


УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ  

Изборном већу  

 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај Комисије за припрему реферата о стицању звања и 

заснивању радног односа једног универзитетског сарадника у звању 

САРАДНИК У НАСТАВИ за ужу научну област Економија. 

 

Решењем Изборног већа Техничког факултета у Бору бр. VI/5-29-ИВ-

4/2 од 13.06.2019. 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 ЕКОНОМИЈА, по конкурсу који је објављен у огласним новинама 

Националне службе запошљавања “Послови” од 10. 07. 2019. године.  

 

На расписани конкурс пријавили су се кандидати: 

1. Александар Ивановић, Мастер економских наука; 

2. Александар Петровић, Мастер економских наука; 

3. Др Иван Пајовић, Доктор економских наука; 

4. Филип Дајић, дипломирани економиста и Мастер инжењерског менаџмента; 

5. Иван Поповић, Мастер економских наука; 

 

Увидом у достављену документацију Комисија је закључила да 

кандидати не испуњавају услове конкурса за избор у звање САРАДНИК У 

НАСТАВИ, сходно члану 83. Закона о високом образовању и Члана 35. 

Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и 

заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у 

Бору, који каже: „Факултет бира у звање сарадника у настави на студијама 

првог степена студента мастер академских студија“. Нико од кандидата не 

испуњава овај услов, због тога није изабран ни један од кандидата. 

 

Закључак и предлог 

Наиме, с обзиром на чињеницу да ниједан пријављени кандидат није у 

статусу студента мастер академских студија (а овај статус је обавезан за избор 



у звање сарадника у настави по члану 83. Закона о високом образовању и 

Члана 35. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и 

заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у 

Бору, то Комисија нема основа да било кога од пријављених кандидата, 

Александра Ивановић, Мастер економских наука; Александра Петровић, 

Мастер економских наука; Др Ивана Пајовић, Доктор економских наука; 

Филипа Дајић, дипломирани економиста и Мастер инжењерског менаџмента и 

Ивана Поповић, Мастер економских наука, предложи Изборном већу 

Техничког факултета у Бору за избор у звањe сарадника у настави за ужу 

научну област Економија. 

 

У Бору,  25. 08. 2019. Године 

 

                            КОМИСИЈА: 

_______________________________ 

Др Дејан Ризнић, редовни професор 

Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 

                                                              

____________________________________________ 

Др Лела Ристић, ванредни професор 

Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет 

 

____________________________________________ 

Др Александра Федајев, доцент 

Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору  

 


