домаћинствима, у раду су изнети и подаци добијени емпиријским истраживањем на 
територији Града Ниша.  

Occupational injuries in underground coal mining in Serbia: A case study је коауторски 
рад кандидаткиње Иване Илић-Крстић. У овом раду ауторке се баве повредама на раду у 
рудницима Србије, дају приказ повреда у десетогодишњем периоду, врше анализу повреда 
у односу на демографске индикаторе и указује на значај превентивног деловања примене 
стандарда безбедности и здравља на раду.  

 У раду Correlation between psychosocial work factors and the degree of stress, се 
указује на значај психосоцијалних фактора који утичу на степен стреса код запослених и 
на значај превенције стреса у очувању квалитета радне средине, тачније радног живота. 
Такође, коауторски рад The impact of professional risk perception of firefighting and rescue 
unit members on environmental safety, бави се утицајем професионалне перцепције ризика 
припадника ватрогасно-спасилачких јединица на безбедност животне средине. Проучавају 
се ставови о професији припадника ватрогасно-спасилачких јединица о ризицима по 
безбедност животне средине.  

Следећи радови, који припадају категорији М20, се баве значајем индикатора 
енергетске ефикасности за остваривање циљева одрживог развоја, изучавањем различитих 
модела за анализу података о животној средини и значају мониторинга за анализу ризика 
од пожара. У коауторском раду, Realisation of the Goals of Sustainable Development Based 
on Application of Energy Indicators in Environmental Engineering, се полази од дефинисања 
појма одрживог развоја, указује се на значаја инжењерства заштите животне средине и 
енергетских индикатора у остваривању циљева одрживог развоја. Рад Conceptual Model of 
Virtual Collaborative Platform for Environmental Data Anlysis and Assessment, је посвећен 
значају анализа података о животној средини, платформама за процену утицаја на 
животну средину које су вишекритеријумског карактера одлучивањa и ставља се акценат 
на критеријуме ризика, коштања и социјалне одговорности. У раду Monitoring of Landfill 
Gas Component Concentrations for Sanitary Landfill Fire Risk Analysis, аутори указују на 
значај мониторинга гасова на депонијама као континуираног процеса како би се 
превентивно деловало у сузбијању могућег настајања пожара. Истакнут је значај људског 
фактора за настанак пожара на депонијама и дају се препоруке за могућу санацију грдских 



 
 

депонија, на којима се услед неадекватног одлагања отпада врши превелика 
концентрација гасова који су потенцијални узроци настнка пожара на истим.  

Следећи коауорски рад категорије М20, Социологија и климатске промене, указује 
на значај проучавања климатских промена у оквиру Социологије као научне дисциплине, 
и поставља темеље једне нове посебне социологије која би се бавила проблематиком 
климатских промена. У раду се даје пресек и приказ научних истраживања климатских 
промена у оквиру социологије као друштвене научне дисциплине. Коауторски рад 
кандидаткиње Илић-Крстић Родна димензија сиромаштва и адаптација на климатске 
промене, полази од појма родне димензије, указује на њен значај у процесу адаптације на 
климатске промене и утицај сиромаштва као једног од отежавајућих фактора овог 
процеса, у циљу остваривања одрживости како на локалном, тако и на глобалном нивоу.  

Ивана Илић-Крстић је саопштила 13 радове на међународним конференцији који су 
штампани у целости у категорији М30. Рад Engineers, Ethics and Professionalism, бави се 
изазовима инжењерске професије у 21. веку, са акцентом на етику инжењера и њихов 
професионализам у условима измењене радне и животне средине.  

Ауторски рад кандидаткиње Илић-Крстић The Basic Dimensions of Sustainable 
Development: environment, economy and society, припада категорији радова који су 
изложени на међународној научној конференцији, штампани у целини а за предмет 
проучавања има одрживи развој, који се проучава као тријада односа економије, животне 
средине и друштва. Указује се на значај усклађивања економског развоја са капацитетима 
животне средине и остваривања друштвног благостања. 

