
 

 

 

 

 

На основу чл. 5. и 9. Пословника о раду Наставно-научног већа Техничког 

факултета у Бору, 

  

 з а к а з у ј е м 

 

 

XXIV  СЕДНИЦУ 

 

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА Техничког факултета у Бору за  СРЕДУ   

30. 01. 2019. године, са почетком у 13.00 часова у сали 3, за коју предлажем следећи 

 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Усвајање записника са XXIII седнице; 

2. Предлог измена и допуна Одлуке о покривености наставе у школској 2018/2019. 

години на студијским програмима: Металуршко инжењерство и Технолошко 

инжењерство; 

3. Формирање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата: Ивице 

Николића, мастер инжењера менаџмента; 

4. Разно.  

 

ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

 

1. Разматрање: 

- Реферата Комисије за избор једног универзитетског сарадника у звању асистента 

за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењертво, 

предложени кандидат је Александра Паплудис, мастер технолошког 

инжењерства; 

- Примедбе на Реферат пријављеног кандидата Санеле Божиновић, мастер 

инжењера технологије; 

- Одговор Комисије за писање реферата на примедбе пријављеног кандидата;  

 

2. Разно. 

 

            Председник 

       Наставно-научног већа и 

 Изборног већа 

                                                                                                  Д е к а н  

 

     Проф. др Нада Штрбац      
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ЗАПИСНИК  

СА XXIII СЕДНИЦЕ НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА  

Техничког факултета у Бору, одржане 17. 01. 2019. године 

са почетком у 12 часова, у сали 3. 
  

Седници присуствују: декан, проф. др Нада Штрбац, продекан за наставу, проф. др Драган 

Манасијевић, продекан за финансије, проф. др Радоје Пантовић, продекан за научно-истраживачки 

рад и међународну сарадњу, проф. др Дејан Таникић, проф. др Ненад Вушовић, проф. др Милан 

Трумић, проф. др Витомир Милић, проф. др Зоран Стевић, проф. др Иван Михајловић, проф. др 

Милован Вуковић, проф. др Грозданка Богдановић, проф. др Дејан Ризнић, проф. др Ивана Ђоловић, 

проф. др Јелена Ђоковић, проф. др Снежана Шербула, проф. др Дејан Богдановић, проф. др Снежана 

Урошевић, проф. др Снежана Милић, проф. др Светлана Иванов, проф. др Миодраг Жикић, проф. др 

Иван Јовановић, проф. др Ђорђе Николић, проф. др Саша Марјановић, проф. др Мира Цоцић, проф. 

др Јовица Соколовић, проф. др Срба Младeновић, проф. др Слађана Алагић, проф. др Драгиша 

Станујкић, проф. др Исидора Милошевић, проф. др Весна Грекуловић, проф. др Милица Величковић, 

проф. др Предраг Ђорђевић, проф. др Милан Радовановић, проф. др Владимир Деспотовић, проф. др 

Љубиша Балановић, проф. др Саша Стојадиновић, доц. др Ана Симоновић, доц. др Ивана Марковић, 

доц. др Дејан Петровић, доц. др Александра Митовски, доц. др Маја Трумић, доц. др Ненад Милијић, 

доц. др Марија Панић, доц. др Милан Горгиевски, доц. др Зоран Штирбановић, доц. др Данијела 

Воза, доц. др Александра Федајев, доц. др Маја Нујкић, доц. др Ана Радојевић, доц. др Санела Арсић, 

доц. др Жаклина Тасић, наставник енглеског језика Мара Манзаловић, наставник енглеског језика 

Ениса Николић, наставник енглеског језика Сандра Васковић, наставник енглеског језика Славица 

Стевановић, асист. Бобан Спаловић, асист. Ивица Николић, асист. Урош Стаменковић, асист. Милена 

Јевтић, асист. Драгана Медић, асист. Анђелка Стојановић, асист. Јелена Иваз асист. Јелена 

Милосављевић, асист. Јасмина Петровић, асист. Саша Калиновић, асист. Владимир Николић, асист. 

Иван Ђорђевић, асист. Бранислав Иванов, асист. Младен Радовановић, асист. Драгана Мариловић и 

асист. Милијана Митровић. 

 Одсутни: проф. др Драгослав Гусковић, проф. др Милан Антонијевић, проф. др Чедомир 

Малуцков, доц. др Дарко Коцев, и асист. Милица Бошковић 

Седници присуствујe и Наташа Миленковић, дипл. правник. 

Седницoм председава декан, проф. др Нада Штрбац. 

 Констатовано је да седници присуствује 72 од 77 чланова Већа из реда наставника и сарадника 

и да постоји кворум за пуноважно одлучивање. 

 Председник Наставно научног већа, проф. др Нада Штрбац предложила је измену дневног 

реда, пошто је предлог једногласно усвојен 

 Усвојен је следећи: 

 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Усвајање записника са XXII седнице; 

2. Доношење Одлуке о броју студената који ће се уписивати у школској 2019/20. години на све  

врсте и нивое студија; 

3. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о 

спроведеном студентском вредновању педагошког рада наставника на основним академским 
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студијама, Техничког факултета у Бору, у јесењем семестру школске 2018/2019. године – 

подносилац извештаја, председник Комисије: проф. др Саша Стојадиновић; 

4. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о 

студентском вредновању квалитета наставне литературе на основним академским студијама 

Техничког факултета у Бору, у јесењем семестру школске 2018/2019. године – подносилац 

извештаја, председник Комисије: проф. др Саша Стојадиновић; 

5. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о 

спроведеном студентском вредновању педагошког рада наставника и квалитета наставне 

литературе на мастер академским студијама, Техничког факултета у Бору,  у јесењем семестру 

школске 2018/2019. године – подносилац извештаја, председник Комисије: проф. др Саша 

Стојадиновић; 

6. Предлог измена и допуна Одлуке о покривености наставе у школској 2018/2019. години на 

студијском програму: Инжењерски менаџмент; 

7. Усвајање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме и подобности кандидата 

докторске дисертације кандидата: Александра Крстића, специјалисте техничких наука, 

студента докторских академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент; 

8. Разно.  

 

ИЗБОРНО ВЕЋЕ 

 

1. Разматрање предлога Катедре за минералне и рециклажне технологије о покретању поступка и 

доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор једног универзитетског сарадника у звању 

сарадника у настави за ужу научну област Минералне и рециклажне технологије, на одређено 

време и са пуним радним временом. 

Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу: 

   1. др Милан Трумић, редовни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

2. др Грозданка Богдановић, редовни професор Техничког факултета у Бору – члан;   

3. др Љубиша Андрић, научни саветник ИТНМС у Београду – члан;   

2. Разматрање предлога Катедре за Минералне и рециклажне технологије о покретању поступка 

и доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор једног универзитетског сарадника у 

звању асистента за ужу научну област Аутоматика и рачунарска техника, на одређено време и 

са пуним радним временом. 

Предлаже се  Комисија за писање реферата у саставу: 

   1. др Јелица Протић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду - председник; 

2. др Зоран Стевић, редовни професор Техничког факултета у Бору – члан;   

3. др Владимир Деспотовић, ванредни професор Техничког факултета у Бору – члан;     

3. Разно.  

 

 

 

Тачка 1. 

Записник са 22. седнице Наставно научног већа усвојен је једногласно. 

 

 

Тачка 2. 

Након образложењa декана, проф. др Наде Штрбац, Наставно научно веће Факултета 

једногласно је донело 
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О Д Л У К У 

о броју студената који ће се уписати у школској 2019/2020. години 

 

 УТВРЂУЈЕ се Одлука о броју студената који се уписују на студијске програме Техничког 

факултета у Бору, Универзитета у Београду,  за школску 2019/2020. годину. 
 

У складу са Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета у школској 2019/2020. 

години,  Технички факултет у Бору уписаће:   

 

Основне академске студије 

студијски програми: 

број студената 

 

 буџетски самофинансирајући Укупно 

Рударско инжењерство 33 7 40 

Металуршко инжењерство  17 3 20 

Технолошко инжењерство 50 10 60 

Инжењерски менаџмент 100 20 120 

Мастер академске студије 

студијски програми: 

број студената 

 

 буџетски самофинансирајући Укупно 

Рударско инжењерство 12 4 16 

Металуршко инжењерство  6 2 8 

Технолошко инжењерство 6 2 8 

Инжењерски менаџмент 36 12 48 

Докторске академске студије 

студијски програми: 

број студената 

 

 буџетски самофинансирајући Укупно 

Рударско инжењерство 2 6 8 

Металуршко инжењерство  1 4 5 

Технолошко инжењерство 2 6 8 

Инжењерски менаџмент 2 8 10 
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Одлуку доставити Универзитету у Београду на разматрање и усвајање.   

 

Тачке 3, 4, 5 

Након образложењa председника Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, проф. др 

Саше Стојадиновића, Наставно научно веће Факултета једногласно је донело следеће одлуке: 

 

 

О Д Л У К У 

 

I Усваја се Извештај Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о спроведеном 

студентском вредновању педагошког рада наставника на основним академским студијама, Техничког 

факултета у Бору, у јесењем семестру школске 2018/2019. године. 

 

II Извештај Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о спроведеном студентском 

вредновању педагошког рада наставника на основним академским студијама, Техничког факултета у 

Бору, у јесењем семестру школске 2018/2019. године, саставни је део ове oдлуке. 

 

О Д Л У К У 

 

I Усваја се Извештај Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о студентском 

вредновању квалитета наставне литературе на основним академским студијама Техничког факултета 

у Бору, у јесењем семестру школске 2018/2019. године. 

 

 

II Извештај Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о студентском вредновању 

квалитета наставне литературе на основним академским студијама Техничког факултета у Бору, у 

јесењем семестру школске 2018/2019. године, саставни је део ове Одлуке. 

 

О Д Л У К У 

 

I Усваја се Извештај Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о спроведеном 

студентском вредновању педагошког рада наставника и квалитета наставне литературе на мастер 

академским студијама, Техничког факултета у Бору, у јесењем семестру школске 2018/2019. године. 

 

 

II Извештај Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о спроведеном студентском 

вредновању педагошког рада наставника и квалитета наставне литературе на мастер академским 

студијама, Техничког факултета у Бору, у јесењем семестру школске 2018/2019. године, саставни је 

део ове одлуке. 

 

Тачка 6.  
Након образложењa декана, проф. др Наде Штрбац, Наставно научно веће Факултета 

једногласно је донело 
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О Д Л У К У 

 

I Усвајају се измене покривености наставе у школској 2018/2019. години на студијском 

програму: 

 

Инжењерски менаџмент - основне академске студије: 

- наставу из предмета: Операциона истраживања I у наредном периоду држаће и доц. др 

Санела Арсић; 

- наставу из предмета Алгоритми и структуре података наредном периоду држаће и 

проф. др Иван Михајловић, а вежбе из истог предмета у наредном периоду држаће асист. 

Милена Јевтић; 

- вежбе из предмета Пословна информатика наредном периоду држаће асист. Бранислав 

Иванов; 

- вежбе из предмета Математика 2 у наредном периоду држаће и доц. др Ивана 

Станишев; 

 

Тачка 7.  
Након образложењa декана, проф. др Наде Штрбац, Наставно научно веће Факултета 

једногласно је донело 

 

О Д Л У К У 

 

I Прихвата се предлог о испуњености услова и о научној заснованости теме докторске 

дисертације кандидата Александра Крстића, специјалисте техничких наука, студента докторских 

академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент. 

 

II Одобрава се именованом израда докторске дисертације под називом: „Рaзвoj и 

имплeмeнтaциja хибриднoг мeтoдoлoшкoг oквирa у фaзи oкружeњу зa oптимaлнo упрaвљaњe 

пaрaмeтримa прoцeсa изрaдe ПВЦ прoизвoдa тeхнoлoшким пoступкoм eкструзиje“. 

 

III За ментора се именује др Ђорђе Николић, ванредни професoр Универзитета у Београду, 

Техничког факултета у Бору. 

 

IV Одлуку доставити надлежном Већу научне области Универзитета у Београду, ради давања 

сагласности. 

 

Тачка 8.  
Декан, проф. др Нада Штрбац обавестила је чланове Наставно научног већа о одлукама 

донетим на Сенату Универзитата у Београду и о термину одржавања наредне седнице Наставно 

научног већа. 

 

 

     ПРЕДСЕДНИК 

            НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА 

                    ДЕКАН 

 

                  Проф. др Нада Штрбац 



 

 

 

ИЗБОРНО ВЕЋЕ   XXIII  СЕДНИЦЕ НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА 

 

Записник Изборног већа са седнице одржане дана  17. 01. 2019. године  

 

 

1. Размотрен је предлог за минералне и рециклажне технологије о покретању поступка и донета 

је  Одлука о расписивању конкурса једног универзитетског сарадника у звању асистента за 

ужу научну област Аутоматика и рачунарска техника, на одређено време и са пуним радним 

временом. 

 Именована је Комисија за писање реферата у саставу: 

 1. др Јелица Протић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду - председник; 

2. др Зоран Стевић, редовни професор Техничког факултета у Бору – члан;   

3. др Владимир Деспотовић, ванредни професор Техничког факултета у Бору – члан;    
  

2. Размотрен је предлог за минералне и рециклажне технологије о покретању поступка и донета  

је  Одлука о расписивању конкурса једног универзитетског сарадника у звању сарадника у 

настави за ужу научну област Минералне и рециклажне технологије, на одређено време и са 

пуним радним временом. 

