


Образовање и квалификације 

Основну школу и Гимназију „Иво Андрић“ завршила у Вишеграду са 
одличним успехом. Прву годину општег смера на Агрономском факултету у Чачку 
уписала шк. 2008/2009. године. 

У новембру  2012. године дипломирала на Агрономском факултету у Чачку 
Универзитету у Крагујевцу, са просечном оценом 9,60.  

2014. год. завршила мастер академске студије са просечном оценом 10,00 и 
сада има звање Мастер инжењер пољопривреде. Исте године уписала Докторске 
академске студије (студијски програм Агрономија) на Агрономском факултету у 
Чачку Универзитета у Крагујевцу. 

Говори енглески језик. 
Одлично се сналази у основним рачунарским програмима као што су: 

Mysrosoft Office Word, Mysrosoft Office Excel, Mysrosoft Office PowerPoint, Internet. 
 

Награде и признања 
 
У школској 2011/2012. години била стипендиста Фонда за младе таленте 

Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије и Универзитета у 
Крагујевцу за одличан успех и постигнуте резултате током студирања. 

 
Запослења 
 
Од фебруара 2014. године ради као сарадник у настави за ужу научну област: 

Воћарство на Агрономском факултету у Чачку. 
 

 

2. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
 

2.1. Одбрањен мастер рад 
 

 
Илић Радмила (2014): Бујност стабла, принос и квалитет плода шљиве (Prunus 
domestica L.) у зависности од подлоге, Агрономски факултет, Чачак. 

 
 
 

2.2.Објављени радови 
 

Рад у врхунском међународном часопису (М21) 
 

1. Milošević, T., Milošević, N., Milivojević, J., Glišić, I., Nikolić, R. (2014): Experiences 
with Mazzard and Colt sweet cherry rootstocks in Serbia which are used for high 
density planting system under heavy and acidic soil conditions, Scientia 
Horticulturae 176, pp. 261–272. doi: 10.1016/j.scienta.2014.07.020 

 



Рад у истакнутом међународном часопису (М22) 
 

2. Milošević, T., Milošević, N., Glišić, I., Nikolić, R., Milivojević, J. (2015): Early tree 
growth, productivity, fruit quality and leaf nutrients content of sweet cherry grown 
in a high density planting system. Horticultural Science, 42(1): 1-12. doi: 
10.17221/119/2014-HORTSCI 

 
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 

 
3. Glišić, I., Milošević, T., Milošević, N., Nikolić, R., Paunović, G. (2014): 

Agroeconomic analysis of apricot production in early years after planting, Book of 
Abstarcts of the International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014, 
october 23-26, Bosnia and Herzegovina, pp. 215-221. 

 
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63) 

 
4. Николић, Р., Глишић, И., Пауновић, Г., Зорнић, Б., Милошевић, Т. (2013): 

Вегетативни раст и физичко-хемијске особине плода крушке (Pyrus 
communis ssp. communis L.). Зборник радова са XVIII Саветовања о 
биотехнологији, 15-16 Март 2013, Агрономски факултет, Чачак, стр. 273-280. 

5. Глишић, И., Милошевић, Т., Пауновић, Г., Илић, Р. (2015): Утицај термина 
прекраћивања младара на особине и развој превремених гранчица код кајсије. 
Зборник радова са ХХ Саветовања о биотехнологији, 13-14. Март 2015, 
Агрономски факултет, Чачак, стр. 211-219. 

 
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64) 

 
6. Милошевић, Т., Милошевић, Н., Глишић, И., Николић, Р. (2013): Утицај подлоге на 

вегетативни раст, родност и физичко-хемијске особине плода крушке (Pyrus 
communis ssp. communis L.). Book of Abstarcts of the 2nd International symposium and 
18th Scientific conference of agronomist of Republic of Serbska, March 26-29, 2013, 
Trebinje, Bosnia and Herzegovina, pp. 120-121. 

7. Ilić, R., Glišić, I., Milošević, T., Paunović, G., Glišić, S.I., Mitrović, M. (2015): The 
influence of rootstock on vigor, yield and characteristics of fruit of plum cultivars. 
AgroRes, IV International Symposium and XX Scientific Professional Conference 
of Agronomists of Republic of Srpska. Book of Abstracts, Bijeljina, March 2-6, 
2015, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, pp. 114-115. 

 
8. Milošević, T., Milošević, N., Glišić, I., Ilić, R. (2015): Vegetative growth, productivity 

and fruit quality of apricots as affected by rootstock or inter-stem. AgroRes, IV 
International Symposium and XX Scientific Professional Conference of 
Agronomists of Republic of Srpska. Book of Abstracts, Bijeljina, March 2-6, 2015, 
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, pp. 116-117. 

 
 
 



3. НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ 
 

Радмила Илић као сарадник у настави за ужу научну област: Воћарство на 
Агрономском факултету у Чачку од фебруара 2014.године, изводила је вежбе на 
два студијска програма ОАС Општа агрономија и Воћарство и виноградарство. 

Средња оцена наставног и педагошког рада Радмиле Илић за предмете 
Опште воћарство, Производња воћног садног материјала, Агротехника воћака и 
Специјално воћарство у складу са препорукама Националног савета за високо 
образовање, на крају пролећног семестра школске 2014/2015.године је 4,99 (1-5). 

У досадашњем раду кандидат Радмила Илић је савесно и студиозно 
учествовала у реализацији наставних планова и програма. Испољила је 
професионалан и коректан однос према студентима и према колегама на 
Агрономском факултету и другим сродним факултетима и институтима. 

 
 

4. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
 
 

Радмила Илић члан је: 
 Наставно научног већа Агрономског факултета у Чачку; 

 Катедре за воћарство и виноградарство Агрономског факултета; 

 Комисије за промоцију Агрономског факултета; 

 Организационог одбора IX Смотре научних радова студената агрономије са 
међународним учешћем; 

 Организационог одбора ХХ Саветовања о биотехнологији; 

 Организационог одбора прославе дана факултета; 

 Техничког уредништва научног часописа Acta Agriculturae Serbica; 

 Радне групе Пилот пројекта „Како да мој град постане европски град, како 
да моје село постане европско село“ у просторијама  Регионалне привредне 
коморе Краљево ОЈ у Чачку. 

 
 

5. ПРЕДЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОДЛУКЕ 
 

На основу приложене документације и  њене детаљне анализе Комисија констатује 
да кандидат Радмила Илић испуњава све услове за избор у звање асистента за ужу 
научну област: Воћарство са пуним радним временом: 

- Поседује научни степен мастер инжењер пољопривреде; 
- Уписана је на прву годину докторских студија на Агрономском факултету у 

Чачку, студијски програм Агрономија у шк.2014/2015.години; 
- Аутор је или коаутор научних радова из области: Воћарство; 
- Поседује способност за наставно-научни и педагошки рад.                        

 