Коауторски рад који је саопштен на међународној конференцији под називом 
Causes of Air Pollution and Health Risk to the Urban Population of Serbia, указује на 
узрочнике загађивања ваздуха у Србији, дају се емпиријски подаци о степену загађености 
ваздуха и њиховом утицају на здравствене ризике изложене популације. Ови резултати 
указују, да здравље а самим тим квалитет живота експониране популације, у многоме 
зависи од квалитета ваздуха. 

Кандидаткиња је такође презентовала и радове: Causation Models of Accidents and 
their Predication и Occupational Health and Safety Management System (OHSAS 18001). Ови 
радови припадају категорији радова који се баве стандардима безбедности и здравља на 
раду, који се проучавају у оквиру многих предмета у ужој научној области Друштвено-
хуманистичке науке у заштити радне и животне средине, а за коју се кандидаткиња бира. 
У првом раду кандидаткиња класификује могуће моделе несрећних случајева према 
одређеним категоријама. Указује на њихову  могућност предикције у сличним или истим 
околностима у којима се јављају повреде на раду. Други рад се бави проблематиком 
управљања заштитом здравља и безбедности на раду применом стандарда OHSAS 18001. 
Овај стндард се односи на одређивање и процену опасности у радној средини у складу са 
законским прописима и одређује политику и циљеве безбедности и здравља на раду у 
радној организацији. Примена овог стандарда у многоме олакшава пословње у радним 
организацијама, подиже свест запослених о значају безбедности и здравља на раду и 
унапређује њихову физичку, менталну и социјалну безбедност. 

Коауторски рад, The Role of Flexible Working Hours in the Prevention of Fatigue at 
Work, представља једно интердисциплинарно истраживања Социологије заштите на раду и 
Психофизиологије рада. Овај рад указује на значај флексибилног радног веремена 



 
 

запослених лица у превенцији замора на раду, самим тим и на смањење степена 
учесталости повреда на раду. 

Рад The Importance of Ergonomics for Successful Business, је резултат 
мултидисциплинарног истраживања, у којем аутор и коаутор Илић-Крстић указују на 
значај перформанси радног окружења и његовог утицаја на социјалне факторе успешног 
пословања. Ткође, у раду Performance of the SPSS software and its application in management 
and safety projects, кандидаткиња указује на значај примене SPSS софтвера у управљању 
пројектима у области безбедности и здравња на раду. На овај рад се надовезује 
проблематика проучавања у оквиру коауторског рада, под називом Project - based 
organizations and knowledge transfer, чији је предмет проучавања могућност заснивања 
организација на пројектима и трансферу знања. Коауторски рад The importance of legal 
employment status of persons involved in a project, има за циљ да укаже на значај легалног 
радног статуса лица укључених у пројекте. 

Ауторски рад Иване Илић-Крстић, Knowledge Management in the Function of 
Ecomanagement, проучава значај управљања процесима знања у оквиру екоменаџмента. 
Овај рад својим предметом проучавања указује на значај управљања знањем у заштити 
животне средине и његов значај за могућу примену екоменаџмента. По тематици су му 
блиски радови, Knowledge Management in State Adinistration Organs in the Field of 
Environmental Protection и Knowledge Management in the Function of Protected Natural 
Goods Management, који се баве управљањем знања у области правне регулативе у 
заштити животне средине и заштити природних добара. 

Кандидаткиња Илић-Крстић је многе од ових ауторских и коауторских радова, са 
Међународних научних конференција објавила и у изводу. Међутим, овде ћемо поменути 
само рад Effects of the pandemic on the capacity of women in agriculture to adapt to climate 
change, зато што је он презентован на међународној конференцији у 2021. години и бави 
се веома актуелном темом пандемије COVID-а 19, која је оставила негативне последице по 
ниво капацитета пољопривредница за адаптацију на климатске промене. У раду 
кандидаткиња полази од негативних последица пандемије COVID-а 19 како на глобалном 
тако и на локалном нивоу. Указује на двојако негативно дејство, пандемије и климатских 
промена на положај жена, са посебним фокусом на жене које се баве пољопривредом. 