 Именована је Комисија за писање реферата у саставу: 

1. др Милан Трумић, редовни професор Техничког факултета у Бору - председник; 

2. др Грозданка Богдановић, редовни професор Техничког факултета у Бору – члан;   

3. др Љубиша Андрић, научни саветник ИТНМС у Београду – члан;   
 

    Председник 

      Наставно-научног већа и 

   Изборног већа 

                                                                                                                 Д е к а н  

 

                   Проф. др Нада Штрбац 



Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

КАТЕДРА ЗА МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

 

ЗАПИСНИК  

СА VII СЕДНИЦЕ ВЕЋА КАТЕДРЕ ЗА МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

Техничког факултета у Бору, одржане 21. 01. 2019. године 

са почетком у 12.00 часова, у сали М-35 

 

Седници су присуствовали: проф. др Драган Манасијевић, проф. др Весна Грекуловић, проф. др 

Љубиша Балановић, доц. др Александра Митовски, доц. др Милан Горгиевски, дипл. инж. Кристина 

Божиновић, сар., дипл. инж. Миљан Марковић, сар., Јаворка Стошић, лаборант Радмила Илић, 

лаборант.. 

Одсутни: проф. др Нада Штрбац, дипл. инж. Милица Бошковић, асист.,  

 

Седницом је председавала проф. др Весна Грекуловић, шеф Катедре.  

 

Д н е в н и  р е д: 

 

1. Усвајање записника са VI седнице; 

2. Предлог измена и допуна одлуке о покривености наставе у школској 2018/2019. години на студијском 

програму Металуршко инжењерство  

3. Разно. 

 

Рад по тачкама дневног реда: 

 

Тачка 1 

Записник са VI седнице Већа катедре усвојен је једногласно, без примедби. 

 

Тачка 2 

Због боловања асистента Милице Бошковић (одржавање трудноће), предложене су следеће измене у 

покривености наставе у школској 2018/2019. години: 

Основне академске студије: 

II година:  

- Електрохемија (вежбе): др Весна Грекуловић, ван. проф., др Милан Горгиевски, доц., Милица 

Бошковић, сар. 
III година:  

- Теорија хидро и електрометалуршких процеса (вежбе): др Весна Грекуловић, ван. проф., др 

Милан Горгиевски, доц.Милица Бошковић, сар. 

IV година 

- Добијање металних превлака (вежбе): др Весна Грекуловић, ван. проф., др Милан Горгиевски, 

доц.Милица Бошковић, сар. 

Чланови Већа катедре једногласно су подржали овакав предлог и прослеђују га Наставно-научном већу 

на усвајање. 

Тачка 3 

Није било дискусије. 

 

 

У Бору, 21. 01. 2019. године  

     

 

Технички секретар Катедре      Шеф Катедре   

     

           Доц. др Александра Митовски      Проф. др Весна Грекуловић 

                       

 

Достављено:  

- Архиви Факултета                                                                         

- Архиви Катедре  

- Студентској служби  

 



 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

са састанка Већа катедре за хемију и хемијску технологију, одржаног 22.01.2019. године, 

у 1100 сати, у лабораторији за хемију. Састанку присуствују: др Милан Антонијевић, ред. 

проф., др Слађана Алагић, ван. проф., др Милан Радовановић, ван. проф., др Ана Симоновић, 

доц., др Маја Нујкић, доц., др Ана Радојевић, доц., др Жаклина Тасић, доц., Јелена 

Милосављевић, асистент, Драгана Медић, асистент, Бобан Спаловић, асистент, Иван 

Ђорђевић, асистент, Соња Станковић, сарадник у настави, Јасмина Стиковић, лаборант, 

Ивана Новаковић, лаборант, Тијана Јовановић, лаборант, Маја Савић, лаборант и др 

Снежана Милић, ред. проф. 

 

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са састанка Већа катедре за хемију и хемијску технологију одржаног 

05.12.2018. године; 

 

2. Предлог измене у покривености наставе у школској 2018/2019. години на студијскoм 

програму Технолошко инжењерство, на основним академским студијама; 

 

3. Разматрање коментара студената из анкете за јесењи семестар 2018/2019 године; 

 

4. Разно. 

 

 

Тачка 1. 

 

    Записник са састанка Већа катедре за хемију и хемијску технологију који је одржан  дана 

05.12.2018. године, усвојен је без примедби. 

 

Тачка 2. 

 

Веће катедре за хемију и хемијску технологију једногласно прихвата предлог, да асистент 

чији је избор у току, у школској 2018/2019. години, на основним академским студијама, 

одржава вежбе на следећим предметима: „Органска хемија” (са Б. Спаловић), „Заштита 

животне средине” (са Б. Спаловић), „Технолошке операције 1”, „Технолошке операције 2”  

и „Отпадне воде”. Предлог проследити Наставно-научном већу Факултета на усвајање. 

       

 

 

 

 



 

 

Тачка 3. 

 

Веће катедре за хемију и хемијску технологију разматрало је и анализирало коментаре 

студената из анкете за јесењи семестар 2018/2019 године; 

 

Тачка 4. 

 

      Није било дискусије. 

 

 

 

      У Бору, 22.01.2019. год.                                                      Шеф катедре за хемију и         

                                                                                                  хемијску технологију 

 

                                                                                               Проф. др Снежана Милић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDNICA VEĆA KATEDRE ZA MENADŽMENT 

 

14.01.2019.  

 

Sednicu vodio Prof. dr Ivan Mihajlović 

 

 

Sa sledećim d n e v n i m   r e d o m: 

 

1. Formiranje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Ivice Nikolić, 

master diplomiranog inženjera inženjerskog menadžmenta, studenta doktorskih 

akademskih studija studijskog programa Inženjerski menadžment; 

2. Razno. 

Nakon usvajanja dnevnog reda, pristupilo se radu po tačkama:  

 

R A D    P O    T A Č K A M A : 

1.1. Veće katedre za menadžment jednoglasno prihvata zahtev kandidata Ivice Nikolić, 

studenta doktorskih akademskih studija studijskog programa Inženjerski menadžment, za 

formiranje Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije pod nazivom: “Modelovanje 

uticajnih parametara za rangiranje tehnoloških procesa pirometalurške ekstrakcije bakra 

primenom metoda višekriterijumske analize” i predlaže nastavno-naučnom veću fakulteta 

Komisiju za ocenu disertacije u sastavu: 

1. dr Isidora Milošević, vanredni profesor Tehničkog fakulteta u Boru, mentor; 

2. dr Vesna Spasojević Brkić, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, član; 

3. dr Ivan Mihajlović, redovni profesor Tehničkog fakulteta u Boru, član 

 

 

 

U Boru, 14.01.2019                                                                                

Prof. dr Ivan Mihajlović, 

šef Katedre za menadžment 





ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ 

 

Предмет: Реферат o пријављеним кандидатима за избор једног универзитетског cарадникa 

у звању асистента за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско 

инжењерство, са пуним радним временом. 

 

На основу одлуке Изборног већа Техничког факултета у Бору бр. VI/5-21-ИВ-5/2 од 

15.11.2018. године, одређена је Комисија у саставу: др Милан Антонијевић, редовни 

професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у Бору, др Милан Радовановић, 

ванредни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у Бору и др Марјан 

Ранђеловић, ванредни професор Универзитета у Нишу, Природно-математичког 

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

једног САРАДНИКА у звању асистента за ужу научну област ХЕМИЈА, ХЕМИЈСКА 

ТЕХНОЛОГИЈА И ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, a по конкурсу који је објављен у 

недељном листу “ПОСЛОВИ“, бр. 805 од 28.11.2018. године. 

На расписани конкурс пријавила су се 3 (три) кандидата: 

1. Александра Паплудис, мастер инжењер технологије 

2. Санела Божиновић, мастер инжењер технологије 

3. Милица Милетић Свирчев, мастер инжењер технологије 

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 

 

А. Биографски подаци 

 

1. Кандидат: Александра Паплудис 

 

Кандидат Александра Паплудис је рођена 06.12.1989. године у Бору, где је завршила 

гимназију ʺБора Станковићʺ. Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду уписала 

је школске 2008/2009 године. Основне академске студије завршила је 17.05.2013. године, 

одбраном завршног рада под називом: „Фиторемедијација земљишта контаминираних 

перзистентним органским загађивачима“, са оценом 10. Просечна оцена током основних 

академских студија била је 8,06. Кандидат Александра Паплудис проглашена је за 

најбољег студента своје генерације. Мастер академске студије, на студијском програму 

Технолошко инжењерство, на Техничком факултету у Бору, уписала је школске 

2016/2017. године, а завршила 30.01.2018. године, одбраном мастер рада „Садржај мангана 



у виновој лози (Vitis vinifera L.) из Борског региона – аспекти фиторемедијације и 

биомониторинга“, са оценом 10 и стекла звање мастер инжењер технологије. Просечна 

оцена током мастер студија била је 9,88. Докторске академске студије, на студијском 

програму Технолошко инжењерство, на Техничком факултету у Бору, уписала је школске 

2018/2019. године.  

 Кандидат Александра Паплудис је коаутор 3 (три) рада у домаћим и међународним 

часописима са импакт фактором.  

 

2. Кандидат: Санела Божиновић 

  

Кандидат Санела Божиновић је рођена 05.08.1991. године у Зајечару, где је завршила 

средњу медицинску школу. Основне академске студије на Техничком факултету у Бору 

уписала је школске 2010/2011. године и завршила 2014. године, на студијском програму 

Технолошко инжењерство, модул: Инжењерство заштите животне средине, са просечном 

оценом током студија 8,50 и оценом 10 на завршном раду. Мастер академске студије, на 

студијском програму Технолошко инжењерство, на Техничком факултету у Бору, уписала 

је школске 2014/2015. године, а завршила 30.09.2016. године, одбраном мастер рада 

„Електрохемијско понашање биоматеријала у раствору натријум-хлорида у присуству 

аминокиселина“ са оценом 10 и стекла звање мастер инжењер технологије. Просечна 

оцена током мастер студија била је 9,38. Докторске академске студије, на студијском 

програму Технолошко инжењерство, на Техничком факултету у Бору, уписала је школске 

2015/2016. године. У периоду од 01.10. 2016. године до 30.09.2017. године била је 

ангажована на Техничком факултету у Бору у звању сарадника у настави на предметима: 

Неорганска хемија, Неорганска хемија 2 и Аналитичка хемија. Према резултатима 

анонимне анкете студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника у 

школској 2016/2017 кандидат Санела Божиновић је добила оцену 4,60. Кандидат Санела 

Божиновић је учествовала у већем броју друштвених и хуманитарних активности.  

Коаутор је 4 (четири) рада на међународним конференцијама и 3 (три) рада на 

интернационалним студентским конференцијама.  

 

3. Кандидат: Милица Милетић Свирчев 

 

Милица Милетић Свирчев је рођена 07.11.1992. у Бору, Република Србија. Завршила је 

средњу медицинску школу у Зајечару 2011. године. Основне академске студије на 

Техничком факултету у Бору уписала је школске 2011/2012. године. Основне академске 

студије на студијском програму Технолошко инжењерство завршила је 14.10.2015. године 

са просечном оценом током студија 7,97 и оценом 10 на завршном раду. Мастер академске 

студије на истом факултету уписала је 2015/2016. године, а завршила 28.09.2017. године 

одбраном мастер рада под називом: „Амино киселине као зелени инхибитори корозије 

челика 316L у вештачкој крвној плазми БМ-3“ са оценом 10 и стекла звање мастер 



инжењер технологије. Просечна оцена током мастер студија била је 9,88. Докторске 

академске студије, на студијском програму Технолошко инжењерство, на Техничком 

факултету у Бору, уписала је школске 2017/2018. године. Ради као наставник енглеског 

језика у школи Ignis и фирми Tutor ABC.  

Коаутор је 3 (три) рада на интернационалним студентским конференцијама.  

Активно је учествовала у теренским истраживањима у оквиру SATREPS пројекта.  

 

Б. Библиографија научних и стручних радова 

 

1. Кандидат: Александра Паплудис 

 

Категорија М22 

1. Slađana Č. Alagić, Snešana B. Tošić, Mile D. Dimitrijević, Maja M. Nujkić, Aleksandra 

D. Papludis, Viktorija Z. Fogl, The content of the potentially toxic elements, iron and 

manganase in the grapvine cv Tamjanika growing near the biggest copper 

mining/metallurgical complex on the Balkan peninsula: Phytoremediation, biomonitoring 

and some toxicological aspects, Environmental Science and Pollution Research 25 (34) 

(2018) 34139-14154 DOI 10.1007/s11356-018-3362-7 ISSN 0944-1344 [Impact factor 

(IF) -2.800/2017] 

 

Категорија М24 

1. Aleksandra D. Papludis, Slađana Č. Alagić, Snežana M. Milić, Mangan u sistemu 

zemljište-biljka: Aspekti fitoremedijacije / Manganese in the system soil/plant: 

Phytoremediation aspects, Zaštita materijala 59 (3) (2018) 385-393 ISSN 0351-9465 

 

Категорија М51 

1. Alagić Č. S., Dimitrijević M., Grujić A., Mehanizmi fitoremedijacije perzistentnih 

organskih zagađujućih supstanci: trihloretilena i polihlorovanih bifenila iz kontaminiranih 

zemljišta, ECOLOGICA 21 (73) (2014) 61-66 ISSN 0354 – 3285  

 

 

2. Кандидат: Санела Божиновић 

 

Категорија М33 

1. S. Božinović, O. Mihajlović, M. Piljušić, Awareness of primary school teachers about 

use of new technologies in the system of primary education in Serbia, XIII International 

May Conference on Strategic management  – IMKSM 17, Bor, Serbia, 2017, 332-340 

2. S. Božinović, Influence of inorganic inhibitor on copper corrosion in acidic medium, III 

International Scientific Congres INNOVATIONS, Varna, Bulgaria, 2017, 121-123 



3. S. Apostolov, S. Božinović, Trace the man to the river – control water quality of mineral 

resources of Brestovac SPA, XXV International Conference ʺECOLOGICAL TRUTHʺ 

Eco-Ist ʹ17, Vrnjačka Banja, Serbia, 2017, 597-601  

4. S. Božinović, S. Apostolov, Corrosion of metals in soil – review, XXV International 

Conference ʺECOLOGICAL TRUTHʺ Eco-Ist ʹ17, Vrnjačka Banja, Serbia, 2017, 328-

332 

 

