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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

 

 

Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука 05-02 бр. 4/81 од 16.10.2017. 

године, именовани смо за чланове Комисије за припрему Извештаја о пријављеним 

кандидатима, по конкурсу за избор једног сарадника у настави, на одређено време од 

годину дана, са пуним радним временом, за ужу научну област „Управљање 

производњом и услугама”, у следећем саставу: 

 

1. др Даница Лечић-Цветковић, редовни професор ФОН-а, председник, 

2. др Јасмина Омербеговић-Бијеловић, редовни професор ФОН-а, члан, 

3. др Бранко Главоњић, редовни професор Шумарског факултета у Београду, члан. 

 

Конкурс је објављен у огласним новинама „Послови“, бр. 748 од 25.10.2017. године, са 

роком пријављивања од 15 дана. 

 

У предвиђеном року пријавила су се два кандидата: Теодора Рајковић и Ненад Тркуља. 

 

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

Изборном већу Факултета организационих наука Универзитета у Београду следећи 
 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 
 

I ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ТЕОДОРИ РАЈКОВИЋ 
 

 

А - ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 

Теодора М. Рајковић, рођена је 10. децембра 1992. године у Београду. Основну школу 

„20. Октобар“ завршила је 2007. године, са одличним успехом и као носилац Вукове 

дипломе. Завршила је IX Београдску гимназију ‚‚Михаило Петровић-Алас” у Београду, 

природно-математички смер, са одличним успехом. Факултет организационих наука у 

Београду, студијски програм Менаџмент и организација, уписује 2011. године, а 2012. 

године се опредељује за упис студијске групе Операциони менаџмент. Положила је све 

програмом предвиђене испите - са просечном оценом 9,40, просечном оценом 10 из 

предмета уже научне области „Управљање производњом и услугама” и одбранила је 

дипломски рад (дана 29.09.2015. године) на тему: „Примена Интернета у електронском 
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дизајну производа“ са оценом 10, на катедри за „Управљање производњом и пружањем 

услуга“, под менторством проф. др Данице Лечић-Цветковић. Школске 2017/18. године 

уписала је мастер академске студије на Факултету организационих наука. 

 

У летњем семестру школске 2016/17. године, у својству демонстратора ван радног 

односа, изводила је вежбе на основним академским студијама, на предметима Катедре за 

управљање производњом и пружањем услуга: на обавезном предмету „Менаџмент 

производње и услуга“ и на изборном предмету „Електронско управљање производњом“. 

На основу резултата спроведеног анкетирања студената у летњем семестру 2016/17. 

године, кандидат Теодора Рајковић је била оцењена просечном оценом 4.74, на скали од 

0 до 5, о чему постоји писана евиденција на Факултету организационих наука (резултати 

анкета доступни су код пословодства Факултета).  

 

Стручну праксу обавила је у предузећу Delhaize Србија у Београду, у периоду фебруар – 

април 2014. године, у сектору пословног развоја. У периоду октобар 2015. године – мај 

2016. године била је практикант у банци Societe Generale Србија, у одељењу за развој 

маркетинг стратегија. У компанији Robert Bosch d.o.o. била је запослена на пословима 

планера набавке материјала за системе брисача од маја 2016. године. 

 

У току основних академских студија, три године је била корисник студентске стипендије 

коју додељује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Као један од 

студената са највишим просеком оцена, награђивана је од стране Факултета 

организационих наука више година заредом.  

 

Показала је заинтересованост за учешће у разним активностима и пројектима, попут: 

Конференција студената организационих наука (октобар 2014. и март 2013. године), 

Семинар о адвертајзингу ФОНкламе (март 2013. године), Global Leaders` Summit 

(фебруар 2013. године), BBICC Case Study трибина и Case Study секција, ESTIEM семинар 

(децембар 2012. године). Била је учесник на многим такмичењима, на којима је освајала 

бројне награде, попут: EBEC - такмичење, Београд (март 2015. године), где је, са тимом, 

освојила треће место, такмичење из студије случаја Case Study Show, Београд (март 2015. 

године), Фестивал адвертајзинга ФОНкламе - такмичење, Београд (март 2014. године), 

где је, заједно са тимом, освојила прво место, Центар за еколошки менаџмент и одрживи 

развој, MITECO - Кнежевац, такмичење, Београд (април 2014. године), T.I.M.E.S. – 

Тournament in Management Skills, локалне квалификације, Београд (фебруар 2013. године) 

и OKS Case Study такмичење, Београд (децембар 2012. године). Била је учесник неколико 

манифестација, попут: Фестивал науке, Београд (децембар 2014. године) и ISWIB 

(International Student Week in Belgrade), Београд (јули 2013. године). 

 

Теодора Рајковић поседује способност рада у тиму, као и способност индивидуалног 

рада, спремност за сарадњу, вештине преговарања, елоквентност и одговорност. Има 

оптимистичан став према људима и задацима и жељу за усвајање нових научних и 

стручних знања и вештина, као и за даље усавршавање. Говори течно енглески језик и 

познаје рад на рачунару (Интернет; MS Office: Word, Power Point, Access, Project, Visio, 

Excel - напредни ниво). Члан је удружења Менса Србије. 



 

 

Б – НАУЧНИ, СТРУЧНИ И ДРУГИ РАДОВИ 

 

1. Рајковић, Т., Лечић-Цветковић, Д. „Управљање услугама организације специјалних 

догађаја применом ИКТ-а“. Презентиран на конференцији СПИН`17, Београд, 2017.  