Ивана Илић-Крстић је остварила два резултат у категорији М40, и то: објавила је 
ауторску монографију националног значаја Еколошка безбедност у пограничју - студија 
случаја, ова монографија кандидаткиње представља резултат емпиријског истраживања на 
територији општине Мајданпек. У овој општини рудаска делатност се одвија деценијама 
уназад, што је битно утицало на ставове испитаника о њиховој процени еколошке 
безбедности и квалитета живота, којима се је кандидаткиња бавила у публикованој 
монографији. Други резултат је публикован као рад у тематском зборнику Савремени 
изазови инжењерске професије, под називом Инжењери, етика и професионализам. У 
раду се полази од појма инжењерске етике, указује на значај инжењерске професије која је 
стављена пред многобројне изазове у 21. веку. Рад потенцира да је практична примена 
кодкса инжењерске етике један од основних услова инжењерског професионализма.  

Кандидаткиња је објавила 10 ауторских и коауторских радова, у часописима 
националног значаја у категорију М50. Овде ћемо дати сажету анализу објављених радова. 
Рад кандидаткиње Primena kompostiranja u cilju razvoja zelene ekonomije u Srbiji, је имао за 
циљ да укаже на потребу промене у управљању биоразградивим отпадом у Србији, као 
једним од услова могућег остваривања принципа зелене економије. У раду се полази од 



 
 

приказа могућих примера управљања биоразградивим отпадом, даље се елаборира процес 
компостирања као начина управљања биоразградивим отпадом у циљу развоја зелене 
економије у Србији. Такође, указује се на потребу ширења свести грађана Србије о овом 
виду одлагања отпада.  

Коауторски рад, Uloga organa državne uprave u ostvarivanju energetske efikasnosti, у 
раду се полази од дефинисања појма органа државне управе, одређује се шта они 
обухватају и шта је делокруг њиховог рада. Указује се на значај институција државне 
самоуправе, пре свега на локалном нивоу у остваривању енергетске ефикасности. Посебан 
акценат је стављен на њихову улогу у спровођењу закона који су донесени на 
Републичком нивоу и који се односе на енергетску ефикасност. 

Ecological Security in Majdanpek Mining Area – A Case Study, је рад у којем је 
приказан један део резултата емпиријског истраживања које је спроведено на територији 
општине Мајданпек. Фокус је на еколошкој безбедности. У раду се указује на чињеницу 
да су становници општине Мајданпек, свесни угрожености животне средине рударском 
делатношћу која се одвија на територији њихове општине. Исказују известан степен 
забринутости за квалитет воде, ваздуха и земљишта и своју еколошку безбедност 
процењују као незадовољавајућу.  

У раду Composting as a Method of Biodegradable Waste Management, кандидаткиња 
са мултидисциплинарног аспекта указује на значај компостирања као вида управљања 
биоразградивим отпадом у Србији. Полази од појмовног одређења компостирања као вида 
управљања биоразградивим отпадом. Даје графички приказ процеса компостирања, од 
самог одлагања биоразградивог отпада до настанка компоста као продукта овог процеса. 
Проблематизује могућност оваквог управљања биоразградивим отпадом у Србији услед 
недовољно развијене еколошке свести грађана. 

Коауторски рад, Institutional framework for accident management: a case study in fire 
rescue brigades practice, кроз студију случаја указује на значај институционалних оквира 
за управљање повредама на раду ватрогасних спасилачких бригада. У раду се полази од 
дефинисања појма ватрогасац-спасиоц, одређује се шта у институционалном смислу 
представљају ватрогасно-спасилачке јединице или бригаде, како оне спроводе и управљају 
евиденцијама повреда на раду, које су настале током спровођења интервенције. 

