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Декану Факултета организационих наука,  
Универзитета у Београду  

 
 

Изборном већу Факултета организационих наука 
 
 
 
Предмет: Избор једног сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну 
област Информационе технологије  
 
 
Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука 05-02 бр. 4/56 од 14.10.2016. 
године, расписан је конкурс за избор једног сарадника у звање сарадника у настави, 
на одређено време од једне године, са пуним радним временом, за ужу научну област 
Информационе технологије.  
 
Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука 05-02 бр. 4/75 од 2.11.2016. 
године, именовани смо за чланове Комисије за припрему Извештаја о пријављеним 
кандидатима, у следећем саставу:  
 
1. др Дејан Симић, редовни професор ФОН-а, Универзитета у Београду – председник  
2. др Мирослав Миновић, ванредни професор ФОН-а, Универзитета у Београду – члан  
3. др Бошко Николић, редовни професор Електротехничког факултета, Универзитета у 
Београду – 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 за избор једног сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну област 
Информационе технологије објављен је у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови“, бр. 696 од 19.10.2016. године са роком трајања од 15 дана.  
 
У предвиђеном року пријављена су 2 кандидата: Бојан Марчета и Добрислав Дракул. 
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1. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1.1. Кандидат Бојан Марчета  
 
1.1.1. Биографски подаци и подаци о образовању 
 
Бојан Марчета је рођен 16.05.1982. године у Вуковару. Завршио је средњу 
електротехничку школу „Никола Тесла“ у Београду 2001. године. Факултет 
организационих наука Универзитета у Београду – смер Информациони системи и 
технологије уписује 2004. године и завршава 2010. године са просечном оценом 8.05, 
одбранивши завршни рад под насловом „Алати за рад са cloud computingom” оценом 10. 
На Факултету организационих наука уписује Мастер студије 2016. године. 
 
Од 2011. године кандидат Бојан Марчета је запослен на Факултету организационих 
наука, у оквиру Иновационог центра, на месту стручног сарадника. Од 2012. године 
прелази на место сарадника у Лабораторији за мултимедијалне комуникације. 
 
1.1.2. Радно и наставно искуство  
 
У оквиру Иновационог центра Факултета организационих наука Бојан Марчета је 
учествовао више пута у реализацији студентских курсева „Администрација Линкус 
система“ и „Администрација рачунарских мрежа“. 
 
У оквиру Лабораторије за мултимедијалне комуникације на Факултету организационих 
наука Бојан Марчета је обављао следеће активности: 

- Одржавање и конфигурација рачунарске мреже и уређаја у Лабораторији, 
- Планирање, пројектовање и имплементација мрежне инфраструктуре,  
- Инсталирање, конфигурисање и одржавање Линукс сервера и клијентских 

машина, 
- Техничка подршка у реализацији пројеката Лабораторије, 
- Административни послови у делу издаваштва часописа Инфо М, 
- Учешће у извођењу лабораторијских вежби на предметима прве, друге и треће 

године основних академских студија, 
- Учешће на домаћим конференцијама. 

 
Бојан Марчета је више пута учествовао на конференцији InfoTech, као аутор и као 
подршка у планирању и организацији путовања на конференцију. 
 
Од 2014. године, Бојан Марчета је на Факултету организационих наука задужен за 
управљање системом Студије на даљину – DLS. У оквиру овог посла радио је 
администрацију Moodle система, израду резервних копија података, управљање 
подацима о корисницима и постављање наставних материјала. 
 
2014. године Бојан Марчета је задужен и за управљање „паметном“ учионицом 
(Самсунг сала – Б002). У оквиру овог посла радио је администрацију система, 
управљање апликацијом Samsung school, која се користи за одржавање наставе на 
таблет уређајима. Неколико пута је наставном особљу држао обуку за коришћење 
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имплементираног решења за наставу и био је задужен за техничку подршку у 
претходно наведеној сали. 
 