 

2. Рајковић, Т., Ђорђевић, Л., Лeчић-Цветковић, Д., Милутиновић, Р. „Spreadsheet model 

for managing special events”. 36th International Conference on Organizational Science 

Development. Порторож, Словенија, 2017. Proceedings Book, pp. 839-850. ISBN: 978-

961-286-020-2. 

 

3. Рајковић, Т. „Основни елементи пројекта иновације производа и процеса“. Зборник 

радова. СПИН`15, Београд, 2015, стр. 646-653. ISBN 978-86-7680-320-0. 

 

 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ НЕНАДУ ТРКУЉИ 

 

 

А - ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Ненад Тркуља рођен је 25.07.1984. године у Новом Саду. Школске 2003/04. године 

уписао је Високу пословну школу у Новом Саду, трогодишње студије (180 ЕСПБ), смер 

„Финансијско пословање и рачуноводство“, који је завршио 27.11.2008. године и стекао 

звање „струковни економиста“. Завршио је Факултет техничких наука у Новом Саду, 

основне академске студије I степена, четворогодишње студије (240 ЕСПБ), одсек 

„Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент“, смер „Инжењерски менаџмент“ 

и тиме стекао звање дипломираног инжењера менаџмента. На Факултету техничких 

наука у Новом Саду, одсек за „Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент“, 

смер „Инжењерски менаџмент“, завршио је мастер академске студије II степена, 

петогодишње студије (300 ЕСПБ) и одбранио је мастер рад 14.10.2015. године, чиме је 

стекао звање „мастер инжењер менаџмента“. 

 

У периоду 20.09.2011-20.10.2011. године радио је као пописивач у „Републичком заводу 

за статистику“. У ЈКП „Комуналац“ - Тител, радио је као референт за одржавање и развој 

водоводног система (по уговору о раду), у периоду 01.07.2013-31.03.2014. године. Затим 

је, у истом предузећу, био запослен као референт набавке и продаје (по уговору о 

стручном оспособљавању) у периоду 07.09.2015-07.09.2016. године, и био је ангажован 

на пословима ефикасне наплате тешко-наплативих заосталих потраживања и на 

пословима на обједињеној процедури за издавање грађевинских дозвола (по уговору о 

делу), у периоду 08.09.2016-09.02.2017. године. Као технички директор у истој 

компанији, радио је у периоду 10.02-20.08.2017. године. 

Познаје рад на рачунару: Windows, Интернет, Word, Excel, Power Point, и поседује знање 

енглеског језика, основни ниво. Кандидат наводи да поседује следеће сертификате: 



 

„Управљање пројектним циклусом“ и „Основна обука за кориснике система наплата“. 

Има возачку дозволу „Б“ категорије.  

 

Б – НАУЧНИ, СТРУЧНИ И ДРУГИ РАДОВИ 

 

Kaндидат Ненад Тркуља није приложио доказе да је објављивао научне радовe, а није ни 

навео да ли је, самостално или у сарадњи са другим ауторима, објављивао научне радове. 

 

 

 

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 
 

Прегледом достављене документације, Комисија је утврдила да су се на конкурс 

пријавила два кандидата: Теодора Рајковић и Ненад Тркуља. Кандидат Теодора Рајковић, 

у прописаном року је доставила документацију предвиђену конкурсом. Комисија је 

утврдила да, у приложеној документацији кандидата Теодоре Рајковић, постоје докази о 

испуњености свих услова прописаних Законом о високом образовању и Статутом 

Факултета организационих наука за избор у звање сарадника у настави за ужу научну 

област „Управљање производњом и услугама”. Кандидат Ненад Тркуља није доставио 

комплетну документацију предвиђену конкурсом, односно није доставио: диплому 

основних академских студија, потврду о положеним испитима основних академских 

студија и потврду да је студент мастер академских студија, те тиме не испуњава услове 

конкурса.  

 

Комисија констатује да је кандидат Теодора Рајковић остварила висок просек оцена на 

основним академским студијама, као и да се професионално усавршавала током и након 

основних академских студија. У току летњег семестра 2016/17. године, у својству 

демонстратора ван радног односа, изводила је вежбе на предметима катедре за 

„Управљање производњом и пружањем услугама”; оцена њеног педагошког рада, 

добијена од стране студената – у анонимним анкетама, изнад је просека. Поседује 

практична искуства у примени знања из уже научне области „Управљање производњом 

и услугама”. Школске 2017/18. године уписала је мастер академске студије на Факултету 

организационих наука. Такође, кандидат Теодора Рајковић је објавила три научна рада 

из уже научне области за коју се кандидује.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ценећи научне, стручне и педагошке резултате кандидата Теодоре Рајковић, Комисија 

предлаже Декану и Изборном већу Факултета организационих наука да се Теодора 

Рајковић изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област „Управљање 

производњом и услугама”, на одређено време од годину дана, са пуним радним 

временом. 

  

У Београду, 21. новембар 2017. године 

К О М И С И Ј А 

 

_________________________________________ 

        др Даница Лечић-Цветковић, редовни професор 

           Факултета организацоних наука, председник 

 

_________________________________________ 

др Јасмина Омербеговић-Бијеловић, редовни професор 

Факултета организацоних наука, члан 

 

_________________________________________ 

др Бранко Главоњић, редовни професор 

Шумарског факултета, члан  


