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ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

Јове Илића 154, Београд 

 

 

Изборном већу Факултета организационих наука 

Декану Факултета организационих наука 

 

Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука 05-02 бр. 4/71 од 2.11.2016. године 

именовани смо за чланове Комисије за припрему Извештаја за избор три сарадника у звање 

сарадника у настави за ужу научну област Информациони системи, на одређено време од једне 

године са пуним радним временом.  

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

већу Факултета следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Конкурс за избор три сарадника у звање сарадника у настави, са пуним радним временом, за 

ужу научну област Информациони системи, објављен је у листу “Послови” Националне службе 

за запошљавање бр. 696 од 19.10.2016. са роком трајања од 15 дана. 

У предвиђеном року пријавило се пет кандидата: Милош Златковић, Анђела Пејановић, 

Софија Прокић, Александар Ђорђевић и Сања Крговић. 

 

 

 

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ МИЛОШУ ЗЛАТКОВИЋУ 

 

1. Биографски подаци 

 

Милош Златковић је рођен 22.6.1993. године у Београду. Завршио је основну школу “Други 

шумадијски одред” у Марковцу као носилац Вукове дипломе. Након тога, 2012. године је 

завршио Гимназију Велика Плана у Великој Плани (информатички смер) такође са просеком 5.00. 

2012. године уписује Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, на студијском 

програму Информациони системи и технологије, који завршава 2016. године, са просеком 9.77. 

2016. године уписује мастер академске студије на Факултету организационих наука, Универзитет 

у Београду, на смеру Информациони системи и технологије. Кандидат има напредно знање 

енглеског језика и основна знања из француског и немачког језика. 
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2. Радно искуство 

 

За време основних студија, од октобра 2014. године је сарадник на истраживањима и 

пројектима у Лабораторији за информационе системе “др Бранислав Лазаревић” на ФОН-у, а од 

фебруара 2016. године до јула 2016. године је био ангажован као студент демонстратор на три 

предмета, Структуре података и алгоритми на другој години студија, Моделовање послових 

процеса и Програмски језици на трећој години, где је учествовао у извођењу вежби као и 

припреми и извођењу колоквијума и испита. Оцењен је од стране студената са оценама 

4.76/5.00, 4.84/5.00 и 4.74/5.00 респективно по предметима. 

Учествовао је на више интерних и истраживачких пројеката, укључујући и развој софтвера за 

тестирање исправности алгоритама студената за потребе предмета Структуре података и 

алгоритми, који се успешно користи.  

Познаје више програмских језика, софтверских алата, методологија, метода и техника за 

развој информационих система. 

 

 

ПОДАЦИ О КАНДИДАТКИЊИ АНЂЕЛИ ПЕЈАНОВИЋ 
 

1. Биографски подаци 

 

Анђела Пејановић је рођена 16.8.1993. године у Параћину. Завршила је гимназију у Соколцу 

као носилац Вукове дипломе. Након тога, 2012. године уписује Факултет организационих наука, 

Универзитет у Београду, на смеру Информациони системи и технологије, који завршава 2016. 

године, са просеком 9.58. 2016. године уписује мастер академске студије на Факултету 

организационих наука, Универзитет у Београду, на студијском програму Информациони системи 

и технологије. Кандидаткиња има напредно знање енглеског језика и основно знање руског 

језика. 
 

2. Радно искуство 
 

За време основних студија, од фебруара 2016. године до јула 2016. године је била ангажована 

као студент демонстратор на два предмета, Увод у информационе системе на првој години 

студија и Моделовање пословних процеса на трећој години студија, где је учествовала у 

извођењу вежби као и припреми и извођењу колоквијума и испита. Оцењена је од стране 

студената са оценама 4.95/5.00, 4.75/5. респективно по предметима. 

Радила је као члан општинске изборне комисије на локалним изборима у Босни и 

Херцеговини 2012. године. Познаје више програмских језика, софтверских алата, методологија, 

метода и техника за развој информационих система. 

