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БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Ана Кркобабић је рођена 18.01.1982. године у Београду где је завршила основну и средњу 

школу. Дипломирала је на Вишој техничкој текстилној школи у Београду, на одсеку за 

Текстилну технологију (смер Моделарско конструкторски) 2006. године са просечном 

оценом у току студија 8,82. Основне академске студије на Технолошко-металуршком 

факултету у Београду завршила је 2014. године са просечном оценом 9,60. На истом 

факултету 2016. године завршила је мастер академске студије са просечном оценом 9,89 и 

стекла академски назив мастер инжењер технологије. Докторске академске студије 

уписала је 2020. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду на студијском 

програму Текстилно инжењерство (Уверење Д.Бр.2020/4011 од 13.11.2020).  

Од 2018-2020. године била је ангажована на Високој текстилној струковној школи за 

дизајн, технологију и менаџмент у Београду, као сарадник у настави за предмете 

Текстилни материјали, Испитивање текстила и Текстилна влакна који припадају научној 

области Техничко-технолошке науке, ужа научна област Текстилно инжењерство. 

 

БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Ана Кркобабић је као коаутор објавила два рада категорије М20 и то:  

 

Рад у врхунском међународном часопису (М21а) 

1. M. Milošević, A. Krkobabić, M. Radoičić, Z. Šaponjić, T. Radetić, M. Radetić, 

Biodegradation of cotton and cotton/polyester with Ag/TiO2 nanoparticles in soil, 

CARBOHYDRATE POLYMERS, 158 (2017) 77-84 

             doi: 10.2016/j.carbpol.2016.12.006 

 

Рад објављен у међународном часопису (М23) 

1. M. Milošević, A. Krkobabić, M. Radoičić, Z. Šaponjić, V. Lazić, M. Stoiljković, M. 

Radetić, Antibacterial and UV protective properties of polyamide fabric impregnated 

with TiO2/Ag nanoparticles, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 80 

(2015) 705-715 

doi: 10.2298/JSC141104125M 
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ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

 

Комисија је након прегледане конкурсне документације закључила да кандидат Ана 

Кркобавић испуњава услове конкурса и Правилника о избору наставника и сарадника.  

 

Ценећи целокупан досадашњи рад кандидата, чланови Комисије сматрају да кандидат 

испуњава све законске и стручне услове за избор у звање асистента за ужу стручну област 

Текстилно инжењерство по расписаном конкурсу и са задовољством предлажу Наставно-

стручном већу Академије техничко-уметничких струковних студија Београд да се Ана 

Кркобабић, мастер инжењер технологије изабере у звање асистента за ужу стручну област 

Текстилно инжењерство на одређено време од 3 (три) године са пуним радним временом. 

Посебно се истиче педагошки рад кандидата у Високој текстилној струковној школи за 

дизајн, технологију и менаџмент  у Београду који је од стране студената оцењен високом 

оценом (4,82), као и ангажовање  на вежбама из предмета: Текстилна влакна, Испитивање 

текстила и Текстилни материјали.  Уверени смо да ће кандидат Aна Кркобабић допринети 

успешној реализацији студентских вежби из предмета који припадају ужој стручној 

области за коју се бира.   

 

 

 

У Београду, 01.12.2020. године 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРИПРЕМУ ИЗВЕШТАЈА 

                                                                                                
 

др Биљана Поповић, проф.струк.студија- председник комисије 

 

 

др Адела Медовић Баралић, проф.струк.студија - члан комисије 

 

 

др Љиљана Сретковић, проф.струк.студија - члан комисије 

 


