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Остало (опционо)

Кандидата одликује одлична примена теоријских знања при раду у лабораторији. Велики део
искуства је стекао током свог ангажовања на IPA пројекту ''Agriculture Contribution towards Clean
Environment and Healthy Food'' од стране Пољопривредног факултета Нови Сад. Његово
ангажовање је подразумевало рад у Лабораторији за испитивање земљишта, ђубрива и биљног
материјала, оделење за Агрохемију и Лабораторији за биолошка испитивања и пестициде. Пре
свега, био је задужен за одржавање и рад на атомском апсорпционом спектрофотометру и
Elemental analyzer-у, али и за друге апарате у склопу лабораторије, као што су пламени
фотометар, спектрофотометар и pH-метар. Овладао је методама за хемијско испитивање
земљишта, ђубрива и биљног материјала.
Од 01.12.2018. запослен је на Технолошком факултету Нови Сад. Своја искуства успешно
примењује при извођењу експеримената за израду своје докторске дисертације. Ови
експерименти подразумевају припрему узорака и рад на GC-MS уређају са циљем одређивања
аутентичности хране. Такође се бави течном хроматографијом биолошки активних једињења на
HPLC уређају са DAD и RI детекторима. Обучен је за обраду података применом
мултиваријантне статистике. У периоду од 01.12.2018. до 31.12.2019. је био ангажован на
пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја ТР-31066 ''Саврмено
оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе''.
У школској 2020/2021. години учествовао је у извођењу наставе на Технолошком факултету
Нови Сад. Био је ангажован у извођењу експерименталних вежби на предмету Општа и
неорганска хемија, као и у извођењу рачунских вежби на предмету Рачунање у хемији. Такође,
кандидат је на наведеним предметима дао велики допринос у припреми online наставе.
Кандидат поседује сертификат о успешно завршеној обуци за коришћење и одржавање
Shimadzu уређаја GC-2010 Plus.
Добитник је награде Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2011/2012.
години.
Добитник је изузетне награде Технолошког факултета Нови Сад за постигнут успех у школској
2011/2012. години.
Добитник је друге награде Технолошког факултета Нови Сад за постигнут успех у школској
2012/2013. години.
Добитник је треће награде за завршни пројекат из предмета Технологија готових лекова на
завршној години основних академских студија Технолошког факултета Нови Сад.

Анализа рада кандидата

Кандидат, Марко Илић, је са високим просеком завршио, како основне, тако и мастер студије,
на смеру Фармацеутско инжењерство, на Технолошком факултету Нови Сад, Универзитета у
Новом Саду, након чега уписује докторске студије на истом факултету, на студијском програму

Прехрамбено инжењерство. Током студија, био је ангажован на IPA пројекту ''Agriculture
Contribution towards Clean Environment and Healthy Food'' од стране Пољопривредног факултета
Нови Сад, где је стекао одличне вештине рада у лабораторији.
У звање истраживач-приправник изабран је 2018. године, а његово запослење на Технолошком
факултету Нови Сад отпочиње исте године ангажовањем на пројекту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја ТР-31066 ''Саврмено оплемењивање стрних жита за садашње и
будуће потребе''.
У оквиру свог научно-истраживачког рада, кандидат се бави течном хроматографијом биолошки
активних једињења на HPLC апарату. Аутентичност хране је такође област истраживања
кандидата, која подразумева анализу узорака на GC-MS апарату и обраду добијених резултата.
Ово је уједно и тема његове докторске дисертације. Самостално пише научне радове за високо
котиране међународне часописе и учествује на коференцијама са оралним презентацијама на
енглеском језику.
У школској 2020/2021. години, кандидат је био ангажован у извођењу експерименталних и
рачунских вежби у оквиру два предмета на Технолошком факултету Нови Сад. У току свог
ангажмана показао је да на јако добар начин уме да пренесе своје знање, а имао је и одличан
приступ студентима. Такође, показао је своју креативност у извођењу online вежби.

Мишљење о испуњености услова и предлог за избор у звање кандидата – истраживач
сарадник

Комисија за избор у истраживачко звање кандидата Марка Илића, сагледавши целокупну
поднету документацију као и све чињенице наведене у Извештају за избор у звање истраживачсарадник, констатује да кандидат испуњава све услове дефинисане Правилником о стицању
истраживачких и научних звања донетог од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, као и услове Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача на Технолошком
факултету Нови Сад, Универзитета у Новом Саду.
Комисија предлаже Наставно-научном већу Технолошког факултета Нови Сад да кандидата
Марка Илића изабере у звање истраживач-сарадник.
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