 

ПОДАЦИ О КАНДИДАТКИЊИ СОФИЈИ ПРОКИЋ 
 

1. Биографски подаци 

Софија Прокић је рођена 23.4.1993. године у Београду. Завршила је основну школу “Момчило 

Живојиновић” у Младеновцу са одличним успехом. Након тога, завршава гимназију у 
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Младеновцу са одличним успехом. Након тога, 2012. године уписује Факултет организационих 

наука, Универзитет у Београду, на студијском програму Информациони системи и технологије, 

који завршава 2016. године, са просеком 8.58. 2016. године уписује мастер академске студије на 

Факултету организационих наука, Универзитет у Београду, на смеру Информациони системи и 

технологије. Кандидаткиња има напредно знање енглеског језика и руског језика. 

 

2. Радно искуство 

 

Кандидаткиња је обавила стручну праксу у Републичком заводу за статистику. 

 

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ АЛЕКСАНДРУ ЂОРЂЕВИЋУ 

 

1. Биографски подаци 

Александар Ђорђевић је рођен 22.5.1991. године. Похађао је Факултет за трговину и 

банкарство, Алфа универзитет, од 2010. године где је дипломирао 2014. године на смеру 

Трговина. 2014. године уписује мастер академске студије на Факултету организационих наука, 

Универзитет у Београду, на смеру Информациони системи и технологије, где је одбранио мастер 

рад 2016. године са оценом 10 и стекао звање Мастер инжењер организационих наука. Просечна 

оцена током мастер студја износи 8.71. Кандидат има напредно знање енглеског језика. 

 

2. Радно искуство 

 

Кандидат нема радно искуство. 

 

ПОДАЦИ О КАНДИДАТКИЊИ САЊИ КРГОВИЋ 

 

1. Биографски подаци 

 

Сања Крговић је рођена 8.10.1992. године. Завршила је основну школу “Меша Селимовић” у 

Јањи. Након тога, 2011. године је завршила техничку школу “Михајло Пупин” у Бијељини (смер 

ПТТ техничар. 2011. године уписује Факултет пословне економије у Бијељини, на смеру Пословна 

информатика, који завршава 2016. године, са просеком 7.55. 2016. године уписује мастер 

академске студије на Факултету организационих наука, Универзитет у Београду, на смеру 

Информациони системи и технологије. Кандидат има основно знање енглеског језика. 

 

2. Радно искуство 

 

Кандидаткиња није навела да поседује било какво радно искуство. 
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МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

Законом о високом образовању и Статутом Факултета организационих наука је дефинисано 

да „Факултет бира у звање сарадника у настави студента мастер студија који је претходне нивое 

студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8).” 

 

На основу увида у достављену документацију, комисија је утврдила да се на конкурс у 

предвиђеном року пријавило пет кандидата: Милош Златковић, Анђела Пејановић, Софија 

Прокић, Александар Ђорђевић и Сања Крговић. Кандидат Александар Ђорђевић није доставио 

уверење да је студент мастер студија, док кандидат Сања Крговић има просечну оцену мању од 

8.00. Сви остали кандидати су доставили све што је предвиђено конкурсом и утврђено је да 

испуњавају услове прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета 

организационих наука. 

 

На основу документације, комисија закључује да су кандидати Милош Златковић, Анђела 

Пејановић и Софија Прокић остварили значајне резултате у досадашњем образовању и раду. 

 

Ценећи стручне квалификације кандидата, Комисија предлаже Декану и Изборном већу 

Факултета организационих наука да се Милош Златковић, Анђела Пејановић и Софија Прокић 

изаберу за сараднике у звању сарадника у настави, за ужу научну област Информациони 

системи, на одређено време од једне године са пуним радним временом. 

 

У Београду, 15.11.2016. године. 

 

 

Комисија 

 
          ________________________________________________ 

др Зоран Марјановић, 

ред. проф. Факултета организационих наука – председник 

 

       ________________________________________________ 

др Синиша Нешковић, 

ванр. проф. Факултета организационих наука – члан 

 

          ________________________________________________ 

др Иван Луковић, 

ред. проф. Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду - члан 