Поред тога, Бојан Марчета је од 2014. године био ангажован за техничку подршку у 
Рачунском центру Факултета организационих наука. На том радном месту обављао је 
следеће активности: 

- Одржавање и конфигурација целокупне рачунарске мреже Факултета, 
- Планирање, пројектовање и имплементација мрежне инфраструктуре, 
- Инсталирање, конфигурисање и одржавање Линукс сервера и Windows 

клијентских машина, 
- Инсталација система и потребног софтвера у рачунарским салама на целом 

Факултету, 
- Инсталација и конфигурација бежичне опреме (AP), 
- Одржавање рачунара намењених за hosting сајтова, 
- Одржавање система Eventus, намењеног за резервацију сала на Факултету од 

стране наставног особља, 
- Отварање корисничких налога за електронску пошту, Wi-Fi и студије на даљину, 
- Одржавање сајта Факултета организационих наука, 
- Креирање и копирање резервних копија података за све претходно наведене 

системе и 
- Техничка подршка наставном особљу у извођењу наставе. 

 

Такође, Бојан Марчета је у оквиру рада у Рачунском центру Факултета организационих 
наука учествовао у планирању, пројектовању и изради планске документације на 
пројекту реконфигурације рачунарске мреже Факултета и додавању и конфигурацији 
нових мрежних уређаја. Тренутно је ангажован на пословима конфигурације нове 
мрежне опреме. 

Бојан Марчета је до сада 4 године био ангажован на извођењу лабораторијских вежби, 
припреми и организовању писмених испита и колоквијума, као и менторствима за 
пројекте на предметима основних академских студија: Основе информационо-
комуникационих технологија, Архитектура рачунара и оперативни системи и 
Рачунарске мреже и телекомуникације. На овим предметима кандидат је током зимског 
семестра претходних година имао у просеку преко 200 самостално одржаних часова 
лабораторијских вежби. 
 
Приликом евалуације од стране студената његов педагошки рад је оцењиван високим 
оценама, о чему постоји писана евиденција на Факултету организационих наука. 
 
1.1.3. Остали биографски подаци  
 
У току 2011. и 2012. године Бојан Марчета је похађао и са успехом завршио (Red Hat 
Enterprise Linux) курс. У истом периоду је похађао Cisco Академију, CCNA курс, који је 
са успехом завршио, остваривши најбоље резултате у својој групи. 
 
Кандидат Бојан Марчета течно говори, чита и пише на енглеском језику. Одлично 
познаје Линукс оперативне системе. Такође, одлично познаје рад са различитим 
типовима мрежних уређаја (рутери и свичеви) произведених од стране различитих 
произвођача (Cisco, HP, TP Link, AT). 
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Области интересовања Бојана Марчете су рачунарске мреже и заштита рачунарских 
мрежа и система.  
 
1.1.4. Библиографија  
 
Kaндидат је навео да је учествовао као аутор на домаћој научно-стручној конференцији 
InfoTech.  
 
 
 
1.2. Кандидат Добрислав Дракул 
 
 
1.1.1. Биографски подаци и подаци о образовању 
 
Добрислав Дракул је рођен 08. новембра 1968. године у Фочи, Босна и Херцеговина. 
Средњу школу „Никола Тесла“ завршио је у Фочи као Машински техничар. Вишу 
Електротехничку школу, смер електроника, завршио је у Београду, 2000. године. 
Уписао је школске 1999/2000. године одсек електротехнике и рачунарства, смер 
електроника и телекомуникације, усмерење телекомуникације и завршио 2005. године 
на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду. У току студија остварио је 
просечну оцену 6.91 (шест и 91/100) и оцену 10 на дипломском испиту. 
 
1.1.2. Радно и наставно искуство  
 
Добрислав Дракул је у периоду од 1989. до 1990. године радио у компанији „Монтажа 
ТК каблова“ у Сарајеву на позицији монтера. Након тога, у периоду 1992. до 2002. 
године је радио у компанији „БРС“ у оквиру техничке службе. 
 
Добрислав Дракул је у току 2005. године радио у компанији „Спорт бет“ у Београду као 
електроничар. Од 2005. до 2006. године био је запослен као инжењер телекомуникација 
у компанији „Телеком Српске“ у Фочи, Република Српска. 
 
У периоду од 2006. до 2007. године Добрислав Дракул је радио у компанији „КРИП 
инжењеринг“ у Београду као пројектант ТК инсталација слабе струје и на активностима 
администрирања локалне рачунарске мреже. 
 
