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реформе државне управе у Републици Србији, са посебним освртом на органе у 
области заштите животне средине на Факултету за право, јавну управу и безбедност 
Мегатренд универзитета у Београду. 

Говори енглески и немачки језик. 
 
1.3. Професионална каријера 
Први радни однос др Александра Илић Петковић засновала је у Јавном 

предузећу „Нишстан-Ниш“ где је била запослена од јуна 2006. до јануара 2007. године 
на радном месту Референт за укњижбу непокретности. На Универзитету у Нишу, у 
Секретаријату Универзитета, била је у радном односу од јануара 2007. до марта 2009. 
године на радном месту Стручни сарадник за послове универзитетских центара. Данас 
се налази у радном односу на Факултету заштите на раду у Нишу, и то од марта 2009. 
године у звању асистент за ужу област Друштвено-хуманистичке науке у заштити 
радне и животне средине, а од децембра 2014. године у звању доцент за наведену ужу 
научну област. Као асистент и доцент, била је ангажована за извођење наставе на 
следећим предметима: Правни основи заштите, Социологија и основи безбедности, 
Одрживи развој, Заштита на раду и осигурање, Заштита животне средине и осигурање, 
Радно право, Локални одрживи развој, Политика заштите животне средине, Право 
заштите животне средине, Социологија заштите на раду, Социјална екологија. 

 
1.4. Стручна усавршавања, курсеви и семинари 
 “Academic skills course” у организацији Сектора за међународну сарадњу 

Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и 
Консултативног бироа за међународне пројекте. Београд, мај 2009. године.  

 Курс „Повреде на раду, збрињавање, извештавање и евидентирање“ у 
организацији Центра за развој људских ресурса и менаџмент. Београд, мај 2011. 
године. 

 Семинар „Превенција у спречавању настанка мобинга“ у организацији 
Института за пословна истраживања – МБА. Београд, јун 2014. године. 
 
 

2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА  
 

2.1. Радови објављени пре избора у звање доцент   
 
Радови у часописима међународног значаја  

1. Илић, А. (2011). Појам, правна природа и субјекти службеничког односа. Теме, 
35(3), 939-958. ISSN 0353-7919 М24(4) 

2. Илић, А. (2012). Дисциплинска и материјална одговорност државних 
службеника у правном систему Републике Србије. Теме, 36(1), 377-391. ISSN 
0353-7919 М24(4) 

3. Илић, М., Илић Петковић, A. & Јовановић, M. (2013). Достигнућа стратешког 
приступа у реформи државне управе у Републици Србији у процесу 
прикључења Европској унији. Теме, 37(4), 1749-1762. ISSN 0353-7919 М24(4) 

 
Радови на међународним научним скуповима саопштени у целости или изводу 

1. Ilić, A. (2010). Temporary employment relationship – legislation and practice in the 
Republic of Serbia. In N. Ognenska (Ed.), Proceedings of the Conference the Science, 
the Education and the Art in 21st Century (pp. 151-158). Blagoevgrad: Union of 
Scientists in Bulgaria - Branch Blagoevgrad.  ISBN 1313-5236 М33(1) 
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2. Ilić, A. (2011). Overtime in legislation of the Republic of Serbia. In D. Petković & I. 
Krstić (Eds.), Proceedings of the Conference of the Series Man and Working 
Environment - Safety of Technical Systems in Living and Working Environment (pp. 
377-380). Niš: Faculty of Occupational Safety.  ISBN  978-86-6093-035-6 М33(1) 

 
Радови у часописима националног значаја 

1. Ilić, A. (2012). Pojam i vrste službeničkih sistema. Strani pravni život, 56(1), 277-290. 
ISSN 0039 2138 М51(3) 

1. Ilić Krstić, I. & Ilić Petković, A. (2012). Socijalno-pravni aspekti održivog razvoja u 
Republici Srbiji. Ecologica, 19(66), 252-257. ISSN0354 –3285 М51(3) 

2. Ilić Krstić, I. & Ilić Petković, A. (2013). Socijalno-pravni aspekti klimatskih promena. 
Ecologica, 20(71), 405-410. ISSN0354 –3285 М51(3) 

3. Ilić Petković, A. & Ilić Krstić, I. (2014). Economic sustainability in legal regulations 
of Republic of Serbia. Ecologica, 21(75), 486-489. ISSN0354 –3285 М51(3) 

4. Ilić Krstić, I. & Ilić Petković, A. (2014). Sustainable agriculture and social 
development. Ecologica, 21(75), 458-461. ISSN0354 –3285 М51(3) 

5. Илић, А. (2011). Појам и врсте државних службеника. Зборник радова Правног 
факултета у Нишу, 57, 257-267. ISSN: 0350-8501 М52(1,5) 

6. Илић, А. (2011). Законодавство о заштити животне средине као предуслов 
остваривања концепта одрживог развоја у Републици Србији. Зборник радова 
Правног факултета у Нишу - Екологија и право, 99-111. ISSN: 0350-8501 
М52(1,5) 

7. Илић, А. (2012). Попуњавање слободних радних места у службеничком систему 
Републике Србије. Зборник радова Правног факултета у Нишу, 60,171-179. 
ISSN: 0350-8501 М52(1,5) 

8. Илић М. & Илић Петковић, A. (2014). Кодекс понашања државних службеника. 
Годишњак Учитељског факултета у Врању, 5, 307-314. ISSN 1820-3396 
М52(1,5) 

