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CAOSPAIMIU OAKY/ITET
yH 14 BEP3]4TETA v SEOTPAAy

14350PHOM BElv

l lPEr{MET: tzlaeeu.rraj Konnrao,rje sa na6op je4Hor capaAHhKa y HacraBr 3a yxy

HayqHy o6lacr " f l .naHrpaFbe, MoAe.f lhpaFbe, excnloaraqnja,

6es6eAHocT h eKo.flouKa 3auTnTa Y Xe/le3HhLlXOrU CaO6pahajy ll

rpaHcnopry"

O4nyxonn t4e6opHor eeha Cao6pahajHor Qaxynrera 6poi 525/3,4oHeroj ua enexrponcxoj

ceAHhq4 aaxasaHoj LO.O6.2O2L. roAhHe (npn vervry je macarue rpajano o4 18:00 h

I5.06.202L. roAhHe, 3aK.rbyqHo ca 16.06.202L. rognae), rmeHoeaHu cMo 3a q'naHoBe

Korvrnqaje 3a nphnpeMy naseulraja no KoHKypcy sa raa6op je4xor capaAHhxa y HacraBu 3a

yxy HayqHy o6nacr flnaHrparue, MoAenhpaFbe, eKcn.noaraqrja, 6er6e4Hocr h eKo.nouKa

3aurrra y xe.ne3HLlqxonn cao6pahajy ra rpaHcnopry, Ha oApebeHo BpeMe y rpajamy o4

je4He ro4raHe ca nyHhM paAHhM BpeMeHoM. HaxoH nperneAa nprcnenor KoHxypcHor

nnare prjana noAHochMo l4seopuonn eehy Cao6pahajHor Qa xynrera cne4eh ra

1,13BElIITAJ

Ha xoHxypc Cao6pahajxor QaKynrera o6jaerueH Y nvcry flocnoer 6p.

roAilHe nprajaeuo ce je4aH KaHAhAar:

L. Mranraaoje Vlnuh, ArnnoMupaHh ilHxeFbep cao6pahaja, cry4eur

cry4raja Ha Cao6pahajHoM Qaxynrery Vuneeparrera y 5eorpa4y.

940 o4 30.06.2021.

Macrep aKaAeMcKl4x

ffi*-*"j1_ry$Pn



БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА 

 
Миливоје Илић је рођен 09.04.1997. године у Ваљеву. Основну школу ,,Владика 
Николај Велимировић“ у Ваљеву, завршио је са одличним успехом. Средњу техничку 
школу ,,Техничка школа Ваљево“, образовни профил ,,Техничар за безбедност 
саобраћаја“ завршио је 2016. године са одличним успехом. Саобраћајни факултет, 
Универзитета у Београду, уписао је школске 2016/2017. године. Основне академске 
студије, на модулу за Железнички саобраћај и транспорт завршио је 2020. године са 
просечном оценом 9,14. Завршни рад на тему: „Симулациони модел за анализу утицаја 
лаганих вожњи на време вожње возова на релацији Ваљево-Косјерић“ одбранио је са 
оценом 10 и тиме стекао звање: Дипломирани инжењер саобраћаја. Мастер академске 
студије уписао је на Саобраћајном факултету, Универзитета у Београду, на модулу за 
Железнички саобраћај и транспорт школске 2020/2021. године. 

Кандидат Миливоје Илић је у току студија показао интересовање за стицањем нових 
знања, посвећеност учењу и раду и показао је склоност за индивидуални и тимски рад. 
Поседује знање и вештине за рад на рачунарима, познавање савремених софтвера, као 
и нових симулационих софтвера значајних као алат за истраживања у области 
железничког саобраћаја, што је и показао кроз израду завршног рада који је одбранио 
са највећом оценом.  

Током основних студија, два пута је био прималац стипендије коју додељује Град 
Ваљево за постигнут успех, и то за школску 2018/19. и 2019/20. годину. У 2019. години 
био је добитник награде за остварен изузетан успех у трећој години студија на 
Саобраћајном факултету, Универзитета у Београду, на модулу за Железнички саобраћај 
и транспорт, а у 2020. години је био добитник исте награде за остварен изузетан успех 
у четвртој години студија. Добитник је и награде из фонда „Дипл. инж. Миодраг 
Селић“, као најбољи дипломирани инжењер железничког саобраћаја 2021. године.  

Од јануара 2021. године био је ангажован на Саобраћајном факултету, на Катедри за 
Експлоатацију железница, железничке пруге, станице и чворове, као сарадник ван 
радног односа – демонстратор. У склопу овог ангажовања, учествовао је као помоћ у 
реализацији наставних активности у току летњег семестра школске 2020/21. године на 
предметима на основним академским студијама: Основи функционисања железнице, 
Безбедност железничког саобраћаја, Регулисање употребе кола и Анализа ванредних 
догађаја на железници. На поменутим предметима био је ангажован на активностима 
које подразумевају реализацију вежби, прелазак градива са предавања, припрема 
студената за колоквијум, држање консултација,  као и иновирања градива из 
поменутих предмета за наредну школску годину.  

Написао је један рад за домаћи научно-стручни часопис „Железнице“ који је прихваћен 
за објављивање. 