Саопштења на студентским конференцијама 

1. S. Božinović, M. Niculović, D. Ranđelović, Ecological awareness of students of 

Technical faculty in Bor, University of Belgrade, XI Students Symposium on Strategic 

Management, Bor, Serbia, 2015, 876-886 

2. S. Božinović, M. Radovanović, Effect of 2-amino-5-ethyl-1,3,4-thiadiazole on copper 

dissolution in acidic medium, 2
nd

 International student conference on geologz, mining, 

metallurgy, chemical engineering, material science and related fields, Bor, Serbia, 2015, 

20 

3. D. Bogdanović, S. Božinović, The impact of different types of incentives of employees 

of Technical faculty in Bor on their work motivation level: A case study, XIII Students 

Symposium on Strategic Management, Bor, Serbia, 2017, 692-710 

 

4. Кандидат: Милица Милетић Свирчев 

 

Саопштења на студентским конференцијама 

1. M. Miletić Svirčev, N. Marinković, M. Petrić, T. Đokić, M. Vasiljević, R. Perić, A. 

Stanujkić, S. Kalinović, A. Pavlović, N. Mijalković, The role of students in 

popularization and promotion of natural and technical sciences, 1
st
 International Student 

Conference on Technical Sciences, Bor, Serbia, 2014 

2. M. Miletić Svirčev, Recycling of electronic waste, 2
nd

 International Student Conference 

on Technical Sciences, Bor, Serbia, 2015 

3. D. Mrđenović, M. Miletić Svirčev, T. Ishiguro, S. Uchiya, K. Koizumi, G. Shimizu, K. 

Yoshino, S. Ishida, K. Echigoya, H. Sato, K. Jin, D. Marilović, M. Bošković, 

Characterisation of water streams in Bor mining area, 3
rd

 International Student 

Conference on Technical Sciences in the frame of IOC 2016 – 48th International October 

Conference on mining and metallurgy, Bor, Serbia, 2016 

4. D. Marilović, M. Bošković, D. Mrđenović, M. Miletić Svirčev, T. Ishiguro, S. Uchiya, 

K. Koizumi, G. Shimizu, K. Yoshino, S. Ishida, K. Echigoya, H. Sato, K. Jin, The impact 

of mining activities on the quality of river in Bor mining area, 3
rd

 International Student 

Conference on Technical Sciences in the frame of IOC 2016 – 48th International October 

Conference on mining and metallurgy, Bor, Serbia, 2016 

5. M. Miletić Svirčev, Electrochemical behavior of stainless steel 316L in the simulater 

bodz fluids solutions, 3
rd

 International Student Conference on Technical Sciences in the 



frame of IOC 2016 – 48th International October Conference on mining and metallurgy, 

Bor, Serbia, 2016 

 

В. Оцена испуњености услова 

 

Кандидат, Александра Паплудис, испуњава услове за избор сарадника у настави у звању 

асистента за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство 

предвиђене чланом 84 Закона о високом образовању јер је: 

 

 завршила основне академске студије на Техничком факултету у Бору са просечном 

оценом 8,06 и мастер академске студије на Техничком факултету у Бору 

Универзитета у Београду на студијском програму Технолошко инжењерство, са 

просечном оценом 9,88; 

 уписала докторске академске студије на Техничком факултету у Бору на 

студијском програму Технолошко инжењерство 

 активно се бави научно-истраживачким радом публиковањем научних радова са 

истакнутим резултатима 

 не постоји сметња за избор у склaду са чланом 72 став 4 Закона о високом 

образовању на основу Уверења ПУ у Бору. 

 

 

Кандидат, Санела Божиновић, испуњава услове за избор сарадника у настави у звању 

асистента за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство 

предвиђене чланом 84 Закона о високом образовању јер је: 

 

 завршила основне академске студије на Техничком факултету у Бору са просечном 

оценом 8,50 и мастер академске студије на Техничком факултету у Бору 

Универзитета у Београду на студијском програму Технолошко инжењерство, са 

просечном оценом 9,38; 

 уписала докторске академске студије на Техничком факултету у Бору на 

студијском програму Технолошко инжењерство 

 има искуство у држању наставе током школске 2016/2017 на студијском програму 

Технолошко инжењерство на Техничком факултету у Бору 

 не постоји сметња за избор у склaду са чланом 72 став 4 Закона о високом 

образовању на основу Уверења ПУ у Бору. 

 

Кандидат, Милица Милетић Свирчев, не испуњава услове за избор сарадника у настави 

у звању асистента за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско 

инжењерство предвиђене чланом 84 Закона о високом образовању јер је: 

 

 завршила основне академске студије на Техничком факултету у Бору Универзитета 

у Београду са просечном оценом 7,97  

 

II Закључак и предлог 

 



На основу наведених чињеница Комисија закључује да кандидати Александра Паплудис, 

мастер инжењер технологије и Санела Божиновић, мастер инжењер технологије, 

испуњавају услове за избор сарадника у звању асистента за ужу научну област Хемија, 

хемијска технологија и хемијско инжењерство, предвиђене чланом 84 Закона о високом 

образовању и да не постоји сметња за избор кандидата у складу са чланом 72 став 4 

Закона о високом образовању, а на основу Уверења ПУ у Бору. Поред тога, посебно 

узимајући у обзир досадашњи рад кандидата и остварене резултате, један рад у часопису 

категорије М22, Комисија предлаже Изборном већу Техничког факултета у Бору да 

кандидата, Александру Паплудис, мастер инжењера технологије изабере у звање 

АСИСТЕНТА за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско 

инжењерство и да са кандидатом закључи одговарајући уговор о раду. 

 

Бор, децембар 2018. године 

 

Комисија 

 

 

1. Др Милан Антонијевић, редовни професор  

Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

 

_____________________________________ 

 

2. Др Милан Радовановић, ванредни професор 

Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

 

_____________________________________ 

 

3. Др Марјан Ранђеловић, ванредни професор 

Универзитет у Нишу 

Природно-математички факултет  

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

                                                      

 

 



Predmet: Primedbe na Referat komisije za izbor jednog univerzitetskog saradnika u zvanju 

asistenta za užu naučnu oblast Hemija, hemijska tehnologija i hemijsko inženjerstvo, objavljen 

je na sajtu Tehničkog fakulteta u Boru, u četvrtak 27. decembra 2018. godine u 13.17 časova. 

 

Poštovana dekanice Prof. dr Štrbac,  

Referat komisije za izbor jednog univerzitetskog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast 

Hemija, hemijska tehnologija i hemijsko inženjerstvo (Referat), objavljen je na sajtu Tehničkog 

fakulteta u Boru, u četvrtak 27. decembra 2018. godine u 13.17 časova.  

Pošto su vrata dekanata TF u Boru bila zaključana, u ponedeljak 31.12.2018. godine, a naknadno sam 

saznala da Tehnički fakultet u Boru, prema Vašoj odluci, neće raditi ni u četvrtak 03.01.2019. godine 

i petak 04.01.2019. godine, nisam bila u mogućnosti da, u skladu sa Članom 34. Pravilnika o načinu i 

postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u 

Boru (Pravilnik), u roku od 8 dana, Vama kao predsedniku Izbornog veća, predam primedbe na 

Referat.  

Imajući u vidu napred navedeno, na ovaj način - elektronskim putem, dostavljam Vam primedbe na 

Referat. 

U zaključku Referata  Komisija za pripremu referata o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa 

jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast hemija, hemijska tehnologija i hemijsko 

inženjerstvo (Komisija), a po konkursu koji je objavljen u u nedeljnom listu “Poslovi “, br. 805 od 

28.11.2018. godine, predlaže da se „posebno uzimajući u obzir dosadašnji rad kandidata i ostvarene 

rezultate, jedan rad u časopisu kategorije M22“, Aleksandra Papludis, izabere u zvanje asistenta.  

Predlog Komisije je u suprotnosti sa Članom 17, stav 1. i 2, Kriterijuma za sticanje zvanja 

nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru (Kriterijumi), iz sledećih razloga:  

1. Ukupna prosečna ocena (UPO) ne računa se kao srednja vrednost prosečnih ocena studiranja 

na osnovnim akademskim studijama i master akademskim studijama.  

Prema članu 31. stav 4. Pravilnika, UPO izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja 

na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), 

ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim i master akademskim 

studijama, izraženom ESPB bodovima (OSbod i MSbod): 

    

Na osnovu podataka datih u Referatu, za tri prijavljena kandidata, UPO su:  

Aleksandra Papludis: 8,42 

Sanela Božinović: 8,68 

Milica Miletić Svirčev: 8,35.  

Moja Ukupna prosečna ocena (UPO) je za 0,26 veća od UPO Aleksandre Papludis, a za 0,35 

od UPO Milice Miletić Svirčev.  

2. Za vannastavne aktivnosti ostvarila sam dodatnih 8 ESPB bodova na osnovnim akademskim 

studijama i dodatnih 13 ESPB bodova na master akademskim studijama.  

Osnovne akademske studije i Master akademske studije završila sam u roku kraćem i od 

Aleksandre i od Milice.  



Komisija nije navela da se Aleksandra Papludis na master studije na Tehničkom fakultetu u 

Boru upisivala dva puta.  

3. Radeći na izvođenju vežbi iz predmeta: Neorganska hemija, Neorganska hemija 2 i Analitička 

hemija, na Tehničkom fakultetu u Boru tokom školske 2016/17 godine, na osnovu anonimne 

ankete studentskog vrednovanja, dobila sam sledeće ocene:  

o 4,62 za 1. semestar – prema Izveštaju sa sednice NNV od 27.04.2017. (bolje ocene 

na Tehnološkom inženjerstvu dobili su prof. dr Milan Radovanović, prof. dr Dejan 

Tanikić, Ana Radojević, Maja Nujkić i Dragana Medić,) i  

o 4,58 za 2. semestar - prema Izveštaju sa sednice NNV od 22.06.2017. (bolje ocene 

na Tehnološkom inženjerstvu dobili su prof. dr Snežana Milić, prof. dr Dejan 

Tanikić i Dragana Medić).  

Činjenice o mom nastavnom i pedagoškom radu Komisija je potpuno zanemarila. 

4. Od sedam mojih referenci, koje su navedene u Referatu, na četiri sam prvopotpisani autor a na 

tri koautor, dok je Aleksandra Papludis na jednom radu prvopotpisani autor (na drugom mestu 

je prof. dr Slađana Alagić) a na dva rada je koautor (prvopotpisani autor je prof. dr Slađana 

Alagić).  

Obrazlažući svoju odluku u zaključku Referata pozivajući se na rad: Slađana Č. Alagić, 

Snešana B. Tošić, Mile D. Dimitrijević, Maja M. Nujkić, Aleksandra D. Papludis, Viktorija 

Z. Fogl, The content of the potentially toxic elements, iron and manganase in the grapvine cv 

Tamjanika growing near the biggest copper mining/metallurgical complex on the Balkan 

peninsula: Phytoremediation, biomonitoring and some toxicological aspects, Environmental 

Science and Pollution Research 25 (34) (2018) 34139-14154 DOI 10.1007/s11356-018-3362-

7 ISSN 0944-1344 [Impact factor (IF) -2.800/2017], Komisija je zanemarila relevantne 

kriterijume i postupila suptrotno Članu 17. Kriterijuma.   

Pored toga, Predsednik Komisije za pisanje referata prof. dr Milan Antonijević, istovremeno je i 

Predsednik Komisije za kontrolu referata, i jedini je potpisao Izveštaj o kontroli referata u kome se 

navodi da je Komisija za kontrolu referata pregledala dostavnjeni referat za izbor Aleksandre Papludis 

u zvanje SARADNIK U NASTAVI (a ne asistent) i utvrdila da koleginica (a ne kandidat) ispunjava 

sve uslove za izbor.  

Molim Vas da primedbe na Referat sagledate u skladu sa Članom 17. Kriterijuma i Članom 5. 

Pravilnika.   

 

01.01.2019. godine  

 

Sanela Božinović  



Декану Техничког факултета у Бору 

Деканском колегијуму Техничког факултета у Бору 

Изборном већу Tехничког факултета у Бору 

Комисији за контролу реферата Техничког факултета у Бору 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на примедбе кандидата Санеле Божиновић 

 

 

На основу увида у приговор кандидата, Комисија за припрему реферата о стицању 

звања и заснивању радног односа једног универзитетског сарадника у звању АСИСТЕНТА 

за ужу научну област ХЕМИЈА, ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА И ХЕМИЈСКО 

ИНЖЕЊЕРСТВО: Изборном већу Техничког факултета у Бору, Декану Техничког 

факултета у Бору и Комисији за контролу реферата доставља следећи 

 

 

Извештај 

 

 

На основу одлуке Изборног већа Техничког факултета у Бору бр. VI/5-21-ИВ-5/2 од 

15.11.2018. године, одређена је Комисија у саставу: др Милан Антонијевић, редовни 

професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у Бору, др Милан Радовановић, 

ванредни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у Бору и др Марјан 

Ранђеловић, ванредни професор Универзитета у Нишу, Природно-математичког факултета 

у Нишу, за припрему реферата о стицању звања и заснивању радног односа једног 

САРАДНИКА у звању асистента за ужу научну област ХЕМИЈА, ХЕМИЈСКА 

ТЕХНОЛОГИЈА И ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО.  

