
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

 

 

 

Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука у Београду, 05-02 бр. 

4/77/1 од 02. новембра 2016. године. именовани су чланови Комисије за припрему 

Извештаја о пријављеним кандидатима по конкурсу за избор једног сарадника у звање 

асистента, на одређено време у трајању од три године са пуним радним временом, за 

ужу научну област Страни језици – енглески језик, у следећем саставу: 

1. др Јелена Филиповић, ред. проф. Филолошког факултета – председник, 

2. др Весна Цакељић, ванр. проф. ФОН-а – члан, 

3. др Гордана Јакић, доцент ФОН-а - члан. 

 

Конкурс је објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање 

„Послови” 09.11.2016. године, са роком пријављивања до 15 дана.  

 

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

Изборном већу Факултета следећи 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

 

У предвиђеном року на конкурс су се пријавили следећи кандидати: 

 

● Новаковић Марија 

● Станимировић Силвана 

 

На основу увида у достављену конкурсну документацију наводимо основне 

податке о пријављеним кандидатима:  

 

Кандидати који испуњавају услове наведене у конкурсу су: Марија Новаковић и 

Силвана Станимировић. 

 

 

 

1. МАРИЈА НОВАКОВИЋ 

 

Биографски подаци:  

 

Марија Новаковић је рођена 30.01.1985. године. Основне и мастер студије 

завршила је на Филолошком факултету у Београду на смеру Енглески језик и 

књижевност са укупном просечном оценом 8,10. Уписала је докторске студије 2013. 

године на Филолошком факултету на смеру Енглески језик и књижевност, модул Језик. 

 



Кандидаткиња наводи да је учествовала у следећим активностима додатног 

образовања и стручног усавршавања:  

 

• 20th European Symposium on Languages for Special Purposes, Multilingualism 

in Specialized Communication: Challenges and Opportunities in the Digital Age, 

Centre for Translation Studies, University of Vienna, Vienna, Austria (2015),  

• Међународна конференција Нове технологије у образовању, British Council, 

Београд (2015), 

• TRAIN program – Training and Research for Newcomers, Унивезитет у 

Београду, академске 2014/2015.  

• 3rd International Conference on Languages for Specific Purposes, ДСЈКС и 

СУНСЈС, ФОН, Београд, Србија (2014), 

• International conference: Quality education and language competences for 21st 

century society: traditions, challenges and visions, European Centre for Modern 

Lanugages of the Council of Europe, Graz, Austria (2014), 

• Курс симултаног и консекутивног превођења у школи Master Translation, 

Београд, 2013/2014.  

• Друга национална конференција о сталном стручном усавршавању 

наставника, British Council, Београд (2013), 

• Teacher Development Session: Managing Change in ELT, British Council, 

Београд (2012),  

• Teacher Development Session: What's your Business English niche?; YALS и 

British Council, Београд (2012),  

• Teacher Development Session: Penny Ur (2012), IATEFL BESIG Workshop with 

Carl Dowse: An English teacher's digital toolkit: A practical guide, IATEFL BESIG 

with British Council, Београд (2012),  

• Преводилачка радионица у организацији Удружења грађана Philologia на 

Филолошком факултету у Београду (2008/2009.). 

 

Кандидаткиња наводи радно искуство у Британском савету Србија, где је 

радила на више позиција од 2005. до 2012. године (дежурач и супервизор на 

Cambridge ESOL испитима, асистент за корисничке услуге, асистент на пројекту), а где и 

даље ради као супервизор на Cambridge ESOL испитима. Од децембра 2010. до 

новембра 2011. године ради као преводилац за Louis Berger у оквору пројекта 

изградње Моста на Ади.  

 

Од фебруара 2011. године кандидаткиња ради на Факултету организационих 

наука у Београду као сарадник у настави за ужу научну област Страни језици – Енглески 

језик. Од 2013. године ради као асистент, а задужена је за реализацију вежби на 

предметима Енглески језик струке 1 и Енглески језик струке 2. Кандидаткиња је 

приложила извештај о оценама студената које су изнад 4,5 (од 5). 

 

Кандидаткиња познаје немачки језик и одлично познаје рад на рачунару (MS 

Office, Интернет).  

 

 



Библиографски подаци: 

 

 Радови на конференцијама: 

 

● Novakovic, M. (2015), Case study method in teaching languages for specific 

purposes, 20th European Symposium on Languages for Special Purposes, 

Multilingualism in Specialized Communication: Challenges and Opportunities in the 

Digital Age, Centre for Translation Studies, University of Vienna, Vienna, Austria 

● Анделковић Ј., Новаковић, М., Јакић, Г. (2014), „Промене у приступу 

проуцавању варијације у терминологији менаџмента“, 3. Међународна 

конференција Страни језик струке, Београд, Србија 

● Novakovic, M., Andelkovic J., Jakic, G. (2014), “Language policy and planning in 

Europe and Serbia in the context – an overview”, SYMORG, Zlatibor, Srbija 

● Јакић, Г., Анђелковић Ј., Новаковић, М. (2012), „HR in Business – Why Don’t We 

All Speak the Same Language?“, ABSCR Venice, Italy 

● Јакић, Г., Плећаш Ј., Новаковић, М. (2012), „Teaching English at a Tertiary Level in 

Europe and Serbia – An Overview and Comparison“, SYMORG, Златибор, Србија 

● Анђелковић Ј., Новаковић, М. (2012),  „Eliminiation of LSP from Serbian 

Universities – Reversing the Process“, The International Conference on The 

Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between 

Cultures 2012, Celje, Slovenia 

 

Радови у часописима: 

• Јакић, Г., Новаковић, М., „The Use of Terms Management and Organization in 

Master’s and Specialist’s Dissertations, and Magisters’s and Doctoral Theses“, 

Management бр. 60, ФОН, Београд, 2011. 

