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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

 

Предмет: Реферат за избор једног универзитетског сарадника у звањe Сарадника у 

настави за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство, са 

пуним радним временом и на одређено време 

 

Одлуком Изборног већа Техничког факултета у Бору бр. VI/5-38-ИВ-9/2 од 

16.09.2022. године, одређени смо за чланове Комисије за припрему Реферата о стицању 

звања и заснивању радног односа једног сарадника у звање Сарадника у настави за ужу 

научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство, на одређено време 

у трајању од једне године и са пуним радним временом, по конкурсу који је објављен у 

недељном листу „Послови” бр. 1010 од 19.10.2022. године.  

На основу прегледа достављене документације, Комисија подноси Изборном већу 

Техничког факултета у Бору следећи: 

 

 

Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т 
 

На расписани конкурс пријавио се један кандидат, и то: 

 

1. Александар Цветковић, дипломирани инжењер технологије 

 

 

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Кандидат Александар Цветковић рођен је 17.05.1997. године у Зајечару, 

Република Србија. Завршио је Гимназију у Зајечару, Природно-математички смер. 

Основне академске студије на Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду, 

уписао је школске 2016/2017. године. Студије на студијском програму Технолошко 

инжењерство, модул Неорганска хемијска технологија завршио је 07.06.2022. године са 

просечном оценом 8,69 (осам и 69/100) и оценом 10 (десет) на завршном раду.  

Тренутно је студент Мастер академских студија на студијском програму 

Технолошко инжењерство Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду које је 

уписао школске 2022/23. године.  

 Служи се енглеским и немачким језиком, при чему поседује сертификат 

разумевања немачког језика на нивоу Б1. Поред тога учио је и мађарски и латински језик. 

 Има искуства у раду са програмима: Photoshop, GNU image manipulation, Inkscape, 

Autocad, Microsoft office package и сличним. Поменуте програме користи и у бављењу 

креативним пројектима, уметничког и научног типа. 
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ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

 
На основу прегледа документације и наведених чињеница, Комисија за припрему 

реферата закључује да кандидат Александар Цветковић, дипломирани инжењер 

технологије, испуњава све услове прописане Законом о високом образовању („Службени 

гласник РС“, број 88/2017), Статутом Техничког факултета у Бору, Правилником о 

начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на 

Техничком факултету у Бору, као и Правилником о начину, поступку и ближим условима 

стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком 

факултету у Бору, за избор у звање Сарадника у настави, и то:  

 Завршио је основне академске студије на Техничком факултету у Бору, Универзитета 

у Београду, на студијском програму Технолошко инжењерство са просечном оценом 

8,69. 

 Уписао је Мастер академске студије на студијском програму Технолошко 

инжењерство Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду. 

 Нема сметњи за избор према члану 72 став 4 Закона о високом образовању. 

Имајући у виду напред наведено Комисија предлаже Изборном већу Техничког 

факултета у Бору, да кандидата Александра Цветковића, дипломираног инжењера 

технологије, изабере у звање Сарадника у настави за ужу научну област ХЕМИЈА, 

ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА И ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО са пуним радним 

временом, на одређено време. 

 

 

Бор, новембар 2022. године 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

 

 

_______________________________________ 

др Марија Петровић Михајловић, ванредни професор 

Универзитет у Београду Технички факултет у Бору 

 

 

 

_______________________________________ 

др Ана Симоновић, доцент 

Универзитет у Београду Технички факултет у Бору 

 

 

 

_______________________________________ 

др Весна Крстић, виши научни сарадник 

Институт за рударство и металургију у Бору 

 