Комисија је прегледала достављени материјал и утврдила да су се на конкурс 

објављен у недељном листу “ПОСЛОВИ“ бр. 805 од 28.11.2018. године пријавила три 

кандидата: 

1. Александра Паплудис, мастер инжењер технологије 

2. Санела Божиновић, мастер инжењер технологије 

3. Милица Милетић Свирчев, мастер инжењер технологије 

Према члану 84 Закона о високом образовању кандидати Александра Паплудис и 

Санела Божиновић испуњавају услов за избор у звање АСИСТЕНТА док кандидат Милица 

Милетић Свирчев не испуњава услов јер има просечну оцену мању од осам (8) на основним 

академским студијама. Према члану 17 Критеријума за избор сарадника на Техничком 

факултету у Бору предност има кандидат са већом просечном оценом из свих и/или 

релевантних предмета. Према достављеној документацији кандидат Санела Божиновић има 

већу просечну оцену на основним академским студијама за 0,44. Наиме, просечна оцена на 



основним академским студијама кандидата Санеле Божиновић је 8,50, а кандидата 

Александре Паплудис 8,06. Кандидат Александра Паплудис има већу просечну оцену на 

мастер академским студијама (9,88) у односу на кандидата Санелу Божиновић (9,38) за 0,5. 

Члан 17 став 1 и 2 Критеријума за стицање звања наставника и сарадника на 

Техничком факултету у Бору као и члан 31 став 3 и 4 Правилника о начину и поступку 

стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету 

у Бору нису у складу са чланом 84 Закона о високом образовању па се у складу са тим не 

могу примењивати. 

Комисија је у свом реферату истакла, на основу достављене документације, да 

кандидат Санела Божиновић има искусто у педагошком раду за шта је и оцењена од стране 

студената у анонимној анкети у школској 2016/2017 средњом оценом 4,60.  

Такође, на основу увида у достављени материјал кандидата у области научно-

истраживачког и стручног рада кандидат Александра Паплудис је остварила запаженије 

резултате (1 (један) рад категорије М22, 1 (један) рад категорије М24 и 1 (један) рад 

категорије М52) у односу на кандидата Санелу Божиновић (4 (четири) рада категорије М33).  

Квантификација индивидуалних научно-истраживачких резултата кандидата 

извршена је према Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном 

исказивању научноистраживачких резултата истраживача Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

 

Кандидат Врста резултата Вредност резултата 

Александра Паплудис 

М22 – 1 рад 1 · 5 = 5 поена 

М24 – 1 рад 1 · 3 = 3 поена 

М52 – 1 рад 1 · 1,5 = 1,5 поена 

Σ 9,5 поена 

Санела Божиновић 
М33 – 4 рада 4 · 1 = 4 поена 

Σ 4 поена 

 

Кандидат Санела Божиновић је аутор 3 (три) рада саопштена на међународним 

студентским конференцијама. Међутим, у Правилнику  о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја не постоји таква група резултата. У складу са тим, 

радове са међународних студентских конференција није могуће вредновати у циљу 

оцењивања научно-истраживачких резултата кандидата.      

 

 

 

 

 

На основу наведених чињеница Комисија предлаже Изборном већу Техничког 

факултета у Бору да кандидата, Александру Паплудис, мастер инжењера технологије 



изабере у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и 

хемијско инжењерство и да са кандидатом закључи одговарајући уговор о раду. 

 

У Бору, јануар 2019. године 

 

Комисија 

 

 

1. Др Милан Антонијевић, редовни професор  

Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

 

_____________________________________ 

 

2. Др Милан Радовановић, ванредни професор 

Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

 

_____________________________________ 

 

3. Др Марјан Ранђеловић, ванредни професор 

Универзитет у Нишу 

Природно-математички факултет  

 

_____________________________________ 
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БИОГРАФИЈА 
 

Име: Санела                                                               

Презиме: Божиновић 

Датум рођења: 05.08.1991.  

Место: Зајечар 

E-mail: sanela.bozinovic.za@gmail.com 

Телефон: 069 5819910 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

2016 –          Студент 2. године докторских академских студија технолошког инжењерства 

на Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду 

 

2014 - 2016   Технички факултет у Бору Универзитетa у Београду, одсек Технолошко 

инжењерство, мастер инж. технологије 

Просек: 9,38 

Мастер рад: Електрохемијско понашање биоматеријала у раствору натријум-

хлорида у присуству аминокиселина 

Оцена мастер рада: 10  

ESPB: 60 бодова + 13 бодова за ваннаставне активности 

 

2010 - 2014    Технички факултет у Бору Универзитетa у Београду, одсек Технолошко 

инжењерство, модул Заштита животне срединe,  дипл. инж. технологије  

Просек: 8,5 

Завршни рад: Утицај 2-Амино-5-етил-1,3,4-тиадиазола на растварање бакра у 

киселој средини  

Оцена завршног рада: 10  

ESPB: 240 бодова + 8 бодова за ваннаставне активности 

Најбољи студент технолошког инжењерства за школску 2014/2015 годину на 

Техничком факултету у Бору Универзитета у Београду 

 

2006 - 2010    Медицинска школа Зајечар, смер медицинска сестра-васпитач 

 

1998 - 2006    Основна школа „Љуба Нешић“ Зајечар 

Носилац Вукове дипломе (1998. – 2006.) 

Ђак генерације за школску 2005/2006 годину  

 

  

mailto:sanela.bozinovic.za@gmail.com
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РАДНО ИСКУСТВО 

 

  Tоком школске 2016/17 годину била сам запослена на  Техничком факултету у 

Бору.  Као сарадник у настави, била сам ангажована  на извођењу вежби на предметима: 

Неорганска хемија, Неорганска хемија 2 и Аналитичка хемија.  

  На основу анонимне анкете студентског вредновања педагошког рада наставника 

у школској 2016/17 години добила сам оцену 4,60, што је већа оцена од просечне оцене 

коју су добили наставници и сарадници на Техничком факултету у Бору (4,45).   

 

АКТИВНОСТИ 

 

- Студент продекан за школску 2013/2014 годину на Техничком факултету у Бору, 

Универзитета у Београду (06.02.2014. – 30.09.2014.) 

 

- Координатор ресора за рециклажу и одрживи развој у „Асоцијација експерата 

пословног и индустријског менаџмента Србије“ АЕПИМС Бор 

 

- Члан ресора за рециклажу и одрживи развој у „Асоцијација експерата пословног 

и индустријског менаџмента Србије“ АЕПИМС Бор (31.10.2012. – 05.03.2014.) 

 

- Стручни сарадник, пројектни менаџер, руководилац центра за волонтирање и 

потпредседник информатичко-комуникационог центра у „Друштво младих 

истраживача Бор“ ДМИ Бор 

 

- Контакт тачка за размену волонтера 2015. године у „Друштво младих 

истраживача Бор“ ДМИ Бор 

 

- Члан Академског културног клуба АКК Техничког факултета у Бору, 

Универзитета у Београду 

 

- Члан словеначке културне заједнице „Драго Чех“ из Бора 

 

- Члан словеначког културног друштва „Крас“ из Бора 

 

- Члан словеначке културне заједнице „Иван Цанкар“ из Зајечара 

 

- Портпарол и председник научног одбора Савеза словеначких културних 

заједница Србије 

 

- Стручни сарадник у „Алтернатива“ Бор  

 

- Стручни сарадник у „Канцеларија за младе“ Бор  

 

- Члан и стручни сарадник у „Друштво инжењера и техничара Града Зајечара“ 
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ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ 

1. S. Božinović, M. Niculović, D. Ranđelović, ECOLOGICAL AWARENESS OF 

STUDENTS OF TECHNICAL FACULTY IN BOR, UNIVERSITY OF BELGRADE, 

XI Students Symposium on Strategic Management 2015, ISBN: 978-86-6305-030-3, 

Bor, p. 876-886; http://media.sjm06.com/2012/11/Book-of 

Proceedings_IMKSM15.pdf; 

 
 

2. S. Božinović, M. Radovanović, EFFECT OF 2-AMINO-5-ETHYL-1,3,4-

THIADIAZOLE ON COPPER DISSOLUTION IN ACIDIC MEDIUM, 2nd 

International student conference on geology, mining, metallurgy, chemical engineering, 

material science and related fields 2015, Bor, ISBN: 978-86-6305-033-4, p. 20; 

 

3. S. Božinović, O. Mihajlović, M. Piljušić, AWARENESS OF PRIMARY SCHOOL 

TEACHERS ABOUT USE OF NEW TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF 

PRIMARY EDUCATION IN SERBIA, XIII International May Conference on 

Strategic Management – IMKSM 17, p. 332 – 340, ISBN 978-86-6305-059-4, 2017, 

Bor, http://media.sjm06.com/2017/05/IMKSM17_Book_of_Proceedings.pdf 

 

4. D. Bogdanović, S. Božinović, THE IMPACT OF DIFFERENT TYPES OF 

INCENTIVES OF EMPLOYEES OF TECHNICAL FACULTY IN BOR ON THEIR 

WORK MOTIVATION LEVEL: A CASE STUDY, XIII Students Symposium on 

Strategic Management – IMKSM 17, p. 692 - 710, ISBN 978-86-6305-059-4, 2017, 

Bor, http://media.sjm06.com/2017/05/IMKSM17_Book_of_Proceedings.pdf 

 

5. S. Božinović, INFLUENCE OF INORGANIC INHIBITOR ON COPPER 

CORROSION IN ACIDIC MEDIUM, III International Scientific Congress 

INNOVATIONS, ISSN 2535 – 0285 (Print) 2535-0293 (Online), p. 121- 123, 2017, 

Varna, Bulgaria, http://innova-eng.eu/proceedings/2017.pdf 

 

6. S. Apostolov, S. Božinović, TRACE THE MAN TO THE RIVER - CONTROL 

WATER QUALITY OF MINERAL RESOURCES OF BRESTOVAC SPA, XXV  

International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'17, ISBN 978-86-6305-

062-4, p. 597-601. 2017, Vrnjačka banja 

 

7. S. Božinović, S. Apostolov, CORROSION OF METALS IN SOIL - REVIEW,  XXV  

International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'17, ISBN 978-86-6305-

062-4, p. 328-328, 2017, Vrnjačka banja 

 

  

http://media.sjm06.com/2012/11/Book-of%20Proceedings_IMKSM15.pdf
http://media.sjm06.com/2012/11/Book-of%20Proceedings_IMKSM15.pdf
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ПРЕДАВАЊА КОЈА САМ ОДРЖАЛА 

 

- Програм „Еколошки дани Бора 2013.“ – Светски Дан вода (21.03.2013. година, 

Народна библиотека Бор) – предавач као члан ресора за рециклажу и одрживи 

развој Асоцијације експерата пословног и индустријског менаџмента Србије 

АЕПИМС Бор, са темом „Светски дан вода – Златне капи живота“; 

- Програм „Животна средина у омладинској политици у Бору – где смо сада?“ 

(29.11.2013. година, ресторан „Брест“ Бор) – предавач као студент Техничког 

факултета у Бору, Универзитета у Београду и стручни сарадник Алтернативе Бор, 

са темом „Бор и екологија“; 

- Програм „Еколошки дани Бора 2014.“ – Светски Дан очувања енергије и Светски 

Дан енергетске ефикасности (05.03.2014. година, Медија центар Бор – Читаоница 

Европа) – предавач као координатор ресора за рециклажу и одрживи развој 

Асоцијације експерата пословног и индустријског менаџмента Србије АЕПИМС 

Бор, са темом „Изазови енергетске ефикасности за општину Бор“; 

- Програм „Еколошки дани Бора 2014.“ – Светски Дан метеорологије (24.03.2014. 

година, Народна библиотека Бор) – предавач као координатор ресора за 

рециклажу и одрживи развој Асоцијације експерата пословног и индустријског 

менаџмента Србије АЕПИМС Бор, са темом „Ризици климатских промена по 

развој локалних самоуправа“; 

- Програм „Дани студената 2014“ – организација и учешће у свим музичким, 

културним и спортским активностима, везане за овај програм, као студент 

продекан Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду (31.03.2014. – 

04.04.2014. године Бор); 

- Програм „Еколошки дани Бора 2014.“ – Међународни Дан планина и 

обележавање манифестације „Дани климатских промена“ у оквиру тренинга 

„Млади лидери у адаптацији на климатске промене“ (11.12.2014. година, Народна 

библиотека Бор) – предавач као координатор ресора за рециклажу и одрживи 

развој Асоцијације експерата пословног и индустријског менаџмента Србије 

АЕПИМС Бор и као стручни сарадник и пројектни менаџер Друштва младих 

истраживача Бор ДМИ Бор, са темама: „Свет у адаптацији на климатске промене“ 

и „Рањивост региона источне Србије на климатске промене“; 

- Програм „Еколошки дани Бора 2015.“ – Светски Дан метеорологије (24.03.2015. 

година, Народна библиотека Бор) – предавач као координатор ресора за 

рециклажу и одрживи развој Асоцијације експерата пословног и индустријског 

менаџмента Србије АЕПИМС Бор и као стручни сарадник и пројектни менаџер 

Друштва младих истраживача Бор ДМИ Бор, са темом „Знање о клими за 

климатске акције“; 

- Програм „Еколошки дани Бора 2015.“ – Светски Дан планете Земље (23.04.2015. 