9. Илић, А. (2010). Државни службеници као кадрови управе. Локална самоуправа, 
1, 194-206. ISSN 1450-524X М53(1) 

10. Илић, А. (2011). Различита схватања правне природе радног односа са посебним 
освртом на југословенске теорије. Пешчаник, 9, 244-254. ISSN 978-86-82713-06-
7 М53(1) 

 
Радови на националним научним скуповима саопштени у целости или изводу 

1. Илић, А. (2010). Скраћено радно време као мера заштите запослених. У С. 
Савић (Ур.), Зборник радова са Конференције Педесет година организоване 
заштите на раду у Србији (стр. 328-335). Ниш: Факултет заштите на раду.  
ISBN 978-86-6093-013-4 М63(0,5) 

2. Ilić, A. & Pavlović, S. (2010). Pravni aspekti noćnog rada. U S Savić & D. Spasić 
(Ur.), Zbornik radova sa Koferencije Zaštita na radu – multidisciplinarno 
ostvarivanje bezbednosti i zdravlja na radu (str. 98-102). Novi Sad: Fakultet 
tehničkih nauka. ISBN 978-86-87495-24-1 М63(0,5) 

3. Ilić, A. (2011). Zakonodavstvo o zaštiti životne sredine u Republici Srbiji. U V. Đukić 
(Ур.),  Zbornik radova sa Кonferencije Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta (str. 
280-287). Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON. ISBN 978-99955-49-64-0 
М63(0,5) 

4. Ilić, A. (2011). Radno vreme kao radnopravni institut u funkciji zaštite na radu. U S. 
Savić & D.Spasić (Ur.), Zbornik radova Zaštita na radu u 21. veku - teorija i praksa 
(стр.72-76). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka. ISBN 978-86-87495-24-1 М63(0,5) 
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5. Ilić Petković, A. (2013). Pravna regulativa Republike Srbije o zaštiti zaposlenih od 
zlostavljanja na radu. U Taradi, J. (Ur.), Zbornik radova sa Konferencije Menadžment 
i sigurnost (str. 439- 446). Trakošćan: Hrvatsko društvo inženjera sigurnosti. ISBN 
978-953-58000-6-4 М63(0,5) 

 
Одбрањена докторска дисертација 

Илић Петковић, А. (2014). Правни положај државних службеника у условима 
реформе државне управе у Републици Србији, са посебним освртом на органе у 
области заштите животне средине (Докторска дисертација). Мегатренд 
универзитет,  Факултет за право, јавну управу и безбедност, Београд.  М70(6) 

 
Радови без категорије 

1. Илић, А. (2006). Политички живот и политичке партије у Србији у периоду од 
1804. до 1918. године и њихов утицај на локалну самоуправу. Локална 
самоуправа, 13/14, 112-121. ISSN 1450-524X 

2. Ilić, А. (2006). Origin and development of political parties in Serbia and their 
influence on political life in the period 1804-1918. Facta universitatis, Series: Law 
and Politics, 4(1), 41-50. ISSN 1450-5517 

3. Ilić, A. (2009). Development of Environmental Protection Legislation in Serbia. In G. 
Ristić (Ed.), Proceedings of the Congress of Students of Environment Protection of 
South Eastern Europe (pp. 1-3), Kopaonik: Faculty of Occupational Safety. ISBN 
978-86-6093-004-2 

4. Илић, А. (2012). Стручно усавршавање и оспособљавање наставника у Србији. 
Методичка пракса, 12(1), 77-84. ISSN - 0354-9801 

 
2.2. Радови објављени после избора у звање доцент  

 
Радови у часописима међународног значаја  

1. Malenović Nikolić, J., Vasović, D., Janaćković, G., Ilić Petković, A. & Ilić Krstić, I. 
(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), 1066–1075. ISSN 1311-
5065  IF(2016)=0,774 IF5(2016)=0,550  M23(4) 

2. Janaćković, G., Vasović, D., Malenović Nikolić, J., Ilić Petković, A. & Ilić Krstić, I. 
(2018). Conceptual Model of Virtual Collaborative Platform for Environmental Data 
Anlysis and Assessment. Journal of Environmental Protection and Ecology, 19(3), 
1008–1015.  ISSN 1311-5065 IF(2018)=0,634  IF5(2018)=0,595  M23(4) 

 
Радови на међународним научним скуповима саопштени у целости или изводу 

1. Nikolić, V., Ilić Petković, A., Galjak, M. & Vukić, T. (2018). Higher education in the 
field of occupational safety and health in international and national context. In 
Cvetković, D. & Krstić, I. (Eds.),  Proceedings of the Conference of the Series Man 
and Working Environment, 50 years of Higher Education, Science and Research in 
Occupational Safety Engineering (pp. 21-28). Niš: Faculty of Occupational Safety. 
ISBN 978-86-6093-089-9 М31(3,5) 

2. Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A. & Avramović, D. (2017). Knowledge management in 
the funcion of ecomanagement. In Taradi, J. (Ed.), Proceedings of the Conference 
Management and Safety – Knowledge Management and Safety, (pp. 56-63). Neum 
and Mostar: The European Society of Safety Engineers. ISBN 978-953-58000-6-4 
М33(1) 
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3. Avramović, D., Ilić Krstić, I. & Ilić Petković, A. (2017). Knowledge management in 
the function of protected natural goods management. In Taradi, J. (Ed.), Proceedings 
of the Conference Management and Safety – Knowledge Management and Safety, (pp. 
64-73). Neum and Mostar: The European Society of Safety Engineers. ISBN 978-
953-58000-6-4 М33(1) 