У периоду од 2008. до 2013. године Добрислав Дракул је радио у средњој техничкој 
ПТТ школи у Београду као професор на предметима из области телекомуникација за 
ТК техничаре и монтере. Изводио је наставу из предмета: КиВТК линије, ТК 
терминали, ОТДП, ОЕТ, Противпровални системи, Противпожарни системи, Основе 
програмирања, Администрирање локалних рачунарских мрежа и др. 
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У периоду од 2013. до 2014. године Добрислав Дракул је радио у компанији „Гејтс“ у 
Земуну као електроничар на пословима сервисирања, постављања и пуштања у рад 
електронских уређаја и мотора за рампе клизне капије, сегментна и аутоматска врата. 
 
Почев од 2014. године Добрислав Дракул ради у компанији „Гасаларм“ у Београду као 
електроничар – инжењер на пословима пројектовања, производње, монтаже и 
сервисирања система за детекцију гасова. 
 
У 2015. години Добрислав Дракул је радио у Основној школи „Свети Сава“ у Фочи као 
наставник на предмету Основе информатике. Поред извођења наставе припремао је 
ученике за такмичења. 
 
1.1.3. Остали биографски подаци  
 
Kaндидат Добрислав Дракул има положен стручни испит 2006. године на тему 
“Претплатнички степен матичне EWSD централе“ у Фочи.  
 
Кандидат Добрислав Дракул има положен испит 2012. године из Педагогије и 
Психологије, као и положен испит за лиценцу наставника. 
 
У области Телекомуникационих и информационих технологија Добрислав Дракул 
поседује следећа стручна знања: 

- Пројектовање ТК система (системи слабе струје, оптички и жичани водови, ТК 
терминали, штампане плоче), 

- EWSD централе, 
- Системи за пренос и напајање, 
- TCP/IP умрежавање, 
- Системско програмирање,  
- ОФДМ итд. 

 
Добрислав Дракул познаје: C, C++, Јаву, SQL, HTML, CSS и C++ у Visual Studio-у 2010. 
Поред тога, поседује стручно знање за: MS Office пакет, ECDL (7 модула), AutoCAD, 
Photoshop, Corel итд. 
 
Од страних језика Добрислав Дракул зна енглески (читање, писање, конверзација) – 
напредни ниво, као и руски језик (читање, писање) – средњи ниво. 
 
1.1.4. Библиографија  
 
Kaндидат Добрислав Дракул није навео да ли је самостално или у сарадњи са другим 
ауторима објавио научне радове.  
 

2. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На основу увида у достављену документацију, Комисија је констатовала да су 
кандидати Бојан Марчета и Добрислав Дракул поднели документа за пријављивање 
по објављеном конкурсу. Кандидат Бојан Марчета задовољава формалне услове 
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конкурса предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета 
организационих наука за избор у звање сарадника у настави. Кандидат Добрислав 
Дракул не задовољава формалне услове за избор сарадника у настави, прописане 
Законом о високом образовању и Статутом Факултета организационих наука, тј. не 
задовољава услов: 
  
- студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог 
степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8. 
 
Кандидат Добрислав Дракул је остварио укупну просечну оцену 6.91 на студијама 
првог степена, што је мање од прописане најмање потребне просечне оцене, тј. оцене 8. 
Такође, Добрислав Дракул није доставио потврду да је студент мастер академских или 
специјалистичких студија. 
 
Према томе, закључак Комисије је да од пријављених кандидата једино кандидат Бојан 
Марчета испуњава услов за избор у звање сарадника у настави прописан Законом о 
високом образовању и Статутом Факултета организационих наука. Кандидат Бојан 
Марчета је завршио основне студије са просечном оценом 8.05, уписао је мастер 
академске студије и поседује одговарајућу научну, стручну и педагошку 
оспособљеност.  
 
На основу свега наведеног, Комисија предлаже Декану и Изборном већу Факултета 
организационих наука да се кандидат Бојан Марчета изабере у звање сарадника у 
настави за ужу научну област Информационе технологије, на одређено време од 
годину дана, са пуним радним временом.  
 
У Београду,  
Дана 15.11.2016. године  

Комисија:  
 
 

______________________________________  
 

др Дејан Симић, редовни професор  
Факултета организационих наука, Универзитета у Београду – председник 

 
  

______________________________________  
 

др Мирослав Миновић, ванредни професор  
Факултета организационих наука, Универзитета у Београду – члан 

 
  

_____________________________________  
 

др Бошко Николић, редовни професор  
Електротехничког факултета, Универзитета у Београду – члан 

 
 