година, Студентски центар Бор) – предавач као контакт тачка за размену 

волонтера Друштва младих истраживача Бор ДМИ Бор, са темом „Промоција 

међународних волонтерских кампова 2015.“; 

- Програм „Еколошки дани Бора 2015.“ – Међународни Дан волонтера и земљишта 

(03.12.2015. година, Народна библиотека Бор) – предавач као руководилац центра 

за волонтирање Друштва младих истраживача Бор ДМИ Бор, са темом 

„Презентација међународног кампа Друштва младих истраживача Бор“; 

 

- Семинар „Сценскега водитељства“ – организатор и предавач као председник 

научног одбора Савеза Словеначких Културних Заједница Србије, са темом 

„Водитељство и медији“ (25.12.2016. година, Студентски центар Бор). 
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ПРОЈЕКТИ НА КОЈИМА САМ САРАЂИВАЛА 

- Пројекат „Мој живот је садржајан“ - предавач на Еко такмичењу као члан ресора за 

рециклажу и одрживи развој Асоцијације експерата пословног и индустријског 

менаџмента Србије АЕПИМС Бор, са темом „Светски Дан чистог ваздуха“, поводом 

Светског Дана чистог ваздуха (02.11.2013. година, Народна библиотека Бор) 

 

- Пројекат „Чистија река, чистије село“ - предавач на едукативној трибини као 

координатор ресора за рециклажу и одрживи развој Асоцијације експерата 

пословног и индустријског менаџмента Србије АЕПИМС Бор, са темом „Изазови 

енергетске ефикасности за село Слатина у општини Бор“, поводом Светског Дана 

заштите животне средине (05.06.2014. година, Сала Месне заједнице села Слатине) 

 

- Пројекат „Дискриминација жена у радном праву“ – учесник као члан Академског 

културног клуба АКК, Техничког факултета у Бору, и као стручни сарадник 

Алтернативе Бор (11.06.2014. година, Плато испред Дома културе Бор) 

 

- Пројекат „Мој живот је безбедан“ - учесник као члан Академског културног клуба 

АКК, Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду и као стручни сарадник 

Алтернативе Бор (29.10.2014. година, Сала Дома културе Бор) 

 

- Пројекат „Бор град који учи“ – модератор радионица (предузетништво, култура, језик, 

информатика и туризам, невладине организације (НВО), здравље и екологија), 

применом „Open space“ методе и члан жирија за доделу награда за најбоље изјаве 

грађана о образовним потребама и жељама, као стручни сарадник и пројектни 

менаџер Друштва младих истраживача Бор, у оквиру VII фестивала образовања и 

учења одраслих у Бору (22.12.2014. – 23.12.2014. године, Народна библиотека Бор) 

 

- Пројекат „Активна источна Србија у процесу придруживања ЕУ“ – члан радне групе 

за екологију, као координатор ресора за рециклажу и одрживи развој Асоцијације 

експерата пословног и индустријског менаџмента Србије АЕПИМС Бор (РАРИС 

Зајечар) 

 

- Пројекат „Други национални извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији 

УН о промени климе“ – члан пројектног тима радионице „Политика у области 

климатских промена – важност укључивања климатских промена у секторске и 

локалне/регионалне развојне циљеве“ – Сузбијање климатских промена и мере 

прилагођавања, као стручни сарадник и пројектни менаџер Друштва младих 

истраживача Бор ДМИ Бор (26.06.2015. година, хотел „Албо“ Бор); 

 

-   Програм „Млади су закон 2015“ – организатор Међународног омладинског радно-

истраживачког еколошког кампа МОРИЕК 2015 (10.08.2015. – 24.08.2015. године, 

Брестовачка бања, Бор); 
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-   Пројекат „Трагом човека до река“ – демонстратор експеримената: „Кружење воде у 

природи“ и „Ефекат стаклене баште“, као и квиза: „Шта знаш о води?“ са ученицима 

8. Разреда основне школе „Душан Радовић“ Бор, као представник Друштва младих 

истраживача Бор на 5. Каравану науке – Тимочки научни торнадо ТНТ 2016; 

 

-   Пројекат „Трагом човека до река“ – демонстратор експеримента: „Загађење вода у 

источној Србији“ као представник Савеза Словеначких Културних Заједница Србије 

на 5. Каравану науке – Тимочки научни торнадо ТНТ 2016 у О.Ш. „Десанка 

Максимовић“ Зајечар (26.11.2016. година); 

 

-   Пројекат „CSConnect – институционално јачање ОЦД у области животне средине у 

Бору“ - предавач у оквиру програма „Еколошки дани Бора 2017“ као члан и стручни 

сарадник Друштва инжењера и техничара Града Зајечара, са темом „Борска река, 

загађење века“, поводом Светских Дана шума, вода и метеорологије (16.03.2017. 

година, Градска Управа Зајечар); 

 

-   Пројекат „CSConnect – институционално јачање ОЦД у области животне средине у 

Бору“ - предавач у оквиру програма „Еколошки дани Бора 2017“ као стручни 

сарадник и пројектни менаџер Друштва младих истраживача ДМИ Бор, са темом 

„Борска река – докле загађење века“, поводом Светских Дана шума, вода и 

метеорологије (22.03.2017. година, Народна библиотека Бор). 

 

ОБУКЕ КОЈЕ САМ ПРОШЛА 

 

- Програм јачања капацитета организација цивилног друштва „Знам како да 

делујем“ (03.03.2014. – 06.03.2014. године, хотел „Језеро“ Бор) 

- Програм „Стратешки планирамо – дајемо допринос бржем развоју локалне 

заједнице“ (31.10.2014. – 02.11.2014. године, хотел „Александар“ Ниш) 

- Тренинг „Млади лидери у адаптацији на климатске промене“ (26.11.2014. – 

01.12.2014. године, хотел „Неда“ Рудник) 

- Тренинг „Стратешка комуникација са медијима“ (05.03.2015. – 06.03.2015. 

године, хотел „Палас“ Београд) 

- Образовно-информативни семинар „ISO 9001 FDIS /14001:2015 DIS VERZIJA“ 

(09.04.2015. година, велика сала Регионалне привредне коморе Зајечар) 

- Обука за камп лидере (21.05.2015. – 24.05.2015. године, Еколошки центар 

Радуловачки Сремски Карловци) 

- Тренинг „Лакше остваривање социјалних права за незапослене и избегле & 

интерно расељене младе особе“ (03.06.2015. – 09.06.2015. године, хотел „Грош“ 

Лесковац) 

- Тренинг „Прикупљање средстава и писање предлога пројеката – основни ниво“ 

(23.10.2015. – 24.10.2015. године, хотел „Палас“ Београд) 

- Тренинг „Креирање и реализација образовних програма за одрасле“ (13.11.2015. 

– 14.11.2015. године, хотел „Палас“ Београд) 
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- Семинар „УЛАЗ слободан“ (18.02.2017. – 19.02.2017. године, Народна 

библиотека Бор) 

- Семинар „Људи су моћ“ (24.03.2017. – 26.03.2017. године, Кућа људских права и 

демократије Београд) 

- Предавање „Од бунта до покрета“ (24.03.2017. година, Факултет политичких 

наука Београд) 

ОКРУГЛИ СТО 

 

- Учешће на округли сто „Биомаса – потенцијал за развој Источне Србије“ 

(16.12.2014. година, Сала Скупштине општине Бор); 

- Учешће на округли сто “Practical approaches to Natural Resource Management for 

sustainable regional development” (20.05.2017. година, хотел „Албо“ Бор). 

 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

 

- Конференција „Снага младих лидера“ (16.04.2015. – 17.04.2015. године, 

Привредна комора Београда); 

- Конференција „WebDan“ (16.05.2015. – 17.05.2015. године, Сала Дома културе 

Бор); 

- Конференција „Волонтирањем до социјалне трансформације“ (03.12.2015. – 

05.12.2015. године, хотел „Србија“ Београд); 

- Конференција „Буди херој новог времена“ (23.12.2015. године, Скупштина града 

Београда); 

 

- Конференција „Отворено о волонтирању младих“ (03.12.2016. – 05.12.2016. 

године, Еколошки центар „Радуловачки“ Сремски Карловци); 

- Форум младих лидера Србије „Youth. Energy. Spirit. YES!“ (26.05.2017. – 

28.05.2017. године, хотел „Мона“ Златибор). 

 

ПРОМОЦИЈА НАУКЕ 

 

- Учешће у реализацији Фестивала науке „Тимочки научни торнадо – ТНТ 2016“, 

као представник Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду 

(24.12.2016. година – О.Ш. „Вук Караџић“ Неготин); 

- Учешће у реализацији Мини Фестивала науке „Школско ОГЛЕДало“, као 

представник Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду (22.05.2017. 

година – О.Ш. „Станоје Миљковић“ Брестовац, Бор); 

- Учешће у реализацији Фестивала науке „Тимочки научни торнадо – ТНТ 2017“, 

као представник Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду 

(03.06.2017. година – О.Ш. „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевац). 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА КОЈИМА САМ УЧЕСТВОВАЛА И КОЈЕ САМ 

ОРГАНИЗОВАЛА У САРАДЊИ СА АКАДЕМСКИМ КУЛТУРНИМ КЛУБОМ 

ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ И САВЕЗОМ СЛОВЕНАЧКИХ 

КУЛТУРНИХ ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈЕ 

1. Академско „COOLturno“ вече – 09.04.2014. година (Сала Народне библиотеке 

Бор 18:00ч); 

2. Изложба „Лепоте Словеније“ – 05.05.2014. година (Сала Народне библиотеке Бор 

18:00ч); 

3. Поетско вече – 02.06.2014. година (Сала Народне библиотеке Бор 18:00ч); 

4.  „Дискриминација жена у радном праву“ – Гостовање у Алтернативи – 

11.06.2014. година (Плато испред Дома културе Бор 18:00ч); 

5. Поетско вече – 25.06.2104. година (Сала СУБНОР Зајечар 18:00ч); 

6. Ноћ истраживача – БОНИС – 26.09.2014. година (Студентски центар Бор 18:00ч); 

7.  „Open day night“ – 30.09.2014. година (Сала Народне библиотеке Бор 18:00ч); 

8.  „Мој живот је безбедан“ – Гостовање у Алтернативи – 29.10.2014. година (Сала 

Дома културе 19:00ч); 

9. Фестивал науке – 08.11.2014. година (Основна школа „Душан Радовић“ 10:00ч); 

10. Уметничко вече СКС „Франце Прешерн“ Ниш и СКС „Драго Чех“ Бор – 

15.11.2014. година (Геронтолошки центар Бор 17:00ч); 

11.  „И Сунце у новембру има осмех“ – 18.11.2014. година (Сала Музичке школе 

„Миодраг Васиљевић“ Бор 17:30ч); 

12.  „Сат за нашу планету“ – 28.03.2015. година (Хол студентског центра Бор 20:30ч); 

13.  „Вече поезије и песме“ – 31.03.2015. година (Сала Дома културе Бор 18:30ч); 

14.  „Музичко-књижевно вече“ – 28.05.2015. година (Сала Дома културе Бор 19:00ч); 

15. Промоција двојезичне збирке „Фениксов скок“ – 24.06.2015. година (Сала 

Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Зајечар 18:00ч); 

16. Борска ноћ истраживача – БОНИС – 25.09.2015. година (Студентски центар Бор 

18:00ч); 

 

17. Двојезични фестивал песништва и кантауторства – 20.10.2015. – 21.10.2015. 

година (Сала Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Зајечар 18:00ч); 

18. IV Фестивал науке – 31.10.2015. година (Основна школа „Душан Радовић“ 

10:00ч); 

19. Изложба „Наше планине, наше горе“ – 28.12.2015. година (Радул Бегов Конак 

Зајечар 18:00ч); 

20. Изложба „Наше планине, наше горе“ – 21.01.2016. година (Сала Народне 

библиотеке Бор 18:00ч); 

21.  „Прешернов дан“ - 10.02.2016. година (Сала Народне библиотеке Бор 18:00ч); 

22. Промоција дечјих песама – 01.06.2016. година (Сала Музичке школе „Стеван 

Мокрањац“ Зајечар 18:00ч); 

23. Промоција дечјих песама – 03.06.2016. година (Сала Народне библиотеке Бор 

18:00ч); 
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24. Међународни Дунавски фестивал 2016 – 10.08.2016. година (Доњи Милановац 

20:00ч); 

25.  „Поетско-гласбени вечер“ – 15.09.2016. година (Радул Бегов Конак Зајечар 

18:00ч); 

26. Прослава годишњице Краса – 08.12.2016. година (Сала Народне библиотеке Бор 

18:00ч); 

27.  „Вече блуз поезије“ – 23.12.2016. година (Радул Бегов Конак Зајечар 18:00ч); 

28.  „Прешернов дан“ - 13.02.2017. година (Сала Народне библиотеке Бор 18:00ч); 

29.  „Смотра носача звука и дискографије у Југославији“ – 13.05.2017. година (Сала 

Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Зајечар 11:00ч); 

30.  „Вече филмске музике“ – 26.06.2017. година (Радул Бегов Конак Зајечар 

18:00ч); 

31.  „Улични романтик“ – 22.08.2017. година (Радул Бегов Конак Зајечар 18:00ч); 

32. Вече „Evergreen“ музике – 06.11.2017. година (Радул Бегов Конак Зајечар 

18:00ч); 

33. Прослава 15-годишњице постојања СКС "Иван Цанкар" – 14.12.2017. година 

(Радул Бегов Конак Зајечар 18:00ч). 

 

ХУМАНИТАРНИ РАД 

- 14.11.2012. година – организација и учешће у хуманитарној акцији „Рекламијада 

– Шта је смешно? – помозимо Сави Ђокићу“ (Биоскоп Звезда у Бору 20:00ч); 

- 03.03.2014. – 05.03.2014. година – организација и учешће у хуманитарној акцији 

спроведеној за прикупљање помоћи болесном дечаку из Бора; 

- 19.05.2014. – 20.05.2014. година – организовање пункта, као студент продекан, у 

холу Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду за прикупљање 

помоћи жртвама настрадалим у мајским поплавама у Србији 2014. године; 

- 29.10.2014. година – организација и учешће у културном програму, као стручни 

сарадник Алетрнативе Бор, организованом за прикупљање помоћи жртвама 

настрадалим у поплавама у Текији и околини 2014. године (Сала Дома културе 

19:00ч); 

- 18.11.2014. година – организација и учешће у музичко-поетском програму, као 

члан Академског културног клуба АКК Техничког факултета у Бору, 

Универзитета у Београду, организованом за прикупљање помоћи деци из 

друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама „Центар Мозаик“ Бор 

(Сала Музичке школе „Миодраг Васиљевић“ Бор 17:30 ч). 