4. Ilić Petković, A., Ilić Krstić, I. & Avramović, D. (2017). Knowledge management in 
state administration organs in the field of environmental protection. In Taradi, J. 
(Ed.), Proceedings of the Conference Management and Safety – Knowledge 
Management and Safety, (pp. 46-54). Neum and Mostar: The European Society of 
Safety Engineers. ISBN 978-953-58000-6-4 М33(1) 

5. Sibinović, V., Ilić Petković, A. & Nikolić, V. (2018). Education in the field of 
occupational safety and health of healthcare workers in psychiatric institutions. In 
Cvetković, D. & Krstić, I. (Eds.),  Proceedings of the Conference of the Series Man 
and Working Environment, 50 years of Higher Education, Science and Research in 
Occupational Safety Engineering (pp. 181-184). Niš: Faculty of Occupational Safety. 
ISBN 978-86-6093-089-9 М33(1) 

6. Dimitrijević, Ž. & Ilić Petković, A. (2018). Workplace stress of employees in public 
enforcement offices. In Cvetković, D. & Krstić, I. (Eds.), Proceedings of the 
Conference of the Series Man and Working Environment, 50 years of Higher 
Education, Science and Research in Occupational Safety Engineering (pp. 185-188). 
Niš: Faculty of Occupational Safety. ISBN 978-86-6093-089-9 М33(1) 

7. Krstić, I., Stojković, A., Janaćković, G. & Ilić Petković, A. (2018). Comparative 
Analysis of Standards OHSAS 18001 and ISO 45001. In Proceedings of the 
Conference Life Cycle Engineering and Management (pp. 206-215). Prijedor: The 
Research Center of Dependability and Quality Management. ISBN 978-86-86355-37-
9 М33(1) 

8. Ilić Petković, A., Ilić Krstić, I. & Mijailović, I. (2018). The importance of legal 
employment status of persons involved in a project. In Taradi, J. (Ed.), Proceedings of 
the Conference Management and Safety – Project Management and Safety (pp.128-
133). Ohrid: The European Society of Safety Engineers. ISBN 978-953-58000-8-8 
М33(1) 

9. Ilić Krstić, I., Nikolić, V. & Ilić Petković, A. (2018). Performance of the SPSS 
software and its application in management and safety projects. In Taradi, J. (Ed.), 
Proceedings of the Conference Management and Safety – Project Management and 
Safety (pp. 78-84). Ohrid: The European Society of Safety Engineers. ISBN 978-953-
58000-8-8 М33(1) 

10. Ilić Petković, A., Vukić, T., Furtula, M. & Nikolić, V. (2019). Knowledge of legal 
regulations as conditio sine qua non in safety management. In Taradi, J. (Ed.), 
Proceedings of the Conference Management and Safety – Process Management and 
Safety (pp. 51-58). Budva: The European Society of Safety Engineers. ISBN 978-953-
48331-1-7 М33(1) 

11. 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 Popa, M., Varvara, S., Popa D. & Begov Ungur, A. (Eds.), 
Book of Abstracts of the Conference Environmantal engineering and sustainable 
development, (p.131). Alba Iulia: B.EN.A. ISSN 2457-2829 М34(0,5) 

12. 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 Popa, 
M., Varvara, S., Popa D. & Begov Ungur, A. (Eds.), Book of Abstracts of the 
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Conference Environmantal  engineering and sustainable development, (p. 96). Alba 
Iulia: B.EN.A. ISSN 2457-2829 М34(0,5) 

13. Malenović Nikolić, J., Ilić Petković, A., Vasović, D., Janaćković, G. & Mesić, M. 
(2019). Comparative analysis of environmental protection policy at the local scale – 
comparison of legal regulations in three southeastern Europe countries. In Popa, M., 
Varvara, S., Popa, D. & Begov Ungur, A. (Eds.), Book of Abstracts of the Conference 
Environmantal engineering and sustainable development (p. 65). Alba Iulia: B.EN.A.  
ISSN 2457-2829 М34(0,5) 

 
Монографија националног значаја 

1. Илић Петковић, А. (2017). Државни службеници у Србији са освртом на 
систем безбедности и здравља на раду. Ниш: Факултет заштите на раду. ISBN 
978-86-6093-081-3 М42(7)  

 
Радови у часописима националног значаја 

1. Ilić Petković, A. (2015). Sustainable development and green economy – similarities 
and differences. Ecologica, 79, 561-564. ISSN0354 –3285 М51(3) 

2. Avramović, D. & Ilić Petković, A.  (2018). Pravne mere zaštite i očuvanja prirodnih 
resurssa nacionalnih parkova Srbije. Zaštita prirode, 68(1/2), 77-87. ISSN 0514-5899 
M51(3) 

3. Илић Петковић, А. & Илић, М. (2016). Радно-правни статус запослених у 
јединицама локалне самоуправе. Годишњак Педагошког факултета у Врању, 7, 
237-243. ISSN 2466-3905 М52(1,5) 

4. Ilić Petković, A., Ilić Krstić, I. & Jovanović, M. (2016). Political and legal 
significance of citizens and public opinion in environmental protection. Facta 
Univesritatis, Series: Working and Living Environmental Protection,13(3), 225-238. 
ISSN   0354-804X M52(1,5) 

5. Илић Петковић, А. & Илић, M. (2017). Одговорност државних службеника и 
заштита њихових права. Годишњак Педагошког факултета у Врању, 1, 93-106.  
ISSN 2466-3905 М52(1,5) 

