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3. Мишљење о научним и стручним радовима кандидаткиње 
Кандидаткиња је објавила 15 радова који у великој мери рефлектују њен допринос 
реализацији истраживачких циљева у научној области Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду са фокусом на анализу утицаја отпадних вода технолошких 
процеса и токсичних метала на животну средину и здравље људи, процену ризика 
радних места кроз анализу пословања малих и средњих предузећа, заштиту моралног 
интегритета запослених и заштиту од пожара. 

У радовима, у поглављима 2.1., 2.2., 2.3 и 2.4., кандидаткиња анализира утицаје 
технолошких система металопрерађивачке, текстилне и прехрамбене индустрије, 
системе за пречишћавање отпадних вода, потенцијалне опасности секундарног отпада 
насталог у облику муља и даје предлоге системских решења минимизације ризика и 
негативног утицаја на здравље запослених и животну средину уопште.  
Друга група радова заснива се на процени ризика на радном месту и радној околини 
са посебним освртом на имплементацију стандарда као савременим инструментом 
ефикасног пословања. У раду, у поглављу 2.4., наводи се и компаративна анализа 
вођења система безбедношћу и здравља на раду у Републици Србији и Хрватској. Кроз 
научноистраживаче активности кандидаткиња је нагласила да је заштита моралног 
интегритета запослених битан елемент модерног пословања и круцијалан пример 
заштите људских права и друштвено одговорног опхођења у радним организацијама.  
Анализирајући саме радове, примењену методологију, научно потврђивање хипотеза, 
као и начин формирања закључака, може се закључити да је кандидаткиња овладала 
техникама научног истраживања и испољила квалитет, стручност и заинтересованост 
за научни и истраживачки рад. Објављени радови у часописима и зборницима радова 
са конференција, односно излагање радова на конференцијама показују свестраност 
кандидаткиње у научној области Инжењерство заштите животне средине и заштите на 
раду.  
 
 
 