 

ГОСТОВАЊА НА ТВ И РАДИО 

 

- 01.11.2013. година – гостовање у емисији „Јутарњи програм“ на Сезам ТВ, 

поводом обележавања Светског Дана чистог ваздуха 2013 (02.11.2013. година, 

Народна библиотека Бор); 
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- 03.11.2013. година - гостовање у емисији „Будилица“ на РТВ Бор, поводом 

обележавања Светског Дана чистог ваздуха 2013 (02.11.2013. година, Народна 

библиотека Бор); 

- 23.03.2014. година - гостовање у емисији „Будилица“ на РТВ Бор, поводом 

обележавања Светског Дана метеорологије 2014 (24.03.2014. година, Народна 

библиотека Бор); 

- 09.04.2014. година - гостовање у емисији „Будилица“ на РТВ Бор, поводом 

оснивања Академског културног клуба АКК и обележавања Академске 

„COOLturnе“ вечери (09.04.2014. година - сала Народне библиотеке Бор 18:00ч); 

- 30.09.2014. година – гостовање у емисији „Јутарњи програм“ на Сезам ТВ, 

поводом догађаја „Open day night“ (30.09.2014. година - сала Народне библиотеке 

Бор 18:00ч); 

- 28.03.2015. година – гостовање у емисији „Будилица“ на РТВ Бор, поводом 

глобалне акције „Сат за нашу планету“ 2015 (28.03.2015. година – хол 

студентског центра Бор 20:30ч); 

- 01.04.2015. година – гостовање у емисији „Јутарњи програм“ на Сезам ТВ, 

поводом промоције двојезичне збирке „Фениксов скок“ (31.03.2015. година - сала 

Дома културе Бор 18:30ч); 

- 23.06.2015. година – гостовање у поподневном програму на ТВ Бест и радио 

Магнум, поводом промоције двојезичне збирке „Фениксов скок“ (24.06.2015. 

година - сала Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Зајечар 18:00ч); 

- 26.06.2015. година - гостовање у емисији „Будилица“ на РТВ Бор, поводом 

радионице „Политика у области климатских промена – важност укључивања 

климатских промена у секторске и локалне/регионалне развојне циљеве“ 

(26.06.2015. година, хотел „Албо“ Бор); 

- 01.07.2015. година - гостовање у емисији „Јутарњи програм“ на Сезам ТВ, 

поводом промоције рада АКК; 

- 10.08.2015. година - гостовање у емисији „Јутарњи програм“ на Сезам ТВ, 

поводом почетка Међународног омладинског радно-истраживачког еколошког 

кампа МОРИЕК 2015; 

- 11.08.2015. година – гостовање у емисији „Будилица“ на РТВ Бор, поводом 

Међународног омладинског радно-истраживачког еколошког кампа МОРИЕК 

2015 (10.08.2015. – 24.08.2015. године, Брестовачка бања, Бор); 

 

- 26.10.2015. година – гостовање у вечерњем програму на Сезам ТВ, о 

могућностима академских грађана у источној Србији. 

 

 

Језици:  

Енглески, Словеначки, Латински 

 

Рад са рачунаром: 

MS Office (Word, Excel, Power point, Access), Paint, Auto CAD, Multisim, Origin, Internet  
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БИОГРАФИЈА 
 

Име: Санела                                                               

Презиме: Божиновић 

Датум рођења: 05.08.1991.  

Место: Зајечар 

E-mail: sanela.bozinovic.za@gmail.com 

Телефон: 069 5819910 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

2016 –          Студент 2. године докторских академских студија технолошког инжењерства 

на Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду 

 

2014 - 2016   Технички факултет у Бору Универзитетa у Београду, одсек Технолошко 

инжењерство, мастер инж. технологије 

Просек: 9,38 

Мастер рад: Електрохемијско понашање биоматеријала у раствору натријум-

хлорида у присуству аминокиселина 

Оцена мастер рада: 10  

ESPB: 60 бодова + 13 бодова за ваннаставне активности 

 

2010 - 2014    Технички факултет у Бору Универзитетa у Београду, одсек Технолошко 

инжењерство, модул Заштита животне срединe,  дипл. инж. технологије  

Просек: 8,5 

Завршни рад: Утицај 2-Амино-5-етил-1,3,4-тиадиазола на растварање бакра у 

киселој средини  

Оцена завршног рада: 10  

ESPB: 240 бодова + 8 бодова за ваннаставне активности 

Најбољи студент технолошког инжењерства за школску 2014/2015 годину на 

Техничком факултету у Бору Универзитета у Београду 

 

2006 - 2010    Медицинска школа Зајечар, смер медицинска сестра-васпитач 

 

1998 - 2006    Основна школа „Љуба Нешић“ Зајечар 

Носилац Вукове дипломе (1998. – 2006.) 

Ђак генерације за школску 2005/2006 годину  
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РАДНО ИСКУСТВО 

 

  Tоком школске 2016/17 годину била сам запослена на  Техничком факултету у 

Бору.  Као сарадник у настави, била сам ангажована  на извођењу вежби на предметима: 

Неорганска хемија, Неорганска хемија 2 и Аналитичка хемија.  

  На основу анонимне анкете студентског вредновања педагошког рада наставника 

у школској 2016/17 години добила сам оцену 4,60, што је већа оцена од просечне оцене 

коју су добили наставници и сарадници на Техничком факултету у Бору (4,45).   

 

АКТИВНОСТИ 

 

- Студент продекан за школску 2013/2014 годину на Техничком факултету у Бору, 

Универзитета у Београду (06.02.2014. – 30.09.2014.) 

 

- Координатор ресора за рециклажу и одрживи развој у „Асоцијација експерата 

пословног и индустријског менаџмента Србије“ АЕПИМС Бор 

 

- Члан ресора за рециклажу и одрживи развој у „Асоцијација експерата пословног 

и индустријског менаџмента Србије“ АЕПИМС Бор (31.10.2012. – 05.03.2014.) 

 

- Стручни сарадник, пројектни менаџер, руководилац центра за волонтирање и 

потпредседник информатичко-комуникационог центра у „Друштво младих 

истраживача Бор“ ДМИ Бор 

 

- Контакт тачка за размену волонтера 2015. године у „Друштво младих 

истраживача Бор“ ДМИ Бор 

 

- Члан Академског културног клуба АКК Техничког факултета у Бору, 

Универзитета у Београду 

 

- Члан словеначке културне заједнице „Драго Чех“ из Бора 

 

- Члан словеначког културног друштва „Крас“ из Бора 

 

- Члан словеначке културне заједнице „Иван Цанкар“ из Зајечара 

 

- Портпарол и председник научног одбора Савеза словеначких културних 

заједница Србије 

 

- Стручни сарадник у „Алтернатива“ Бор  

 

- Стручни сарадник у „Канцеларија за младе“ Бор  

 

- Члан и стручни сарадник у „Друштво инжењера и техничара Града Зајечара“ 
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ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ 

1. S. Božinović, M. Niculović, D. Ranđelović, ECOLOGICAL AWARENESS OF 

STUDENTS OF TECHNICAL FACULTY IN BOR, UNIVERSITY OF BELGRADE, 

XI Students Symposium on Strategic Management 2015, ISBN: 978-86-6305-030-3, 

Bor, p. 876-886; http://media.sjm06.com/2012/11/Book-of 

Proceedings_IMKSM15.pdf; 

 
 

2. S. Božinović, M. Radovanović, EFFECT OF 2-AMINO-5-ETHYL-1,3,4-

THIADIAZOLE ON COPPER DISSOLUTION IN ACIDIC MEDIUM, 2nd 

International student conference on geology, mining, metallurgy, chemical engineering, 

material science and related fields 2015, Bor, ISBN: 978-86-6305-033-4, p. 20; 

 

3. S. Božinović, O. Mihajlović, M. Piljušić, AWARENESS OF PRIMARY SCHOOL 

TEACHERS ABOUT USE OF NEW TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF 

PRIMARY EDUCATION IN SERBIA, XIII International May Conference on 

Strategic Management – IMKSM 17, p. 332 – 340, ISBN 978-86-6305-059-4, 2017, 

Bor, http://media.sjm06.com/2017/05/IMKSM17_Book_of_Proceedings.pdf 

 

4. D. Bogdanović, S. Božinović, THE IMPACT OF DIFFERENT TYPES OF 

INCENTIVES OF EMPLOYEES OF TECHNICAL FACULTY IN BOR ON THEIR 

WORK MOTIVATION LEVEL: A CASE STUDY, XIII Students Symposium on 

Strategic Management – IMKSM 17, p. 692 - 710, ISBN 978-86-6305-059-4, 2017, 

Bor, http://media.sjm06.com/2017/05/IMKSM17_Book_of_Proceedings.pdf 

 

5. S. Božinović, INFLUENCE OF INORGANIC INHIBITOR ON COPPER 

CORROSION IN ACIDIC MEDIUM, III International Scientific Congress 

INNOVATIONS, ISSN 2535 – 0285 (Print) 2535-0293 (Online), p. 121- 123, 2017, 

Varna, Bulgaria, http://innova-eng.eu/proceedings/2017.pdf 

 

6. S. Apostolov, S. Božinović, TRACE THE MAN TO THE RIVER - CONTROL 

WATER QUALITY OF MINERAL RESOURCES OF BRESTOVAC SPA, XXV  

International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'17, ISBN 978-86-6305-

062-4, p. 597-601. 2017, Vrnjačka banja 

 

7. S. Božinović, S. Apostolov, CORROSION OF METALS IN SOIL - REVIEW,  XXV  

International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'17, ISBN 978-86-6305-

062-4, p. 328-328, 2017, Vrnjačka banja 
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http://media.sjm06.com/2012/11/Book-of%20Proceedings_IMKSM15.pdf
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ПРЕДАВАЊА КОЈА САМ ОДРЖАЛА 

 

- Програм „Еколошки дани Бора 2013.“ – Светски Дан вода (21.03.2013. година, 

Народна библиотека Бор) – предавач као члан ресора за рециклажу и одрживи 

развој Асоцијације експерата пословног и индустријског менаџмента Србије 

АЕПИМС Бор, са темом „Светски дан вода – Златне капи живота“; 

- Програм „Животна средина у омладинској политици у Бору – где смо сада?“ 

(29.11.2013. година, ресторан „Брест“ Бор) – предавач као студент Техничког 

факултета у Бору, Универзитета у Београду и стручни сарадник Алтернативе Бор, 

са темом „Бор и екологија“; 

- Програм „Еколошки дани Бора 2014.“ – Светски Дан очувања енергије и Светски 

Дан енергетске ефикасности (05.03.2014. година, Медија центар Бор – Читаоница 

Европа) – предавач као координатор ресора за рециклажу и одрживи развој 

Асоцијације експерата пословног и индустријског менаџмента Србије АЕПИМС 

Бор, са темом „Изазови енергетске ефикасности за општину Бор“; 

- Програм „Еколошки дани Бора 2014.“ – Светски Дан метеорологије (24.03.2014. 

година, Народна библиотека Бор) – предавач као координатор ресора за 

рециклажу и одрживи развој Асоцијације експерата пословног и индустријског 

менаџмента Србије АЕПИМС Бор, са темом „Ризици климатских промена по 

развој локалних самоуправа“; 

- Програм „Дани студената 2014“ – организација и учешће у свим музичким, 

културним и спортским активностима, везане за овај програм, као студент 

продекан Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду (31.03.2014. – 

04.04.2014. године Бор); 

- Програм „Еколошки дани Бора 2014.“ – Међународни Дан планина и 

обележавање манифестације „Дани климатских промена“ у оквиру тренинга 

„Млади лидери у адаптацији на климатске промене“ (11.12.2014. година, Народна 

библиотека Бор) – предавач као координатор ресора за рециклажу и одрживи 

развој Асоцијације експерата пословног и индустријског менаџмента Србије 

АЕПИМС Бор и као стручни сарадник и пројектни менаџер Друштва младих 

истраживача Бор ДМИ Бор, са темама: „Свет у адаптацији на климатске промене“ 

и „Рањивост региона источне Србије на климатске промене“; 

- Програм „Еколошки дани Бора 2015.“ – Светски Дан метеорологије (24.03.2015. 

година, Народна библиотека Бор) – предавач као координатор ресора за 

рециклажу и одрживи развој Асоцијације експерата пословног и индустријског 

менаџмента Србије АЕПИМС Бор и као стручни сарадник и пројектни менаџер 

Друштва младих истраживача Бор ДМИ Бор, са темом „Знање о клими за 

климатске акције“; 

- Програм „Еколошки дани Бора 2015.“ – Светски Дан планете Земље (23.04.2015. 