Следећи ауторски радови кандидаткиње Илић-Крстић, баве се актуелним 
проблемима пандемије COVID-а 19 и климатским променама, који су битно утицали на 
квалитет животне и радне средине људи у 21. веку. Рад  Zadovoljstvo poslom medicinskih 
tehničara u kovid bolnici u Leskovcu, кроз студију случаја указује на отежане услове рада 
медицинског особља у време пандемије, који битно одређују ниво задовољства послом 
запослених у овој болници. Рад је настао као резултат анкетног истраживања. Ауторке су 
идентификовале проблеме организације рада у болници у Лесковцу за време пандемије 
COVID-а 19. Добијени резултати су указали да се рад у измењеним условима услед 
пандемије одвијао теже, да су се радне активности одвијале по новим протоколима што је 
битно утицало на квалитет рада и степен задовољства запосленог медицинског особља. 

Следећи коауторски рад, Žene u poljoprivredi i adaptacija na klimatske promene, је 
имао за циљ да укаже на родну димензију климатских промена и то на примеру жена које 
се баве пољопривредом. У раду се полази од одређења климатских промена и указује да 
родна припадност у многоме може да одреди степен капацитета појединца за адаптацију 



 
 

на климатске промен. Посебно је акценат стављен на жене које се баве пољопривредом и 
њихове капацитете за адаптацију на климатске промене. 

Рад кандидаткиње „MBI“ i „OLBI“ pouzdani alati za merenje „BURNOUT“ sindroma, 
указује на значај  „BURNOUT“ синдрома и његово све учесталије јављање како код 
запослених тако и код других демографских категорија. Рад указује на значај 
инструмената за емпиријско истраживање и мерење овог синдрома.  

Следећи ауторски рад Социјална безбедност и њене импликације у Србији, 
кандидаткиње Илић-Крстић, бави се проблемом стопе сиромаштва у Србији и утицаја на 
социјалну безбедност грађана. Кандидаткиња у раду даје дефиниције и различита 
теоријска одређења појма социјалне безбедности. Указује да је сиромаштво један од 
основних индикатора сепена социјалне безбедности и ову тврдњу елаборира на примеру 
стопе сиромаштва у Србији. 

Коауторски рад Natural Resource protection and conservation measures in Serbian 
National parks, бави се менаџментом природних ресурса у националним порковима 
Србије. Проблематизује се адекватност мера и њихове примене за заштиту и очување 
природних ресурса у националним парковима Србије. 

Ивана Илић-Крстић је такође презентовала и објавила један ауторски и два 
коауторска рада на Националим научним конференцијама, који су штампани у целини. У 
раду са називом, Kompostiranje kao vid tretmana biorazgradivog otpada, аутор је пошао од 
дефинисања појма биоразградивог отпада, одређења процеса конпостирања и његогове 
могућности примене на локалном нивоу. У коауторском раду, Javne zelene površine u 
urbanim sredinama i njihov uticaj na kvalitet životne sredine, аутори настоје да са једног 
мултидисциплинарног приступа укажу на значај зелених површина у урбаним подручјима 
за квалитет живота, који представња и социјалну категорију. Други коауторски рад, 
Prirodni i antropogeni faktori ugrožavanja divljači, се бави менаџментом природних ресурса 
Србије са примером утицаја антропогених фактора на дивљач, где се указује на 
угроженост биодиверзитета од стране антропогених фактора у Србији. 

 
4. РЕЗУЛТАТИ У РАЗВОЈУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА НА 
ФАКУЛТЕТУ 

  
Мада руковођење или чланство у комисијама за израду и одбрану докторских 

дисертација, као и мастер и дипломских радова није услов за избор у звање за које је 
расписан конкурс, Комисија истиче да је др Ивана Илић-Крстић била члан комисије за 
оцену подобности теме и одбрану докторске дисертације Маријоле Божовић, дипл. 
инжењер заштите од пожара, под називом „Развој базе података за управљање ризицима 
на раду ватрогасно-спасилачких јединица у условима мултиризика“ (Одлука НСВ бр. 
8/20-01-006/21-030 у Нишу, 13.07.2021. године). 

