


ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ 
 

 

Предмет: Реферат o пријављеним кандидатима за избор једног универзитетског 

сарадника у звању сарадника у настави за ужу научну област Минералне и рециклажне 

технологије, на одређено време, изборни период у трајању од 1 године и са пуним 

радним временом. 

 

На основу одлуке Изборног већа Техничког факултета у Бору бр. VI/5-25-ИВ-11/2 од 

16.09.2021. године, одређена је Комисија у саставу: др Милан Трумић, редовни 

професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у Бору, др Грозданка 

Богдановић, редовни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у Бору 

и др Предраг Лазић, редовни професор Универзитета у Београду, Рударско-геолошког 

факултета у Београду, за припрему реферата о стицању звања и заснивању радног 

односа једног универзитетског сарадника у звању САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу 

научну област МИНЕРАЛНЕ И РЕЦИКЛАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, a по конкурсу који је 

објављен у недељном листу „ПОСЛОВИ“, бр. 954 од 06.10.2021. године. 

 

На расписани конкурс за избор универзитетског сарадника у звању сарадника у 

настави јавила су се 2 (два) кандидата и то: 

 

1. Ивана Илић, дипломирани инжењер рударства 

2. Милица Ђурић, дипломирани инжењер рударства 

 

Увидом у достављену документацију Комисија је закључила да кандидат Ивана Илић, 

дипломирани инжењер рударства, студент мастер студија на студијском програму 

Рударско инжењерство на Техничком факултету у Бору, испуњава услове конкурса, 

односно услове за избор у звање САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну област 

МИНЕРАЛНЕ И РЕЦИКЛАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ предвиђене чланом 83. Закона о 

високом образовању. Кандидат Милица Ђурић није доставила уверење о уписаним 

мастер студијама, па комисија не може дату документацију сматрати валидном, с 

обзиром да је и самим текстом конкурса наведено да је неопходно доставити доказе о 

испуњености услова конкурса. Из тог разлога Комисија не може узети у разматрање 

пријаву кандидата Милице Ђурић. Комисија је прегледала достављени материјал 

кандидата Иване Илић и, на основу тога, Изборном већу подноси следећи: 

 

 

РЕФЕРАТ 
 

 

I Приказ пријављених кандидата 

 

1. Кандидат: Ивана Илић, дипломирани инжењер рударства 

 

1.1. Биографски подаци 

 

Ивана Илић 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 школске 

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“, под менторством проф. др Јовице Соколовића. Уписала је мастер 

академске студије школске 2020/2021. године на студијском програму Рударско 

инжењерство, модул Припрема минералних сировина на Техничком факултету у Бору. 

Од 15.12.2020. године, изабрана је у звање сарадника у настави на Техничком 

факултету у Бору, за ужу научну област Минералне и рециклажне технологије, са 

пуним радним временом. У оквиру наставне активности, била је ангажована на 

извођењу рачунских и лабораторијских вежби на следећим предметима са основних 

академских студија: Физичке методе концентрације (модули ПМС и РТиОР), 

Специјалне методе концентрације (модули ПМС и РТиОР), Одводњавање и јаловишта 

(модул ПМС), Одводњавање у ПМС-у (модул ПМС), Јаловишта у ПМС-у (модул 

ПМС) и Стручна пракса.  

Била је члан организационог одбора на XIV International Mineral Processing and 

Recycling Conference (XIV IMPRC) 2021. године. 

У анонимној анкети студентског вредновања педагошког рада наставника и 

сарадника за јесењи и пролећни семестар школске 2020/2021. године, оцењена је 

оценом 4,82 што показује извештај о педагошком раду наставника и сарадника 

доступан на веб страници Техничког факултета у Бору: 

(https://www.tfbor.bg.ac.rs/samoevaluacija/evalua_nastavnika.php). 

 

1.2. Досадашњи научни рад кандидата 

 

Кандидат Ивана Илић је саопштила следеће радове: 

 

1.  Jovica Sokolović, Zoran Štirbanović, Ivana Strainović, Novka Živadinović, Dragan 

Perić: Valorization of magnetite from the copper slag in RTB Bor and its application 

as a suspensoid, Proceedings of the 50th International October Conference on Mining 

and Metallurgy, Hotel „Jezero“ Bor Lake, Republic of Serbia, ISBN: 978-86-7827-

050-5, 30.09.2018 - 03.10.2018,Proceedings, pp. 111-114.  

2. Jovica Sokolović, Slobodan Mitić, Ivana Ilić: A comparison of separation efficiency 

of raw and waste coals in a coal separation plant in the anthracite coal mine „Vrska 

Cuka“, Proceedings of the XIV International Mineral and Recycling Conference, 

Chamber of Commerce and Industry of Serbia, Belgrade, Republic of Serbia, ISBN: 

978-86-6305-113-3, 12-14 May 2021, Proceedings, pp 202-207. 

 

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 и чланом 31. Правилника о начину и поступку стицања звања и 

заснивању радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору, јер 

је: 

- завршила 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; 

https://www.tfbor.bg.ac.rs/samoevaluacija/evalua_nastavnika.php


- уписала мастер академске студије школске 2020/2021. године на студијском 

програму Рударско инжењерство, модул Припрема минералних сировина на 

Техничком факултету у Бору; 

- има једногодишње искуство у држању наставе и високо је оцењена од стране 

студената, што показује извештај о педагошком раду наставника и сарадника; 

- 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, октобар 2021. 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 у Београду 

 

 