година, Студентски центар Бор) – предавач као контакт тачка за размену 

волонтера Друштва младих истраживача Бор ДМИ Бор, са темом „Промоција 

међународних волонтерских кампова 2015.“; 

- Програм „Еколошки дани Бора 2015.“ – Међународни Дан волонтера и земљишта 

(03.12.2015. година, Народна библиотека Бор) – предавач као руководилац центра 

за волонтирање Друштва младих истраживача Бор ДМИ Бор, са темом 

„Презентација међународног кампа Друштва младих истраживача Бор“; 

 

- Семинар „Сценскега водитељства“ – организатор и предавач као председник 

научног одбора Савеза Словеначких Културних Заједница Србије, са темом 

„Водитељство и медији“ (25.12.2016. година, Студентски центар Бор). 
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ПРОЈЕКТИ НА КОЈИМА САМ САРАЂИВАЛА 

- Пројекат „Мој живот је садржајан“ - предавач на Еко такмичењу као члан ресора за 

рециклажу и одрживи развој Асоцијације експерата пословног и индустријског 

менаџмента Србије АЕПИМС Бор, са темом „Светски Дан чистог ваздуха“, поводом 

Светског Дана чистог ваздуха (02.11.2013. година, Народна библиотека Бор) 

 

- Пројекат „Чистија река, чистије село“ - предавач на едукативној трибини као 

координатор ресора за рециклажу и одрживи развој Асоцијације експерата 

пословног и индустријског менаџмента Србије АЕПИМС Бор, са темом „Изазови 

енергетске ефикасности за село Слатина у општини Бор“, поводом Светског Дана 

заштите животне средине (05.06.2014. година, Сала Месне заједнице села Слатине) 

 

- Пројекат „Дискриминација жена у радном праву“ – учесник као члан Академског 

културног клуба АКК, Техничког факултета у Бору, и као стручни сарадник 

Алтернативе Бор (11.06.2014. година, Плато испред Дома културе Бор) 

 

- Пројекат „Мој живот је безбедан“ - учесник као члан Академског културног клуба 

АКК, Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду и као стручни сарадник 

Алтернативе Бор (29.10.2014. година, Сала Дома културе Бор) 

 

- Пројекат „Бор град који учи“ – модератор радионица (предузетништво, култура, језик, 

информатика и туризам, невладине организације (НВО), здравље и екологија), 

применом „Open space“ методе и члан жирија за доделу награда за најбоље изјаве 

грађана о образовним потребама и жељама, као стручни сарадник и пројектни 

менаџер Друштва младих истраживача Бор, у оквиру VII фестивала образовања и 

учења одраслих у Бору (22.12.2014. – 23.12.2014. године, Народна библиотека Бор) 

 

- Пројекат „Активна источна Србија у процесу придруживања ЕУ“ – члан радне групе 

за екологију, као координатор ресора за рециклажу и одрживи развој Асоцијације 

експерата пословног и индустријског менаџмента Србије АЕПИМС Бор (РАРИС 

Зајечар) 

 

- Пројекат „Други национални извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији 

УН о промени климе“ – члан пројектног тима радионице „Политика у области 

климатских промена – важност укључивања климатских промена у секторске и 

локалне/регионалне развојне циљеве“ – Сузбијање климатских промена и мере 

прилагођавања, као стручни сарадник и пројектни менаџер Друштва младих 

истраживача Бор ДМИ Бор (26.06.2015. година, хотел „Албо“ Бор); 

 

-   Програм „Млади су закон 2015“ – организатор Међународног омладинског радно-

истраживачког еколошког кампа МОРИЕК 2015 (10.08.2015. – 24.08.2015. године, 

Брестовачка бања, Бор); 
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-   Пројекат „Трагом човека до река“ – демонстратор експеримената: „Кружење воде у 

природи“ и „Ефекат стаклене баште“, као и квиза: „Шта знаш о води?“ са ученицима 

8. Разреда основне школе „Душан Радовић“ Бор, као представник Друштва младих 

истраживача Бор на 5. Каравану науке – Тимочки научни торнадо ТНТ 2016; 

 

-   Пројекат „Трагом човека до река“ – демонстратор експеримента: „Загађење вода у 

источној Србији“ као представник Савеза Словеначких Културних Заједница Србије 

на 5. Каравану науке – Тимочки научни торнадо ТНТ 2016 у О.Ш. „Десанка 

Максимовић“ Зајечар (26.11.2016. година); 

 

-   Пројекат „CSConnect – институционално јачање ОЦД у области животне средине у 

Бору“ - предавач у оквиру програма „Еколошки дани Бора 2017“ као члан и стручни 

сарадник Друштва инжењера и техничара Града Зајечара, са темом „Борска река, 

загађење века“, поводом Светских Дана шума, вода и метеорологије (16.03.2017. 

година, Градска Управа Зајечар); 

 

-   Пројекат „CSConnect – институционално јачање ОЦД у области животне средине у 

Бору“ - предавач у оквиру програма „Еколошки дани Бора 2017“ као стручни 

сарадник и пројектни менаџер Друштва младих истраживача ДМИ Бор, са темом 

„Борска река – докле загађење века“, поводом Светских Дана шума, вода и 

метеорологије (22.03.2017. година, Народна библиотека Бор). 

 

ОБУКЕ КОЈЕ САМ ПРОШЛА 

 

- Програм јачања капацитета организација цивилног друштва „Знам како да 

делујем“ (03.03.2014. – 06.03.2014. године, хотел „Језеро“ Бор) 

- Програм „Стратешки планирамо – дајемо допринос бржем развоју локалне 

заједнице“ (31.10.2014. – 02.11.2014. године, хотел „Александар“ Ниш) 

- Тренинг „Млади лидери у адаптацији на климатске промене“ (26.11.2014. – 

01.12.2014. године, хотел „Неда“ Рудник) 

- Тренинг „Стратешка комуникација са медијима“ (05.03.2015. – 06.03.2015. 

године, хотел „Палас“ Београд) 

- Образовно-информативни семинар „ISO 9001 FDIS /14001:2015 DIS VERZIJA“ 

(09.04.2015. година, велика сала Регионалне привредне коморе Зајечар) 

- Обука за камп лидере (21.05.2015. – 24.05.2015. године, Еколошки центар 

Радуловачки Сремски Карловци) 

- Тренинг „Лакше остваривање социјалних права за незапослене и избегле & 

интерно расељене младе особе“ (03.06.2015. – 09.06.2015. године, хотел „Грош“ 

Лесковац) 

- Тренинг „Прикупљање средстава и писање предлога пројеката – основни ниво“ 

(23.10.2015. – 24.10.2015. године, хотел „Палас“ Београд) 

- Тренинг „Креирање и реализација образовних програма за одрасле“ (13.11.2015. 

– 14.11.2015. године, хотел „Палас“ Београд) 
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- Семинар „УЛАЗ слободан“ (18.02.2017. – 19.02.2017. године, Народна 

библиотека Бор) 

- Семинар „Људи су моћ“ (24.03.2017. – 26.03.2017. године, Кућа људских права и 

демократије Београд) 

- Предавање „Од бунта до покрета“ (24.03.2017. година, Факултет политичких 

наука Београд) 

ОКРУГЛИ СТО 

 

- Учешће на округли сто „Биомаса – потенцијал за развој Источне Србије“ 

(16.12.2014. година, Сала Скупштине општине Бор); 

- Учешће на округли сто “Practical approaches to Natural Resource Management for 

sustainable regional development” (20.05.2017. година, хотел „Албо“ Бор). 

 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

 

- Конференција „Снага младих лидера“ (16.04.2015. – 17.04.2015. године, 

Привредна комора Београда); 

- Конференција „WebDan“ (16.05.2015. – 17.05.2015. године, Сала Дома културе 

Бор); 

- Конференција „Волонтирањем до социјалне трансформације“ (03.12.2015. – 

05.12.2015. године, хотел „Србија“ Београд); 

- Конференција „Буди херој новог времена“ (23.12.2015. године, Скупштина града 

Београда); 

 

- Конференција „Отворено о волонтирању младих“ (03.12.2016. – 05.12.2016. 

године, Еколошки центар „Радуловачки“ Сремски Карловци); 

- Форум младих лидера Србије „Youth. Energy. Spirit. YES!“ (26.05.2017. – 

28.05.2017. године, хотел „Мона“ Златибор). 

 

ПРОМОЦИЈА НАУКЕ 

 

- Учешће у реализацији Фестивала науке „Тимочки научни торнадо – ТНТ 2016“, 

као представник Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду 

(24.12.2016. година – О.Ш. „Вук Караџић“ Неготин); 

- Учешће у реализацији Мини Фестивала науке „Школско ОГЛЕДало“, као 

представник Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду (22.05.2017. 

година – О.Ш. „Станоје Миљковић“ Брестовац, Бор); 

- Учешће у реализацији Фестивала науке „Тимочки научни торнадо – ТНТ 2017“, 

као представник Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду 

(03.06.2017. година – О.Ш. „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевац). 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА КОЈИМА САМ УЧЕСТВОВАЛА И КОЈЕ САМ 

ОРГАНИЗОВАЛА У САРАДЊИ СА АКАДЕМСКИМ КУЛТУРНИМ КЛУБОМ 

ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ И САВЕЗОМ СЛОВЕНАЧКИХ 

КУЛТУРНИХ ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈЕ 

1. Академско „COOLturno“ вече – 09.04.2014. година (Сала Народне библиотеке 

Бор 18:00ч); 

2. Изложба „Лепоте Словеније“ – 05.05.2014. година (Сала Народне библиотеке Бор 

18:00ч); 

3. Поетско вече – 02.06.2014. година (Сала Народне библиотеке Бор 18:00ч); 

4.  „Дискриминација жена у радном праву“ – Гостовање у Алтернативи – 

11.06.2014. година (Плато испред Дома културе Бор 18:00ч); 

5. Поетско вече – 25.06.2104. година (Сала СУБНОР Зајечар 18:00ч); 

6. Ноћ истраживача – БОНИС – 26.09.2014. година (Студентски центар Бор 18:00ч); 

7.  „Open day night“ – 30.09.2014. година (Сала Народне библиотеке Бор 18:00ч); 

8.  „Мој живот је безбедан“ – Гостовање у Алтернативи – 29.10.2014. година (Сала 

Дома културе 19:00ч); 

9. Фестивал науке – 08.11.2014. година (Основна школа „Душан Радовић“ 10:00ч); 

10. Уметничко вече СКС „Франце Прешерн“ Ниш и СКС „Драго Чех“ Бор – 

15.11.2014. година (Геронтолошки центар Бор 17:00ч); 

11.  „И Сунце у новембру има осмех“ – 18.11.2014. година (Сала Музичке школе 

„Миодраг Васиљевић“ Бор 17:30ч); 

12.  „Сат за нашу планету“ – 28.03.2015. година (Хол студентског центра Бор 20:30ч); 

13.  „Вече поезије и песме“ – 31.03.2015. година (Сала Дома културе Бор 18:30ч); 

14.  „Музичко-књижевно вече“ – 28.05.2015. година (Сала Дома културе Бор 19:00ч); 

15. Промоција двојезичне збирке „Фениксов скок“ – 24.06.2015. година (Сала 

Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Зајечар 18:00ч); 

16. Борска ноћ истраживача – БОНИС – 25.09.2015. година (Студентски центар Бор 

18:00ч); 

 

17. Двојезични фестивал песништва и кантауторства – 20.10.2015. – 21.10.2015. 

година (Сала Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Зајечар 18:00ч); 

18. IV Фестивал науке – 31.10.2015. година (Основна школа „Душан Радовић“ 

10:00ч); 

19. Изложба „Наше планине, наше горе“ – 28.12.2015. година (Радул Бегов Конак 

Зајечар 18:00ч); 

20. Изложба „Наше планине, наше горе“ – 21.01.2016. година (Сала Народне 

библиотеке Бор 18:00ч); 

21.  „Прешернов дан“ - 10.02.2016. година (Сала Народне библиотеке Бор 18:00ч); 

22. Промоција дечјих песама – 01.06.2016. година (Сала Музичке школе „Стеван 

Мокрањац“ Зајечар 18:00ч); 

23. Промоција дечјих песама – 03.06.2016. година (Сала Народне библиотеке Бор 

18:00ч); 
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24. Међународни Дунавски фестивал 2016 – 10.08.2016. година (Доњи Милановац 

20:00ч); 

25.  „Поетско-гласбени вечер“ – 15.09.2016. година (Радул Бегов Конак Зајечар 

18:00ч); 

26. Прослава годишњице Краса – 08.12.2016. година (Сала Народне библиотеке Бор 

18:00ч); 

27.  „Вече блуз поезије“ – 23.12.2016. година (Радул Бегов Конак Зајечар 18:00ч); 

28.  „Прешернов дан“ - 13.02.2017. година (Сала Народне библиотеке Бор 18:00ч); 

29.  „Смотра носача звука и дискографије у Југославији“ – 13.05.2017. година (Сала 

Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Зајечар 11:00ч); 

30.  „Вече филмске музике“ – 26.06.2017. година (Радул Бегов Конак Зајечар 

18:00ч); 

31.  „Улични романтик“ – 22.08.2017. година (Радул Бегов Конак Зајечар 18:00ч); 

32. Вече „Evergreen“ музике – 06.11.2017. година (Радул Бегов Конак Зајечар 

18:00ч); 

33. Прослава 15-годишњице постојања СКС "Иван Цанкар" – 14.12.2017. година 

(Радул Бегов Конак Зајечар 18:00ч). 

 

ХУМАНИТАРНИ РАД 

- 14.11.2012. година – организација и учешће у хуманитарној акцији „Рекламијада 

– Шта је смешно? – помозимо Сави Ђокићу“ (Биоскоп Звезда у Бору 20:00ч); 

- 03.03.2014. – 05.03.2014. година – организација и учешће у хуманитарној акцији 

спроведеној за прикупљање помоћи болесном дечаку из Бора; 

- 19.05.2014. – 20.05.2014. година – организовање пункта, као студент продекан, у 

холу Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду за прикупљање 

помоћи жртвама настрадалим у мајским поплавама у Србији 2014. године; 

- 29.10.2014. година – организација и учешће у културном програму, као стручни 

сарадник Алетрнативе Бор, организованом за прикупљање помоћи жртвама 

настрадалим у поплавама у Текији и околини 2014. године (Сала Дома културе 

19:00ч); 

- 18.11.2014. година – организација и учешће у музичко-поетском програму, као 

члан Академског културног клуба АКК Техничког факултета у Бору, 

Универзитета у Београду, организованом за прикупљање помоћи деци из 

друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама „Центар Мозаик“ Бор 

(Сала Музичке школе „Миодраг Васиљевић“ Бор 17:30 ч). 