6. Ilić, M. &, Ilić Petković, A. (2018). The role of state administration and local self-
government in environmental protection. Facta Univesritatis, Series: Working and 
Living Environmental Protection, 15(3), 197-202. ISSN   0354-804X М52(1,5) 

7. Ilić Petković, A., Dimitrijević, Ž. & Ilić Krstić, I. (2018). Uloga organa državne 
uprave u ostvarivanju energetske efikasnosti. Ecologica, 91, 529-533. ISSN0354 –
3285  М52(1,5) 

8. Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A. & Avramović, D. (2019). Primena kompostiranja u 
cilju razvoja zelene ekonomije u Srbiji. Ecologica, 93, 55-60. ISSN0354 –3285 
М52(1,5) 

9. Илић Петковић, А. & Јовановић, M. (2014). Улога културе и туризма у развоју 
локалних заједница са посебним освртом на град Ниш. Пешчаник, 12, 223-235. 
ISSN 978-86-82713-06-7 М53(1) 

10. Ilić Petković, A. (2015). Legal status of civil servants: basic legislative solutions. 
Facta universitatis, Series: Law and Politics, 13(2), 139-147. ISSN 1450-5517 
М53(1) 

11. Ilić Krstić, I. & Ilić Petković, A. (2015). Engineering ethics and sustainable 
development. Safety Engineering, 5(2), 109-114. ISSN 2406-064X М53(1) 

12. Илић Петковић, А., Илић, М. & Јовановић, M. (2015). Од Сретењског до Устава 
из 2006 – прве назнаке праве локалне самоуправе. Зборник Народног музеја 
Ниш, 9-14. ISSN 0352-8979 М53(1) 
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13. Илић Петковић, А., Илић, M. & Хафнер, Н. (2015). Институционална 
компоненета Националне стратегије одрживог развоја Србије са освртом на 
улогу локалне самоуправе. Пешчаник, 13, 165-178. ISSN 978-86-82713-06-7 
М53(1) 

14. Ilić Petković, A. & Ilić Krstić, I. (2016). The role of environmental law in the 
implementation of sustainable development. Safety Engineering, 6(2), 99-105. ISSN 
2406-064X М53(1) 

15. Ilić Petković, A., Simić, J. & Cvetković, M. (2018). Flexible work forms and safe 
labor. Safety Engineering, 8(2), 115-119. ISSN 2406-064X М53(1) 

16. Ilić Petković, A., Simić, J. & Krstić, I. (2018). The legal framework of occupational 
safety and health system in Serbia and Montenegro - comparative review. Facta 
Universitatis, Series: Law and Politics, 16(2), 121-130. ISSN 1450-5517 М53(1) 

17. Ilić, M., Jovanović, M. & Ilić Petković, A. (2019). Electorial systems: a special 
rewiew of the local self-government in Serbia. Facta Universitatis, Series: Law and 
Politics, 17(1), 47-54. ISSN 1450-5517 М53(1) 

18. Ilić, M. & Ilić Petkovic, A. (2018). Professional trainig development of employees in 
the public sector – legal assumptions. Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning 
and Teacher Education, 2(2), 169-176. ISSN 2560 – 4600 M54(0,2) 

 
Радови на националним научним скуповима саопштени у целости или изводу 

1. Ilić Petković, A. (2015). Workplace bulling and employment discrimination as a 
cause of stress at work – legal regulation and the experience of the Republic of  
Serbia. In Taradi, J. (Ed.), Proceedings of the Conference Management and Safety – 
Stress management and safety (pp. 282-288). Opatija: The European Society of Safety 
Engineers. ISBN 978-953-58000-3-3 М63(0,5)  

2. Илић Петковић, А. (2016). Правни аспекти безбедности и здравља на раду у 
Србији. У Ћулибрк, Ж. (Ур.), Зборник радова Савремени безбједносни ризици и 
пријетње и њихов утицај на безбједност држава региона (стр. 315-324). 
Бањалука: Факултет за безбједност и заштиту. ISBN 978-99955-23-58-9 М63(0,5) 

3. Ilić Petković, A. & Ilić Krstić, I. (2016). Uloga međunarodnih organizacija u zaštiti 
prava zaposlenih. U Krstić, I. (Ur.), Zbornik radova sa Konferencije Unapređenje 
sistema zaštite na radu (str. 36-43). Tara: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-
919221-1-5 М63(0,5) 

4. Janaćković, G., Malenović Nikolić, J., Vasović, D., Ilić Petković, A. & Ilić Krstić, I. 
(2016). O različitim perspektivama indikatora zaštite. U Krstić, I. (Ur.), Zbornik 
radova sa Konferencije Unapređenje sistema zaštite na radu (str. 55-62). Tara: Savez 
zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5 М63(0,5) 

5. Ilić Krstić, I., Ilić Petković, A., Malenović Nikolić, J., Vasović, D. & Janaćković, G. 
(2016). Značaj profesionalne etike inženjera u unapređivanju zaštite radne sredine U 
Krstić, I. (Ur.), Zbornik radova sa Konferencije Unapređenje sistema zaštite na radu 
(str. 78-82). Tara: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5 М63(0,5) 

6. Malenović Nikolić, J., Janaćković, G., Ilić Petković, A. & Ilić Krstić, I. (2016). 
Sistem upravljanja rudarsko-energetskim kompleksima i  pravna zaštita zaposlenih.  
U Krstić, I. (Ur.), Zbornik radova sa Konferencije Unapređenje sistema zaštite na 
radu (str. 90-94). Tara: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5 
М63(0,5) 