Кандидаткиња је од избора у звање доцент била ментор у изради 6 мастер радова, 
члан комисије за одбрану 18 мастер радова, члан комисије за одбрану 36 дипломских 
радова и 3 завршна рада, што се види из приложене документације. 

 
 
 
 
 



 
 

5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
 
Кандидаткиња др Ивана Илић-Крстић од почетка рада на Фкултету заштите на 

раду у Нишу активно је учествовала у активностима које доприносе угледу и развоју 
академске и шире заједнице.   

 
5.1. Учешће у раду факултета и његовим телима и комисијама 

 
Др Ивана Илић-Крстић, доцент Факултета заштите на раду у Нишу је као члан  

активно учествовала у раду следећих тела и комисија факултета: 
 Члан катедре за Друштвени развој и хуманизацију радне и животне средине 
 Члан Наставно-научног већа Факултета заштите на раду у Нишу 
 Члан Већа докторских студија Факултета заштите на раду у Нишу 
 Члан Савета Факуктета заштите на раду у Нишу (одлука бр. 03-447/7 од 

22.11.2018). 
 Члан Комисије за припрему предлога измене и допуне постојећег курикулума 

студијског програма мастер академских студија Управљање заштитом животне 
средине (одлука бр. 03-478/5 од 27.12.2018). 

 Члан Комисије студијског програма мастер академских студија Управљање 
комуналним системом (одлука бр. 03-163/2 од 10.04.2019). 

 Члан Комисије за припрему материјала и акредитацију студијског програма 
Менаџмент заштите животне средине (одлука бр. 03-187/3  од 04.04.2019). 
 
5.2. Активности које побољшавају углед и статус Факултета 
 

 Сарадња са НВО „Зелени кључ“ из Ниша на реализацији пројекта „Да Ниш 
продише“ 25. 05. 2020. године. 

 Члан тима за промоцију факултета и уписа на студијске програме Факултета 
заштите на раду у Нишу (одлука бр. 03-187/3 од 04. 04. 2018. године). 

 Предавања по позиву др Драгољуба Б. Ђорђевића ред. проф. Машинског факултета 
у Нишу на тему Инжењери, етика и одрживи развој  (30. новембар 2017. године) 
студентима четврте године основних студија, Машинског факултета у Нишу. 

 Предавач на трибини „Стрес и  BURNOUT  синдром“ – мултидисциплинарни 
приступ заштити запослених, одржаној 28. 04. 2017. године  на Факултету заштите 
на раду у Нишу, поводом Дана безбедности и здравља на раду. 

 Предавања по позиву др Драгољуба Б. Ђорђевића ред. проф. Машинског факултета 
у Нишу на тему Инжењери, етика и одрживи развој: 

o 29. новембар 2016. године, студентима четврте године основних академских  
студија, Машинског факултета у Нишу 

o 15. април 2015. године, студентима четврте године основних академских 
студија, Машинског факултета у Нишу. 

o 3. децембар 2013. године, студентима мастер академских студија, 
Машинског факултета у Нишу 

 Промоцијом зборника од водећег националног значаја „Старији људи у пограничју 
источне и југоисточт Србије",дала је допринос у представљању положаја старијих 
људи у овим регионима Републике Србије: 



 
 

o 29.11.2013. године на Нишком сајму књига, као један од приређивача и 
коаутора рада узборнику; 

o 12.12.2013. године промоцијом зборника у Заводу за проучавање села у 
Београду. 

 
5.3. Успешно  извршавање  задужења  везаних  за наставу и  менторство 
 

 Др Ивана Илић-Крстић почев од 2006. године када је волонтирала као студент 
последипломских студија и стипендиста Министарства науке и заштите животае 
средине Републике Србије на предметима Социјална екологија, Социологија 
заштите на раду и Социологија на Факултету заштите на раду у Нишу, успешно је 
остваривала сва задужења везана за наставни процес. Током рада са студентима у 
оквиру предавања, вежби и кроз консултације допринела је њиховом успешнијем 
савлађивању градива, а укупним ангажовањем и иновирању и унапређењу наставе 
на предметима на којима је била, а и сада је ангажована. 