 

ГОСТОВАЊА НА ТВ И РАДИО 

 

- 01.11.2013. година – гостовање у емисији „Јутарњи програм“ на Сезам ТВ, 

поводом обележавања Светског Дана чистог ваздуха 2013 (02.11.2013. година, 

Народна библиотека Бор); 
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- 03.11.2013. година - гостовање у емисији „Будилица“ на РТВ Бор, поводом 

обележавања Светског Дана чистог ваздуха 2013 (02.11.2013. година, Народна 

библиотека Бор); 

- 23.03.2014. година - гостовање у емисији „Будилица“ на РТВ Бор, поводом 

обележавања Светског Дана метеорологије 2014 (24.03.2014. година, Народна 

библиотека Бор); 

- 09.04.2014. година - гостовање у емисији „Будилица“ на РТВ Бор, поводом 

оснивања Академског културног клуба АКК и обележавања Академске 

„COOLturnе“ вечери (09.04.2014. година - сала Народне библиотеке Бор 18:00ч); 

- 30.09.2014. година – гостовање у емисији „Јутарњи програм“ на Сезам ТВ, 

поводом догађаја „Open day night“ (30.09.2014. година - сала Народне библиотеке 

Бор 18:00ч); 

- 28.03.2015. година – гостовање у емисији „Будилица“ на РТВ Бор, поводом 

глобалне акције „Сат за нашу планету“ 2015 (28.03.2015. година – хол 

студентског центра Бор 20:30ч); 

- 01.04.2015. година – гостовање у емисији „Јутарњи програм“ на Сезам ТВ, 

поводом промоције двојезичне збирке „Фениксов скок“ (31.03.2015. година - сала 

Дома културе Бор 18:30ч); 

- 23.06.2015. година – гостовање у поподневном програму на ТВ Бест и радио 

Магнум, поводом промоције двојезичне збирке „Фениксов скок“ (24.06.2015. 

година - сала Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Зајечар 18:00ч); 

- 26.06.2015. година - гостовање у емисији „Будилица“ на РТВ Бор, поводом 

радионице „Политика у области климатских промена – важност укључивања 

климатских промена у секторске и локалне/регионалне развојне циљеве“ 

(26.06.2015. година, хотел „Албо“ Бор); 

- 01.07.2015. година - гостовање у емисији „Јутарњи програм“ на Сезам ТВ, 

поводом промоције рада АКК; 

- 10.08.2015. година - гостовање у емисији „Јутарњи програм“ на Сезам ТВ, 

поводом почетка Међународног омладинског радно-истраживачког еколошког 

кампа МОРИЕК 2015; 

- 11.08.2015. година – гостовање у емисији „Будилица“ на РТВ Бор, поводом 

Међународног омладинског радно-истраживачког еколошког кампа МОРИЕК 

2015 (10.08.2015. – 24.08.2015. године, Брестовачка бања, Бор); 

 

- 26.10.2015. година – гостовање у вечерњем програму на Сезам ТВ, о 

могућностима академских грађана у источној Србији. 

 

 

Језици:  

Енглески, Словеначки, Латински 

 

Рад са рачунаром: 

MS Office (Word, Excel, Power point, Access), Paint, Auto CAD, Multisim, Origin, Internet  



Predmet: Primedbe na Referat komisije za izbor jednog univerzitetskog saradnika u zvanju 

asistenta za užu naučnu oblast Hemija, hemijska tehnologija i hemijsko inženjerstvo, objavljen 

je na sajtu Tehničkog fakulteta u Boru, u četvrtak 27. decembra 2018. godine u 13.17 časova. 

 

Poštovana dekanice Prof. dr Štrbac,  

Referat komisije za izbor jednog univerzitetskog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast 

Hemija, hemijska tehnologija i hemijsko inženjerstvo (Referat), objavljen je na sajtu Tehničkog 

fakulteta u Boru, u četvrtak 27. decembra 2018. godine u 13.17 časova.  

Pošto su vrata dekanata TF u Boru bila zaključana, u ponedeljak 31.12.2018. godine, a naknadno sam 

saznala da Tehnički fakultet u Boru, prema Vašoj odluci, neće raditi ni u četvrtak 03.01.2019. godine 

i petak 04.01.2019. godine, nisam bila u mogućnosti da, u skladu sa Članom 34. Pravilnika o načinu i 

postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u 

Boru (Pravilnik), u roku od 8 dana, Vama kao predsedniku Izbornog veća, predam primedbe na 

Referat.  

Imajući u vidu napred navedeno, na ovaj način - elektronskim putem, dostavljam Vam primedbe na 

Referat. 

U zaključku Referata  Komisija za pripremu referata o sticanju zvanja i zasnivanju radnog odnosa 

jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast hemija, hemijska tehnologija i hemijsko 

inženjerstvo (Komisija), a po konkursu koji je objavljen u u nedeljnom listu “Poslovi “, br. 805 od 

28.11.2018. godine, predlaže da se „posebno uzimajući u obzir dosadašnji rad kandidata i ostvarene 

rezultate, jedan rad u časopisu kategorije M22“, Aleksandra Papludis, izabere u zvanje asistenta.  

Predlog Komisije je u suprotnosti sa Članom 17, stav 1. i 2, Kriterijuma za sticanje zvanja 

nastavnika i saradnika na Tehničkom fakultetu u Boru (Kriterijumi), iz sledećih razloga:  

1. Ukupna prosečna ocena (UPO) ne računa se kao srednja vrednost prosečnih ocena studiranja 

na osnovnim akademskim studijama i master akademskim studijama.  

Prema članu 31. stav 4. Pravilnika, UPO izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja 

na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), 

ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim i master akademskim 

studijama, izraženom ESPB bodovima (OSbod i MSbod): 

    

Na osnovu podataka datih u Referatu, za tri prijavljena kandidata, UPO su:  

Aleksandra Papludis: 8,42 

Sanela Božinović: 8,68 

Milica Miletić Svirčev: 8,35.  

Moja Ukupna prosečna ocena (UPO) je za 0,26 veća od UPO Aleksandre Papludis, a za 0,35 

od UPO Milice Miletić Svirčev.  

2. Za vannastavne aktivnosti ostvarila sam dodatnih 8 ESPB bodova na osnovnim akademskim 

studijama i dodatnih 13 ESPB bodova na master akademskim studijama.  

Osnovne akademske studije i Master akademske studije završila sam u roku kraćem i od 

Aleksandre i od Milice.  



Komisija nije navela da se Aleksandra Papludis na master studije na Tehničkom fakultetu u 

Boru upisivala dva puta.  

3. Radeći na izvođenju vežbi iz predmeta: Neorganska hemija, Neorganska hemija 2 i Analitička 

hemija, na Tehničkom fakultetu u Boru tokom školske 2016/17 godine, na osnovu anonimne 

ankete studentskog vrednovanja, dobila sam sledeće ocene:  

o 4,62 za 1. semestar – prema Izveštaju sa sednice NNV od 27.04.2017. (bolje ocene 

na Tehnološkom inženjerstvu dobili su prof. dr Milan Radovanović, prof. dr Dejan 

Tanikić, Ana Radojević, Maja Nujkić i Dragana Medić,) i  

o 4,58 za 2. semestar - prema Izveštaju sa sednice NNV od 22.06.2017. (bolje ocene 

na Tehnološkom inženjerstvu dobili su prof. dr Snežana Milić, prof. dr Dejan 

Tanikić i Dragana Medić).  

Činjenice o mom nastavnom i pedagoškom radu Komisija je potpuno zanemarila. 

4. Od sedam mojih referenci, koje su navedene u Referatu, na četiri sam prvopotpisani autor a na 

tri koautor, dok je Aleksandra Papludis na jednom radu prvopotpisani autor (na drugom mestu 

je prof. dr Slađana Alagić) a na dva rada je koautor (prvopotpisani autor je prof. dr Slađana 

Alagić).  

Obrazlažući svoju odluku u zaključku Referata pozivajući se na rad: Slađana Č. Alagić, 

Snešana B. Tošić, Mile D. Dimitrijević, Maja M. Nujkić, Aleksandra D. Papludis, Viktorija 

Z. Fogl, The content of the potentially toxic elements, iron and manganase in the grapvine cv 

Tamjanika growing near the biggest copper mining/metallurgical complex on the Balkan 

peninsula: Phytoremediation, biomonitoring and some toxicological aspects, Environmental 

Science and Pollution Research 25 (34) (2018) 34139-14154 DOI 10.1007/s11356-018-3362-

7 ISSN 0944-1344 [Impact factor (IF) -2.800/2017], Komisija je zanemarila relevantne 

kriterijume i postupila suptrotno Članu 17. Kriterijuma.   

Pored toga, Predsednik Komisije za pisanje referata prof. dr Milan Antonijević, istovremeno je i 

Predsednik Komisije za kontrolu referata, i jedini je potpisao Izveštaj o kontroli referata u kome se 

navodi da je Komisija za kontrolu referata pregledala dostavnjeni referat za izbor Aleksandre Papludis 

u zvanje SARADNIK U NASTAVI (a ne asistent) i utvrdila da koleginica (a ne kandidat) ispunjava 

sve uslove za izbor.  

Molim Vas da primedbe na Referat sagledate u skladu sa Članom 17. Kriterijuma i Članom 5. 

Pravilnika.   

 

01.01.2019. godine  

 

Sanela Božinović  



Декану Техничког факултета у Бору 

Деканском колегијуму Техничког факултета у Бору 

Изборном већу Tехничког факултета у Бору 

Комисији за контролу реферата Техничког факултета у Бору 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на примедбе кандидата Санеле Божиновић 

 

 

На основу увида у приговор кандидата, Комисија за припрему реферата о стицању 

звања и заснивању радног односа једног универзитетског сарадника у звању АСИСТЕНТА 

за ужу научну област ХЕМИЈА, ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА И ХЕМИЈСКО 

ИНЖЕЊЕРСТВО: Изборном већу Техничког факултета у Бору, Декану Техничког 

факултета у Бору и Комисији за контролу реферата доставља следећи 

 

 

Извештај 

 

 

На основу одлуке Изборног већа Техничког факултета у Бору бр. VI/5-21-ИВ-5/2 од 

15.11.2018. године, одређена је Комисија у саставу: др Милан Антонијевић, редовни 

професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у Бору, др Милан Радовановић, 

ванредни професор Универзитета у Београду, Техничког факултета у Бору и др Марјан 

Ранђеловић, ванредни професор Универзитета у Нишу, Природно-математичког факултета 

у Нишу, за припрему реферата о стицању звања и заснивању радног односа једног 

САРАДНИКА у звању асистента за ужу научну област ХЕМИЈА, ХЕМИЈСКА 

ТЕХНОЛОГИЈА И ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО.  

Комисија је прегледала достављени материјал и утврдила да су се на конкурс 

објављен у недељном листу “ПОСЛОВИ“ бр. 805 од 28.11.2018. године пријавила три 

кандидата: 

1. Александра Паплудис, мастер инжењер технологије 

2. Санела Божиновић, мастер инжењер технологије 

3. Милица Милетић Свирчев, мастер инжењер технологије 

Према члану 84 Закона о високом образовању кандидати Александра Паплудис и 

Санела Божиновић испуњавају услов за избор у звање АСИСТЕНТА док кандидат Милица 

Милетић Свирчев не испуњава услов јер има просечну оцену мању од осам (8) на основним 

академским студијама. Према члану 17 Критеријума за избор сарадника на Техничком 

факултету у Бору предност има кандидат са већом просечном оценом из свих и/или 

релевантних предмета. Према достављеној документацији кандидат Санела Божиновић има 

већу просечну оцену на основним академским студијама за 0,44. Наиме, просечна оцена на 



основним академским студијама кандидата Санеле Божиновић је 8,50, а кандидата 

Александре Паплудис 8,06. Кандидат Александра Паплудис има већу просечну оцену на 

мастер академским студијама (9,88) у односу на кандидата Санелу Божиновић (9,38) за 0,5. 

Члан 17 став 1 и 2 Критеријума за стицање звања наставника и сарадника на 

Техничком факултету у Бору као и члан 31 став 3 и 4 Правилника о начину и поступку 

стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету 

у Бору нису у складу са чланом 84 Закона о високом образовању па се у складу са тим не 

могу примењивати. 

Комисија је у свом реферату истакла, на основу достављене документације, да 

кандидат Санела Божиновић има искусто у педагошком раду за шта је и оцењена од стране 

студената у анонимној анкети у школској 2016/2017 средњом оценом 4,60.  

Такође, на основу увида у достављени материјал кандидата у области научно-

истраживачког и стручног рада кандидат Александра Паплудис је остварила запаженије 

резултате (1 (један) рад категорије М22, 1 (један) рад категорије М24 и 1 (један) рад 

категорије М52) у односу на кандидата Санелу Божиновић (4 (четири) рада категорије М33).  

Квантификација индивидуалних научно-истраживачких резултата кандидата 

извршена је према Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном 

исказивању научноистраживачких резултата истраживача Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

 

Кандидат Врста резултата Вредност резултата 

Александра Паплудис 

М22 – 1 рад 1 · 5 = 5 поена 

М24 – 1 рад 1 · 3 = 3 поена 

М52 – 1 рад 1 · 1,5 = 1,5 поена 

Σ 9,5 поена 

Санела Божиновић 
М33 – 4 рада 4 · 1 = 4 поена 

Σ 4 поена 

 

Кандидат Санела Божиновић је аутор 3 (три) рада саопштена на међународним 

студентским конференцијама. Међутим, у Правилнику  о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја не постоји таква група резултата. У складу са тим, 

радове са међународних студентских конференција није могуће вредновати у циљу 

оцењивања научно-истраживачких резултата кандидата.      

 

 

 

 

 

На основу наведених чињеница Комисија предлаже Изборном већу Техничког 

факултета у Бору да кандидата, Александру Паплудис, мастер инжењера технологије 



изабере у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и 

хемијско инжењерство и да са кандидатом закључи одговарајући уговор о раду. 

 

У Бору, јануар 2019. године 

 

Комисија 

 

 

1. Др Милан Антонијевић, редовни професор  

Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

 

_____________________________________ 

 

2. Др Милан Радовановић, ванредни професор 

Универзитет у Београду 

Технички факултет у Бору 

 

_____________________________________ 

 

3. Др Марјан Ранђеловић, ванредни професор 

Универзитет у Нишу 

Природно-математички факултет  

 

_____________________________________ 

 

 

 


