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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

 

 

Одлуком Изборног већа Техничког факултета у Бору бр. VI/5-26-ИВ-3/2 од 

18.10.2021. године, одређени смо за чланове Комисије за припрему реферата о стицању 

звања и заснивању радног односа једног универзитетског сарадника у звању САРАДНИК 

У НАСТАВИ за ужу научну област ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ, са пуним радним 

временом, по конкурсу који је објављен у недељном листу „Послови” бр. 957 од  

27.10.2021. 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 у недељној публикацији Националне службе за запошљавање: 

„Послови“ бр. 957 од 27.10.2021. године.,  пријавила се једна кандидаткиња, и то: 

 

1. Александра Радић, дипломирани инжењер менаџмента. 

 

 

1. Приказ биографије пријављене кандидаткиње 

 

1.1. Биографски подаци кандидаткиње 

Кандидаткиња Александра Радић рођена је 23. јула 1998. године у Бору, 

Република Србија. Средњу економско-трговинску школу (смер: Пословни 

администратор) завршила је у Бору. Основне академске студије на студијском програму 

Инжењерски менаџмент (модул: Пословни менаџмент), на Техничком факултету у Бору, 

Универзитета у Београду, завршила је 2021. године као студент генерације са просечном 

оценом 9,97 (девет 97/100) у току студија. Такође, завршни рад под називом: „Анализа 

еколошких перформанси балканских земаља применом мултиваријационих 

статистичких техника“ одбранила је са оценом 10 (десет).  

Мастер академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент, на 

Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду, уписала је у школској 

2021/2022.години. 
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Кандидаткиња Александра Радић је током основних студија била ангажована у 

ваннаставним активностима у оквиру волонтерског тима Одсека за инжењерски 

менаџмент Техничког факултета у Бору. Током школске године 2020/21. као студент 

Техничког факултета у Бору, кандидаткиња је похађала предавања и радионице у оквиру 

курса „Вештине управљања каријером“, који је реализован од стране Центра за развој 

каријере и саветовање студената Универзитета у Београду. Такође, кандидаткиња је била 

члан тима, који је у школској 2020/21. години учествовао на националном студентском 

такмичењу „Project Management Championship 2021“. 

У пријави на конкурс кандидаткиња Александра Радић наводи да је у току студија 

похађала обуке за рад у пословном ЕRP систему SAP/ERP (модули: Project Management, 

Materials Management, Financial Accounting), као и да је успешно савладала рад у 

специјализованом рачуноводственом програму ЛОГИК за књижење пословних промена 

у привредним друштвима.  

Кандидаткиња Александра Радић је у току претходног школовања исказала и 

значајно интересовање за научно-истраживачки рад, што је резултовало њеним 

публикацијама у студентском часопису и саопштењима на међународним студентским 

конференцијама. 

 

 

1.2. Библиографија научних и стручних радова кандидаткиње 

Кандидаткиња Александра Радић има објављена 4 рада, и то: 2 рада у 

некатегорисаном студентском часопису; 2 рада саопштена на студентским 

конференцијама. 

Рад у некатегорисаном студентском часопису: 

1. Radić, A. (2018), Brainstorming kao jedna od tehnika odlučivanja, Engineering 

Management, 4 (2), pp. 134-142. (ISSN: 2466-2860)  

2. Radić, A. (2020), Primena direktnih metoda mešovitih matričnih igara na primeru 

poljoprivredne proizvodnje, Engineering Management, 6 (1), pp. 42-52. (ISSN: 2466-

2860)  

Саопштење на међународној студентској конференцији:  

1. Radić, A. (2020). Uloga lidera i menadžera u razvoju zaposlenih. XVI Students 

Symposium on Strategic Management, September 25-27, Bor, Serbia, pp. 7-17. 

2. Lalić, M., Pavlović, N., Radić, A. (2021). GHS index as a tool for assesing health safety 

of a country in a pandemic condition. UDC 33, 51, XIV International Student Scientific 

and Practical Conference „Managing the Future. 2020+1: Definig the New Rules“, 

RANEPA, April 15, Moscow, Russian Federation, pp. 60-67.  
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2. Закључак и предлог 

На основу наведених чињеница Комисија закључује да кандидаткиња Александра 

Радић, дипл. инж. менаџм., испуњава све услове за избор у звање сарадника у настави, 

шредвиђене чланом 83. Закона о високом образовању и чланом 35. Правилника о начину 

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

Техничком факултету у Бору, јер је: 

- завршила основне академске студије (студије првог степена) на Техничком 

факултету у Бору, Универзитета у Београду, на студијском програму Инжењерски 

менаџмент, модул: Пословни менаџмент, са просечном оценом 9,97 (девет 97/100) 

у току студија; 

- у школској 2021/2022.години уписала мастер академске студије на Техничком 

факултету у Бору, Универзитета у Београду, на студијском програму Инжењерски 

менаџмент; 

- и нема сметњи за избор према чл. 72. став 4. Закона о високом образовању. 

 

Сходно томе, Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Техничког 

факултета у Бору, Универзитета у Београду, да кандидаткињу Александру Радић, дипл. 

инж. менаџм., изабере у звање САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну област 

ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ, са пуним радним временом, на одређено време и 

да са кандидаткињом закључи одговарајући уговор о раду. 

 

У Бору, новембра 2021. год.  

 

 

                                                ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

_________________________________________________ 

Проф. др Ђорђе Николић, редовни професор 

Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 

 

 

_________________________________________________ 

 Проф. др Ненад Милијић, ванредни професор 

Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 

 

 

_________________________________________________ 

Проф. др Ивана Младеновић-Ранисављевић, ванредни професор  

Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу 

 