 

Уџбеник у коауторству: 

• Гордана Јакић, Јелена Анђелковић, Марија Новаковић, Organize Your English, 

ФОН, Београд, 2012. 

• Гордана Јакић, Јелена Анђелковић, Марија Новаковић, Organize Your English, 2. 

допуњено издање, ФОН, Београд, 2016. 

 

Превод:  

• Сузенис, Ник, Одравњивање, Београд, Центар за промоцију науке, Београд, 

2016. COBISS.SR-ID 226614796  

• Ласло, Пјер, Научна комуникација, Београд, Центар за промоцију науке, 2015. 

COBISS.SR-ID 218226700  

• 40 years of teaching at the Faculty of Organizational Sciences, преводиоци на 

енглески језик: Јелена Анђелковић, Александра Гајић, Марија Новаковић, ФОН, 

Београд, 2012. 

 

 

 

 

 

 



2. СИЛВАНА СТАНИМИРОВИЋ 

 

Биографски подаци: 

 

Силвана Станимировић је рођена 11.08.1988. године. Основне и мастер студије 

завршила је на Филолошком факултету у Београду на смеру Енглески језик и 

књижевност са укупном просечном оценом 9,12. Уписала је докторске студије 2013. 

године на Филолошком факултету на смеру Енглески језик и књижевност, модул Језик. 

 

Кандидаткиња наводи да је учествовала у следећим активностима додатног 

образовања и стручног усавршавања: 

• Учесник програма „Work and travel“ и боравак у Јужној Каролини, САД мај-

октобар 2016. 

• Тренинг личног развоја „Оствари свој потенцијал“ у организацији „Креирање 

успеха“, говорник: Нева Рајковић, март 2012. 

• Присуство професионалној обуци професора енглеског језика „Holistic 

Approaches to the Teaching and Learning of Grammar“ говорника Rod Bolitho у 

организацији Британског Савета, јануар 2012. 

• Учесник пилот програма „Steps to Success“ – модули 1 и 3 у организацији 

Британског савета, мај-јун 2011. 

• Понуђено место на мастер студијама у Великој Британији на Оксфорд 

универзитету за школску годину 2011/2012, прорам: MSc in Education (Child 

Development and Education), март 2012. 

• Семинар „Нови лидери Новог Београда“ у организацији „Менсе“ Србије, 

октобар 2010. 

• Семинар о односима са јавношћу у организацији ФПН-а „PR days“, мај 2010. 

• Радионица „Самоиницијативно учење језика“ у British Council-у, јун 2008. 

• Предавања „Енглеска лична имена у српском“ Твртка Прчића (на енглеском), 

март 2008. 

 

Кандидаткиња наводи да има радно искуство на позицији професора енглеског 

језика у онлајн школи TutorABC од јула 2015. године до сада, као и у гимназији у 

Ћуприји (јануар 2014. – мај 2016.), музичкој школи за таленте у Ћуприји (јануар 2014. – 

март 2015.), школи St Nicolas у Београду (април 2012. – јун 2012.), да је радила као 

хонорарни преводилац за потребе националне телевизије Happy TV у августу 2011. 

године и као телефонски оператер у фирми „Градска достава“ (јун 2011. – август 2011.). 

Волонтирала је на ELTA (Еnglish language teacher association) конференцији у Београду 

(мај 2010.), EDUfair-у у Београду (март 2010.), као и Летњој Универзијади у Београду 

(јул 2009.). 

 

Кандидаткиња наводи да познаје француски језик и да одлично познаје рад на 

рачунару (Windows 10, МS Office, Интернет). 

 

Библиографски подаци: 

 

• Ауторка наводи да је рад под називом „Хуманизам у настави језика – поглед са 

обе стране“ објављен 2015. године у зборнику радова са конференције 



„Хуманизам: култура или илузија“ у организацији Филолошког факултета у 

Београду одржаној 2014. године. 

 

 

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Комисија је утврдила да су обе кандидаткиње у прописаном року доставиле 

документацију предвиђену конкурсом и да испуњавају захтеване услове предвиђене 

Законом о високом образовању и Статутом Факултета организационих наука, 

Универзитета у Београду. 

Комисија је утврдила да кандидаткиња Марија Новаковић, запослена на 

Факултету организационих наука у звању асистента за ужу стручну област Страни 

језици, има научне радове саопштене на конференцијама и објављене у часопису, да 

има три значајна превода и да је коаутор универзитетског уџбеника за предмет 

Енглески језик струке 1. У студентским анкетама њен наставни рад је увек оцењиван 

оценама преко 4,50 (од 5). 

Са задовољством предлажемо Изборном већу Факултета организационих наука 

да се кандидаткиња Марија Новаковић изабере у звање асистента, на одређено време 

од три године са пуним радним временом, за ужу научну област Страни језици – 

енглески језик. 

 

У Београду, 30. новембра, 2016. 

Чланови Комисије:  

 

 

 

__________________________ 

 

др Јелена Филиповић,  

Редовни професор Филолошког факултета у Београду 

 

_________________________ 

 

др Весна Цакељић 

Ванредни професор Факултета организационих наука у Београду 

 

____________________________ 

 

др Гордана Јакић 

Доцент Факултета организационих наука у Београду 

 

 


