
 



 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ 

 

 

Предмет: Реферат за избор једног универзитетског cарадникa у звању сарадника у 

настави за ужу научну област Минералне и рециклажне технологије, са пуним радним 

временом.  

 

На основу одлуке Изборног већа Техничког факултета у Бору бр. VI|5-14-ИВ-4  од 

20.10.2020. године одређена је Комисија за припрему реферата о стицању звања и 

заснивању радног односа једног САРАДНИКА у звању сарадника у настави за ужу 

научну област МИНЕРАЛНЕ И РЕЦИКЛАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, по конкурсу који је 

објављен у недељном листу “ПОСЛОВИ“ број. 905 од 28.10.2020. године.  

 

На расписани конкурс пријавио се 1 (један) кандидат и то: 

1. Ивана Илић, дипломирани инжењер рударства. 

 

После увида у расположиви конкурсни материјал, Комисија Изборном већу Техничког 

факултета у Бору подноси следећи 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

 

I Приказ пријављених кандидата 

 

1. Кандидат Ивана Илић, дипломирани инжењер рударства 

1.1. Биографски подаци 

 

 Кандидат Ивана Илић (рођено Страиновић) рођена је 11.02.1993. године у 

Мајданпеку. Основну школу је завршила у Рудној Глави, а средњу школу у Мајданпеку 

– Техничку школу, економски техничар, са одличним успехом. 

Основне академске студије на Техничком факултету у Бору уписала је 

2012/2013. године на студијском програму Рударско инжењерство, модул: Припрема 

минералних сировина. 

 Дипломирала је јула 2018. године, са просечном оценом у току студија 8,92 и 

оценом 10 на завршном раду, на тему „Упоредна анализа технолошких показатеља 

прераде нове топионичке шљаке применом магнетне и флотацијске концентрације“. 

 Уписала je мастер академске студије школске 2020/2021. на студијском 

програму Рударско инжењерство, модул: Припрема минералних сировина, на 

Техничком факултету у Бору.   

 Слижи се енглеским језиком и добро влада радом на рачунару.  

 

 

 



II Закључак и предлог 

 

 На основу наведених чињеница Комисија закључује да кандидат Ивана Илић 

испуњава све услове за избор у звање сарадника у настави предвиђене чланом 83. 

Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), из следећих разлога: 

 

- завршила је основне академске студије на Техничком факултету у Бору 

Универзитета у Београду, на студијском програму Рударско инжењерство, 

модул Припрема минералних сировина са просечном оценом 8,92; 

- уписала је мастер академске студије на студијском програму Рударско 

инжењерство на Техничком факултету у Бору Универзитета у Београду школске 

2020/2021. године; 

- нема сметњи за избор према члану 72. став 4. Закона о високом образовању („Сл. 

гласник РС“, бр. 88/2017). 

 

Стога Комисија предлаже Изборном већу Техничког факултета у Бору да кандидата 

Ивану Илић изабере у звање САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну област 

МИНЕРАЛНЕ И РЕЦИКЛАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ са пуним радним временом, на 

одређено време. 

 

 

Бор, новембар 2020. године 

 

        КОМИСИЈА 

 

 

 

1. Др Милан Трумић, редовни професор 

Универзитета у Београду, Техничког 

факултета у Бору; 

 

 

2. Др Грозданка Богдановић, редовни 

професор Универзитета у Београду, 

Техничког факултета у Бору; 

 

 

3. Др Предраг Лазић, редовни професор,  

Универзитета у Београду, Рударско 

геолошког факултета. 