7. Vasović, D., Janaćković, G., Malenović Nikolić, J., Ilić Krstić, I. & Ilić Petković, A. 
(2016). Bezbednosna kultura - inženjerski pristup. U Krstić, I. (Ur.), Zbornik radova 
sa Konferencije Unapređenje sistema zaštite na radu (str. 95-100). Tara: Savez zaštite 
na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-1-5 М63(0,5)  
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8. Ilić, M. & Ilić Petković, A. (2017). Komunalna delatnost – osnovna funkcija lokalne 
samouprave.  U Spasić, D., Živković, N. & Avramović, D. (Ur.), Zbornik radova sa 
Konferencije Upravljanje komunalnim sistemom i zaštita životne sredine (str. 237-
242). Niš: Fakultet zaštite na radu. ISBN 978-86-6093-084-4 М63(0,5)  

9. Rančić, M., Đorđević, K. & Ilić Petković, A. (2017). Psihološko-pravni aspekti 
smenskog rada zaposlenih u komunalnim preduzećima. U Spasić, D., Živković, N. & 
Avramović, D. (Ur.), Zbornik radova sa Konferencije Upravljanje komunalnim 
sistemom i zaštita životne sredine (str. 279-284). Niš: Fakultet zaštite na radu. ISBN 
978-86-6093-084-4 М63(0,5)  

10. Живковић, С., Илић Петковић, А. & Илић Крстић, И. (2017). Улога 
флексибилног радног времена у превенцији замора на раду. У Хаџистевић, M. 
(Ур.), Зборник радова са Конференције Заштита на раду – пут успешног 
пословања (стр. 377-383). Дивчибаре: Савез заштите на раду Србије. ISBN 
978-86-919221-2-2 М63(0,5)  

11. Илић Крстић, И., Живковић, С., Павловић Веселиновић, С. & Илић Петковић, 
А. (2017). Систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду 
(OHSAS 18001). У Хаџистевић, M. (Ур.), Зборник радова са Конференције 
Заштита на раду – пут успешног пословања (стр. 384-390). Дивчибаре: Савез 
заштите на раду Србије. ISBN 978-86-919221-2-2 М63(0,5)  

12. Мијаиловић, И., Павловић Веселиновић, С. & Илић Петковић, А. (2017). Рад на 
висини – правни, техничко-технолошки и ергономски аспект. У Хаџистевић, M. 
(Ур.), Зборник радова са Конференције Заштита на раду – пут успешног 
пословања (стр. 102-111). Дивчибаре: Савез заштите на раду Србије. ISBN 978-
86-919221-2-2 М63(0,5)  

13. 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 М63(0,5)  

14. Nikolić, V., Furtula, M., Ilić Petković, A. & Krstić, I. (2018). Visokoškolsko 
obrazovanje za bezbednost i zdravlje na radu u kontekstu novih strateških i zakonskih 
dokumenata Republike Srbije. U Mučenski,V., Krstić, I. & Hadžistević, M., Zbornik 
radova sa Konferencije Kontinuirano usavršavanje – osnov unapređenja zaštite na 
radu (str. 126-132). Kladovo: Savez zaštite na radu Srbije. ISBN 978-86-919221-
3-9 М63(0,5)  

15. Илић Петковић, А., Илић, М. & Николић, В. (2019). Правно-институционални 
оквир образовања и научно-истраживачког рада у Србији – претпоставка за 
потоње генерације Владете Јеротића. У Стојадиновић, А. (Ур.), Књига 
сажетака са Конференције Владета Јеротић – књижевник, научник и 
религиозни мислилац (стр. 78). Врање: Педагошки факултет у Врању. ISBN 978-
86-6301-029-1 М64(0,2) 

 
2.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 
 Научно-истраживачки пројекат „Мониторинг електромагнетних зрачења 

мобилних телекомуникационих система у животној средини, анализа 
молекуларних механизама и биомаркера оштећења код хроничне изложености 
са развојем модела за процену ризика и метода за заштиту.“  Носилац пројекта -  
Универзитет у Нишу, Медицински факултет. Финансиран од стране 
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Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2010 - 
пројекат у току ). 

 Научно-истраживачки пројекат „Превентивни, терапијски и етички приступ 
претклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске 
сигнализације у имунском, инфламатoрном и пролиферативном одговору 
ћелије.“ Носилац пројекта - Универзитет у Нишу, Медицински факултет. 
Финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије (2010 - пројекат у току). 

 
 

3. МИШЉЕЊЕ О НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ РАДОВИМА  
 
Комисија је у складу са члaном 3. Ближих критеријумима за избор у звање 

наставника Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу, бр. 3/2017, 7/2017, 
5/2018, 1/2019, 2/2019) анализирала радове од значаја за развој уже научне области за  
коју се врши избор,  у периоду од избора у претходно звање до расписивања конкурса.  

Имајући у виду број радова, Комисија се опредлила за анализу према 
проблемима истраживања. Објављени радови др Александре Илић Петковић могу се, 
према проблематици коју обрађују, поделити у три групе.  

