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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 
ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

 
 

Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука 05-02 бр. 4/15 од 
29.01.2015. године, расписан је конкурс за избор једног сарадника у звање асистента, 
на одређено време од три године, са пуним радним временом, за ужу научну област 

Информациони системи. 
 

За припрему Извештаја о пријављеним кандидатима, на седници Изборног већа 
одржаној 28.01.2015. именована је комисија (одлука 05-02 бр. 4/15-1 од 29.01.2015. 
године), у следећем саставу: 

1. др Зоран Марјановић, редовни професор ФОН-а - председник, 
2. др Ненад Аничић, ванредни професор ФОН-а - члан, 
3. др Иван Луковић, редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду - 

члан. 
 

На основу увида у достављени конкурсни материјал, Комисија упућује Декану и 

Изборном већу Факултета следећи 
 

И З В Е Ш Т А Ј 

 
Конкурс је објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање 

„Послови“ број 608, од 11.02.2015. године, са роком пријављивања од 15 дана.  

У предвиђеном року пријавили су се кандидати Александар Васев и Срђа 
Бјеладиновић.  

Провером достављене документације утврђено је да Александар Васев не 

испуњава формални услов за избор у звање асистента, јер је на претходним нивоима 
студија имао мању укупну просечну оцену од 8 (тачније 7,75).  

Кандидат Срђа Бјеладиновић испуњава услове прописане конкурсом. 

Подаци о кандидатима 
 

1. Срђа Бјеладиновић 
 

Кандидат Срђа Бјеладиновић рођен је 09.04.1985. године у Београду. Трећу 

београдску гимназију завршио је 2004. године са одличним успехом и као носилац 
дипломе „Вук Караџић“. Исте године уписао је Факултет организационих наука, одсек 
Информациони системи и технологије. Дипломирао је у року, 17.06.2009. године, са 

просечном оценом 8.91 и оценом 10 на дипломском раду. Године 2009. уписује 
дипломске академске студије – мастер на Факултету организационих наука, студијски 
програм Информациони системи и технологије, студијско подручје (модул) 

Информациони системи. Мастер студије завршава 14.07.2011. године са просечном 
оценом студирања 10,0 и оценом 10 на завршном мастер раду. Године 2011. уписује 
докторске академске студије – студијски програм за Информационе системе. 
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1.1. Наставно искуство 

 

Од 10.2009. године ангажован је као демонстратор на предметима Базе 
података, Пројектовање информациони система, Анализа и логичко пројектовање, 
Физички пројекат у изабраном окружењу и Одабрана поглавља ИС.  

Маја 2010. године изабран је у звање сарадника у настави на катедри за 
Информационе системе. Поред споменутих предмета, бива ангажован и на предмету 
XML технологије и апликације, као и на предметима мастер студија Базе података 2, 

Физичко пројектовање ИС у изабраном софтверском окружењу, Интегрисана 
софтверска решења, Администрација базе података и Изабрана поглавља из ИС. 

Од маја 2012. године анагажован је као асистент на предметима основних 

академских студија: Базе података, Пројектовање информационих система, Анализа и 
логичко пројектовање, Физичко пројектовање ИС у изабраном окружењу и Одабрана 
поглавља ИС, као и на предметима мастер студија Базе података 2, Физичко 
пројектовање ИС у изабраном софтверском окружењу, Интегрисана софтверска 
решења, Администрација базе података, Анализа пословних система и Изабрана 
поглавља из ИС. 

Приликом евалуације од стране студената, педагошки рад кандидата оцењиван 
је високом оценом: на скали 1-5, оценом 4,7 или већом у сваком семестру. У зимском 

семестру 2014/2015. године просечна оцена на свим предметима била је 4,87 (на скали 
1-5). 

Кандидат је до сада био и члан у 15 комсисја за израду и одрбану завршних 

радова на основним студијама. 
 

2.1. Библиографски подаци 

 

Радови објављени на међународним научним скуповима штампани у целини: 

 

• Bjeladinovic, S, Marjanovic, Z (2014). A Comparison and Integration of Ontologies 
Suitable for Interoperability Extension of SCOR Model, 6TH ICT Innovations 
Conference (ICT Innovations 2014), Ohrid, FYR Macedonia. ISBN: 978-3-319-09878-
4, pp.75-84, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol.311, Springer  

• Bjeladinovic, S, Isljamovic, S (2014). Application for Tracking Students’ Efficiency 
and Predicting Expectations Based on Current Results, International Conference on 
Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST 2014), Konya, Turkey. 
ISBN: 978-605-61434-3-4, pp.224-228, Necmettin Erbakan University, Ahmet 
Kelesoglu Education Faculty Meram 

• Bjeladinović, S, Babarogić, S, Marjanović, Z (2012). Comparison of relational and 
NoSQL systems, Proceedings of XIII International Symposium SymOrg 2012, ISBN: 
978-86-7680-255-5, FON, Beograd 

 

Монографије, посебна поглавља у књигама, скрипте: 

 

• Marjanović, Z, Aničić, N, Babarogić, S, Janković, M, Ljubičić, M, Bjeladinović, S, 
Milovanović, E, Skripta iz predmeta Baze podataka 2, FON, Beograd, 2013. 
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3.1. Професионално искуство 

 

 Кандидат је доставио податке о ангажовању као предавача од стране Оrаcle 
University-а. До сада је одржао више десетина курсева у земљи и иностранству, као и 
путем Интернета. Најчешће држани курсеви су из области база података, сервисно 
оријентисане архитектуре и datawarehouse-a. 

 На одржаним курсевима оцењиван је високим оценама, са просечном оценом у 
последње три године од преко 97%(на скали од 1-100%). 

На такмичењу у програмирању "FON Hakaton 2014" у организацији Удружења 

студената информатике Фон-а, Срђа Бјеладиновић је био један од ментора 
победничког тима. 
 

 
 

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 
 

Прегледом достављене документације, Комисија је утврдила да су кандидати 

Александар Васев и Срђа Бјеладиновић у прописаном року доставили 

документацију предвиђену конкурсом, али да само кандидат Срђа Бјеладиновић 

испуњава захтеване услове.  
 
Ценећи научне, стручне и педагошке резултате кандидата Срђе Бјеладиновића, 
Комисија предлаже Изборном већу Факултета организационих наука да се Срђа 

Бјеладиновић изабере за сарадника у звање асистента за ужу научну област 
Информациони системи, на одређено време од 3 године, са пуним радним временом. 
 

 

 

 

 

У Београду, 20. 04. 2015. године 

 

 
                    Комисија 

 

 

____________________________________________ 

др Зоран Марјановић 

редовни професор ФОН-а, председник 
 

 

____________________________________________ 

др Ненад Аничић  

ванредни професор ФОН-а, члан 

 

 

____________________________________________ 

  др Иван Луковић,  

ред. проф. Факултета техничких наука у Новом Саду, члан 

 