 Кандидаткиња је од избора у звање доцент била ментор у изради 6 мастер радова. 
 
5.4. Рецензирање радова  

Др Ивана Илић-Крстић је до сада рецензирала: 
 један Универзитетски уџбeник  

Snežana Živković, Slobodan Milutinović (2021), Upravljanje zaštitom životne 
sredine. Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš. (одлука бр. 03-314/19 од 22.12.220. 
год.) 

 Радове за следеће часописе са SSCI и SCIe листе 
o WORK - A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, ISSN: 1051-9815 
o Journal of Environmental Protection and Ecology, ISSN: 1311-5065 
o International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, ISSN: 1080-3548. 
o Waste Management, ISSN: 0956-053X 

 Радове за следеће домаће часописе 
o ТЕМЕ, Print ISSN: 0353-7919 
o FACTA UNIVERSITATIS, Series: Working and Living Environmental Protection, 

ISSN: 0354-804X 
o FACTA UNIVERSITATIS, Series: Sociology, Psychology and History, ISSN: 

1820-8495 
o Safety Engineering, ISSN: 2217-7124 

 

5.5. Учешће  на  националним  и међународним конференцијама и чланство у 
организационим и програмским одборима  
 

 Кандидаткиња је учествовала у раду 17 међународних научних конференција и 3 
националне научне конференције. 

 Била је члан једног организационог и два програмска одбора научних скупова: 
o Члан организационог одбора XVII Националног научног скупа са 

међународним учешћем: „Човек и радна средина - управљање комуналним 
системом и заштита животне средине“; одржане на Факултету заштите на 



 
 

раду у Нишу у периоду од 06. до 08. децембра 2017. године под 
покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Суорганизатори Научног скупа били су: Факултет техничких наука у Новом 
Саду - Департман за инжењрство заштите животне средине и заштите на 
раду, Европско друштво инжењера сигурности и Јавно комунално предузеће 
"Медиана" - Ниш. 

o Члан Програмског одбора Конференције са међународним учешћем: „13th 
International Conference Management and Safety – M&S 2018“. Conference 
theme: project management and safety. Ohrid, Macedonia, June 15th and 16th, 
2018. Организатор: Европско друштво инжењера сигурности. 

o Члан програмског одбора XV Међународне конференције:  „Континуирано 
усавршавање - основ унапређења заштите на раду“. Кладово, 18-22. 
Септембра 2018. год. Организатор: Савез заштите на раду Србије 

 

6. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 
 
На основу увида у документацију, Комисија је мишљења да др Ивана Илић-Крстић  

у складу са Законом о високом образовању Републике Србије („Службени гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019, 67/2021), Статутом Универзитета у Нишу („Гласник 
Универзитета у Нишу“, бр. 8/2017, 6/2018, 7/2018, 3/2019, 3/2019, 4/2019, 3/2021), чланом 
14. Ближих критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Нишу („Гласник 
Универзитета у Нишу“, 2/2020) испуњава услове за избор у звање ванредни професор за 
ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине на 
Факултету заштите на раду у Нишу, јер има: 

1. Научни степен доктора наука и звање доцента у ужој научној области за коју се 
бира (Одлука Научно-стручног већа за друштвено-хуманистиче науке број 8/18-
01-003/17-009 од 25.05.2017. год.);  

2. Позитивну оцену педагошког рада о чему сведоче оцене студената добијене 
током анкета о вредновању квалитета наставног процеса у претходним 
годинама за предмете на којима је ангажована, као и позитивна оцена Изборног 
већа за избор у звање доцента (бр. Одлуке 03-201/10 од 21.априла 2017. год.); 

3. Остварене активности у више од три елемента доприноса широј академској 
заједници; 

4. Објављену монографију из уже научне области за коју се бира (ИСБН 978-86-
515-1336-0); 