Прву групу чине они радови чији је премет интересовања радни однос и 
заштита запослених на раду. У монографији  Државни службеници у Србији са 
освртом на систем безбедности и здравља на раду кандидаткиња истражује значај и 
потребу посебног правног уређења безбедности и здравља на раду државних 
службеника, јер се ради о категорији запослених чији се радноправни статус уређује 
посебним прописима и који се у значајној мери разликује од општег режима радних 
односа. Такође, у раду Радно-правни статус запослених у јединицама локалне 
самоуправе се проучава уређење радно-правног статуса запослених у јединицама 
локалне самоуправе које је од значаја за нормирање њихове безбедности и здравља на 
раду. Сагледавање безбедности и здравља на раду кроз значај посебног правног 
уређења лица ангажованих на пројекту је извршено у  раду The importance of legal 
employment status of persons involved in a project. Рад Workplace stress of employees in 
public enforcement offices проучава стрес на раду у канцеларијама јавних извршитеља 
као посебну претњу по безбедност и здравље запослених. Workplace bulling and 
employment discrimination as a cause of stress at work – legal regulation and the experience 
of the Republic of  Serbia је рад који истражује правно уређење заштите од злостављања 
и дискриминације на раду као неких од нарочито значајних узрочника стреса на раду. 
Flexible work forms and safe labor је рад у коме се истражују перспективе безбедности и 
здравља на раду запослених са флексибилним формама рада. Сменски рад као псоебан 
ризик по безбедност и здравље на раду је проучаван у оквиру рада Психолошко-правни 
аспекти сменског рада запослених у комуналним предузећима. Улога флексибилног 
радног времена у превенцији замора на раду је рад који истражује могућности 
флексибилизације радног времена у функцији безбедности и здравља на раду. Систем 
управљања рударско-енергетским комплексима и правна заштита запослених је рад у 
коме је анализиран правни оквир заштите запослених на раду у рударско-енергетским 
комплексима. Спрецифичности правног уређења и ризици рада на висини су обрађени 
у раду Рад на висини – правни, техничко-технолошки и ергономски аспект. Правним 
аспектима образовања за безбедност и здравље на раду кандидаткиња се бави у оквиру 
рада Higher education in the field of occupational safety and health in international and 
national context где проучава прописе релевантне за ову проблематику. Visokoškolsko 
obrazovanje za bezbednost i zdravlje na radu u kontekstu novih strateških i zakonskih 
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dokumenata Republike Srbije је рад у коме се дају одређено конкретни предлози за 
унапређење правне регулативе у области високошколског образовања за безбедност и 
здравље на раду који би требало да буду имплементирани у нова законска и стратешка 
документа. Education in the field of occupational safety and health of healthcare workers in 
psychiatric institutions је рад који се наставља на претходно истраживање и коме се 
посебна пажња посвећује прописима о образовању за безбедан и здрав рад 
здравствених радника запослених у психијатријским установама. У раду Правни 
аспекти безбедности и здравља на раду у Србији је истражен правни оквир Републике 
Србије којим се уређује безбедност и здравље запослених, а The legal framework of 
occupational safety and health system in Serbia and Montenegro - comparative review је рад 
у коме се прави компарација прописа о обезбедности и здрављу на раду у Србији и 
Црној Гори. Међународне институције и њихов значај у систему безбедности и 
здравља на раду су проучаване у оквиру рада Улога међународних организација у 
заштити права запослених. Систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на 
раду је изанализиран у истоименом раду - Систем менаџмента заштитом здравља и 
безбедношћу на раду (OHSAS 18001), а у раду Comparative Analysis of Standards OHSAS 
18001 and ISO 45001 је извршена компарација поменутих стандарда. Значај 
професионалне етике инжењера у унапређивању заштите радне средине је рад у коме 
се потенцира значај етичке перспективе деловања инжењера у заштити на раду. Систем 
заштите на раду, као сложена комбинација ресурса, захтева посебно праћење и анализу 
индикатора, што је тематика обрађена у раду О различитим перспективама 
индикатора заштите. 

Друга област интересовања кандидаткиње је заштита животне средине. У раду 
Improving the management system of mining and energy complexes based on risk assessment, 
environmental law and principles of sustainable development су истражене могућности 
унапређења управљања рударко-енергетским комплексима, поред осталог, и кроз 
право заштите животне средине. Conceptual Model of Virtual Collaborative Platform for 
Environmental Data Anlysis and Assessment је рад у коме се сагледавају могућности 
анализе података о заштити животне средине путем виртуелне платформе. Могућности 
управљања знањем у функцији екоменаџмента су истражене у оквиру рада Knowledge 
management in the funcion of ecomanagement, управљање знањем у функцији 
менаџмента заштићеним природним добрима су истражене у оквиру рада Knowledge 
management in the function of protected natural goods management, а управљање знањем у 
органима државне управе у области заштите животне средине је изучавано у оквиру 
рада Knowledge management in state adinistration organs in the field of environmental 
protection. Компаратвна анализа проиписа о заштити животне средине у две јединице 
локалне самоуправе – Нишу и Бабушници, је извршена у раду Regulations on 
environmental protection in the units of local self-government in Niš and Babušnica. 
Еколошку безбедност у оквиру јединице локалне самоуправе - Мајданпека је 
кандидаткиња проучавала у раду Ecological safety of Majdanpek, mining city in Serbia – 
case study. Компаратвна анализа прописа о политици заштите животгне средине у 
јединицама локалне самоуправе у Србији, Хрватској и Босни и Херцеговини је 
извршена у раду Comparative analysis of environmental protection policy at the local scale 
– comparison of legal regulations in three southeastern Europe countries. Комплексност 
одрживог развоја и зелене економије, као два блиска концепта, је истражена у оквиру 
рада Sustainable development and green economy – similarities and differences.  Концепт 
зелене економије је проучаван и кроз призму компостирања у раду Primena 
kompostiranja u cilju razvoja zelene ekonomije u Srbiji. Концепт одрживог развоја у 
контексту права заштите животне средине је истражен у раду The role of environmental 
law in the implementation of sustainable development. Engineering ethics and sustainable 
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development је рад у коме се проучава улога етике инжењера и њен значај за концепт 
одрживог развоја. Природни и антропогени фактори угрожавања дивљачи и правни 
оквир ове проблематике је обрађен у истоименом раду, а у раду Правне мере заштите 
и очувања природних ресурса националних паркова Србије се даје осврт на прописе 
Републике Србије у поменутој области. Политички и правни значај грађана и јавног 
мњења у зашттити животне средине је детаљно сагледан у оквиру рада Political and 
legal significance of citizens and public opinion in environmental protection. Државна 
управа и локална самоуправа имају велики значај за остваривање политике заштите 
животне средине и ово питање је анализирано у раду The role of state administration and 
local self-government in environmental protection. Правни оквир деловања државне 
управе по питању енергетске ефиканости је истражен у оквиру рада Uloga organa 
državne uprave u ostvarivanju energetske efikasnosti. Значај и активности локалне 
самоуправе за заштиту животне средине су сагледане у оквиру рада Komunalna 
delatnost – osnovna funkcija lokalne samouprave, а њена улога у Националној стратегији 
одрживог развоја у раду Институционална компонента Националне стратегије 
одрживог развоја Србије са освртом на улогу локалне самоуправе. 