5. Учешће у реализацији пет (5) научно-истраживачка пројекта, тренутно се 
реализује пројекта (бр. Уговора 451-03-09/2021-14/200148); 

6. У последњих пет година објављено више радова у часописима чији је издавач 
Универзитет у Нишу, односно један од факултета, у којима је првопотписани 
аутор; 

7. Објављена 46 научна и стручна рада од избора у звање доцент, 42 из уже научне 
области за коју се бира, од тога: 

- Један (1) рад као првопотписани аутор објављен у међународном часопису 
категорије М23 на SSCI листи са петогодишњим импакт фактором већим од 
0.49 према према Томсон Ројтерс листи; 



 
 

- Више коауторских радова објављених у часописима који се издају на енглеском 
језику, при чему је на два (2) рада првопотписани аутор, а у осталим коаутор; 

- У последњих пет година више од четири излагања на међународним и 
националним научним скуповима.  

 
7. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 
Комисија констатује да је кандидаткиња др Ивана Илић-Крстић у периоду од 

претходног избора у звање доцент, до истека рока за пријављивање на конкурс остварила 
више од минималних услова за избор у звање ванредни професор. Осим монографије 
националног значаја из уже научне области, објављен јој је рад у тематском зборнику 
међународног значаја М14, један (1) коауторски рад у међународном часопису категорије 
М22 на SCIe листи, један (1) ауторски рад и један (1) коауторски рад објављен у 
међународном часопису категорије М23 на SSCI листи, четири (4) коауторских радова у 
међународном часопису категорије М23 на SCIе листи, два (2) рада објављена у 
часописима категорије М24, тринаест (13) радова саопштено на међународним научним 
скуповима штампано у целини, четири (4) штампано и у изводу и чатири (4) штампано 
само у изводу, десет (10) радова објављених у часописима националног значаја, од тога (2) 
два рада у категорији М51,  пет (5) радова у категорији М52, два (2) рада у категорији М53 
и један (1) рад у категорији М (54), три (3) саопштења на скуповима националног значаја 
штампаних уцелини. Др Ивана Илић-Крстић од избора у звање доцент остварила је укупан 
коефицијент компетентности М=84,7. Осим наведеног, кандидаткиња је била члан 
комисије за оцену научне заснованости и одбрану урађене докторске дисертације, ментор 
за израду 6 мастер радова, члан у 18 комисија за оцену и одбрану мастер радова, члан у 36 
комисија за оцену и одбрану дипломских радова и 3 завршна рада. Др Ивана Илић-Крстић 
има дугогодишње наставно и педагошко искуство на Факултету заштите на раду у Нишу.  

Као доцент, учествовује у организацији и реализацији наставних активности на 
предметима: Социологија, Социологија заштите на раду, Социјална екологија, Локални 
одрживи развој, Информисање и односи с јавношћу, Пословна етика у заштити животне 
средине и Професионална етика инжењера. Укупан наставни рад кандидаткиње, залагање 
за помоћ студентима у савладавању градива, иновирање и унапређење наставе на 
Факултету заштите на раду могу се оценити успешним. 

Учествовала је у реализацији 5 научних пројеката, од којих се (1) један и даље 
реализује на Факултету заштите на раду у Нишу, где је ангажована као један од 
координатора. 

На основу свега наведеног, а имајући у виду Закон о високом образовању 
Републике Србије, Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Нишу и Ближе критеријуме за избор у звање наставника 
Универзитета у Нишу, Комисија закључује да др Ивана Илић-Крстић испуњава услове за 
избор у звање ванредни професор. 

Имајући у виду напред изложено, Комисија предлаже Изборном већу Факултета 
заштите на раду у Нишу, да др Ивану Илић-Крстић, доцента Факултета заштите на раду у 
Нишу, изабере у звање ванредни професор за ужу научну област Друштвено-
хуманистичке науке у заштити радне и животне средине на Факултету заштите на раду у 
Нишу и предлог о избору упути Научно-стручном већу за друштвено-хуманистичке науке 
Универзитета у Нишу. 
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