Трећу групу чине радови који се тичу проблематике која се на посредан начин 
тиче заштите радне и животне средине и која посредно утиче на њих, или радови који 
се тичу, и заштите радне средине, и заштите животне средине. Тако у раду Performance 
of the SPSS software and its application in management and safety projects се анализирају 
могућности које SPSS софтвер пружа у обради података за потребе заштите радне и 
животне средине. Инжењерски приступ безбедносној култури у оквиру система 
заштите на раду и заштите животне средине је истражен у оквиру рада Безбедносна 
култура - инжењерски приступ. Knowledge of legal regulations as conditio sine qua non 
in safety management је рад којим се изучава важност познавања прописа за потребе 
управљања заштитом радне и животне средине. Рад Одговорност државних 
службеника и заштита њихових права обрађује правни положај ове категорије 
запослених која је по много чему специфична, а све те специфичности утичу на 
потребу посебног нормирања њихове безбедности и здравља на раду. Legal status of 
civil servants: basic legislative solutions је рад којим се, такође, посебно анализирају 
одређена основна правна решења која се тичу права и обавеза државних службеника, а 
у која, поред осталих, спада и право на безбедност и здравље на раду. Радом 
Professional trainig development of employees in the public sector – legal assumptions се 
указује на то да усавршавање знања државних службеника је њихово право, али и 
обавеза, а у знања која се усавршавају треба уврстити и питања њихове безбедности и 
здравља на раду. Electorial systems: a special rewiew of the local self-government in Serbia 
је рад у коме се сагледавају изборни системи који се односе на јединице локалне 
самоуправе, што је питање од значаја нарочито за политику заштите животне средине 
која спада у надлежности јединица локалне самоуправе. У том контексту, први облици 
локалне самоуправе су проучавани у оквиру рада Од Сретењског до Устава из 2006 – 
прве назнаке праве локалне самоуправе, а шири подаци о локалним заједницама су 
утврђени у раду Улога културе и туризма у развоју локалних заједница са посебним 
освртом на град Ниш. Рад Правно-институционални оквир образовања и научно-
истраживачког рада у Србији – претпоставка за потоње генерације Владете 
Јеротића је један од радова који на свеобухватан начин сагледавају потенцијале у 
смислу прописа и институционалног уређења образовања и научно-истраживачког 
рада у Србији, што је добра полазна основа за даља истраживања перспектива у 
области образовања за заштиту на раду и заштиту животне средине.  
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4. ОСТВАРЕНИ  РЕЗУЛТАТИ  У  РАЗВОЈУ  НАУЧНО-НАСТАВНОГ  
ПОДМЛАТКА  НА ФАКУЛТЕТУ  
 
Др Александра Илић Петковић је, од избора у звање доцент, на Факултету 

заштите на раду била члан 1 комисије за оцену и одбрану урађене докторске 
дисертације (Одлука  број 03-362/7 од 1.9.2016. године), ментор за израду 13 мастер 
радова, члан 15 комисија за оцену и одбрану мастер радова, ментор за израду 15 
дипломских радова, члан  40 комисија за оцену и одбрану дипломских радова  и члан 1 
комисије за писање извештаја и пријављеним учесницима на конкурсу за избор 
наставника (Одлука број 8/18-01-001/17-045 од 21.12.2017. године).  

 
 

5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
 
Елементи доприноса академској и широј заједници др Александре Илић 

Петковић  огледају се у следећем:  
 

5.1. Подржавање ваннаставних академских активности студената 
 

  Пре избора у звање доцент 
 Учешће у активностима на Сусрету студената екологије и заштите животне 

средине – Заштитијада 2010. године у Соко Бањи 
 

5.2. Учешће у раду тела Факултета и Универзитета 
 
Пре избора у звање доцент 

 Лице за подршку на Факултету заштите на раду (на основу Закона о спречавању 
злостављања на раду, „Службени гласник РС, број 36/10), Одлука број 01-67/12 
од 18.2.2011. године 

 Члан Другостепене дисциплинске комисије за студенте Универзитета у Нишу, 
Одлука број 8/36-02-001/12-001 од 9.5.2012. године  

 Члан Дисциплинске комисије за студенте Факултета заштите на раду, Одлука 
број. 01-22/189 од 23.12.2013. године  

 
После избора у звање доцент 

 Члан Комисије за израду извештаја о самовредновању на Факултета заштите на 
раду, Одлука број 01-38/136 од 2.9.2016. године 

 Члан Комисије студијског програма мас Управљање заштитом животне средине, 
одлука број 01-380/140 од 2.9.2016. године 

 Лице за преглед дневника стручне праксе студената основних и мастер 
академских студија на Факутету заштите на раду, Одлука број 1-38/132 од 
1.9.2016. године 

 Члан Комисије за израду нацрта Статута Факултета заштите на раду, Одлука 
број 01-37/239 од 7.11.2017. године 

 Члан Комисије за спровођење процедуре студентског вредновања у школској 
2017/2018. години, Одлука број 01-48/174 од 11.12.2017. године 

 Члан Комисије за Библиотеку Факултета заштите на раду, Одлука број 01-
37/310 од 29.12.2017. године 
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 Члан Радне групе Факултета заштите на раду за израду предлога Правилника за 
континуирану едукацију лица која обављају послове безедности и здравља на 
раду, Одлука број 01-37/72 од 12.4.2017. године 

 Члан Радне групе као саветодавног тела представницима Факултета заштите на 
раду у радним групама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Одлука број 01-37/83 од 24.4.2017. године 

 Члан Одбора за обезбеђење квалитета Универзитета у Нишу, Одлука о 
именовању чланова Одбора за обезбеђење квалитета Универзитета у Нишу СНУ 
број 8/16-01-004/18-019 од 26.3.2018. године 

 Заменик председника Већа катедре за друштвени развој и хуманизацију радне и 
животне средине Факултета заштите на раду, Одлука број 03-411/8 од 
30.10.2018. године 

 Члан Комисије за припрему предлога измена и допуна Правилника о 
признањима на Факултету заштите на раду, Одлука број 01-18/26 од 4.2.2019. 
године 

 Члан Комисије за обезбеђење квалитета Факултета заштите на раду, Одлука 
број 01-18/25 од 31.1.2019. године 

 Члан Комисије за израд нацрта Правилника о раду на Факултету заштите на 
раду, Одлука број 01-18/46 од 4.6.2019. године 

 
5.3. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и 

Универзитета 
 

После избора у звање доцент 
 Предавач на Националном курсу „Ментално здравље здравствених радника – 

карактеристике, фактори ризика, превентивне и терапијске мере“ у организацији 
Клинике за психијатрију, Клинички центар Ниш, Сертификат од 28.3.2018. 
године 

 
5.4. Рецензирање  радова   

 
  После избора у звање доцент 

 Рецензент радова за часопис Facta Universitatis, Series: Working and Living 
Environmental Protection, Потврда број 01-37/53 од 14.9.2016. године 

 Рецензент научне монографије Илић Крстић, И. (2018). Еколошка Безбедност у 
пограничју – студија случаја. Ниш: Машински факултет. 

 Рецензент радова за часопис Safety Engineering, Потврда број 01-64/50 од 
4.9.2019. године.    
 

5.5. Организација  и  вођење  локалних,  регионалних,  националних  и  
међународних стручних и научних конференција и скупова 

 
Пре избора у звање доцент 

 Члан организационог одбора Међународне конференције „Safety of Tеchnical 
Systems in Living and Working Environment“ у организацији Факултета заштите 
на раду у Нишу 2011. године 
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  После избора у звање доцент 
 Члан Организационог одбора Националне конференције „Управљање 

комуналним системом и заштите животне средине“ у организацији Факултета 
заштите на раду у Нишу 2017. године  

 Члан Организационог одбора Међународне конференције „50 years of Higher 
Education, Science and Research in Occupational Safety Engineering“ у 
организацији Факултета заштите на раду у Нишу 2018. године 

 
5.6. Учешће у раду значајних тела заједнице и професионалних организација 

 
  Пре избора у звање доцент 

 Члан The Balkan Environmental Association  (BENA) од 2014. године до данас 
 
После избора у звање доцент 

 Члан The European Society of Safety Engineers (ESSE) од 2017. године до данас 
 
 

6. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 
 
На основу увида у документацију, Комисија је мишљења да др Александра 

Илић Петковић, доцент Факултета заштите на раду у Нишу, у складу са Законом о 
високом образовању Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018, 
73/2018, 67/2019), Статутом Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу, бр. 
8/2017, 6/2018, 7/2018, 3/2019, 3/2019), чланом 14. и 19. Ближих критеријумима за 
избор у звање наставника Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу, бр. 
3/2017, 7/2017, 5/2018, 1/2019, 2/2019) 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: 

 научни степен доктора наука из области друштвено-хуманистичких наука, 
 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, 

 остварене активности у више од три елемента доприноса широј академској 
заједници, 

 објављену монографију из уже научне области за коју се бира, 
 члан је истраживачких тимова два пројекта које финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
 у последњих пет година објављено више радова у часописима чији је издавач 

Универзитет у Нишу, односно један од  факултета, 
 у последњих пет година више радова објављених у часописима који се издају на 

енглеском језику у којима је првопотписани аутор, 
 у последњих пет година два рада у нучним часописима међународног значаја на 

SCIe листи категорије М23 са IF(5) већим од 0.049, 
 у последњих пет година више од четири излагања на међународним и 

националним научним скуповима. 
 
 
 
 






