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Декану Факултета организационих наука, Београд 

Изборном већу Факултета организационих наука, Београд 

 

 

Изборном већу Факултета организационих наука 
 

 

 

Предмет: Избор једног сарадника у звање сарадника у настави за ужу научну 

област Софтверско инжењерство  
 

 

Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука 05-02 бр. 4/89 од 17.10.2017. 

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 

Софтверско инжењерство. Конкурс је објављен у огласним новинама Националне 

службе за запошљавање „Послови“ бр. 748 од 25.10.2017. 

 

Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука 05-02 бр. 4/85 од 16.10.2017. 

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

кандидатима, у следећем саставу:  

 

1. др Саша Д. Лазаревић, ванредни професор ФОН-а, Универзитета у Београду – 

председник  

2. др Синиша Влајић, редовни професор ФОН-а, Универзитета у Београду – члан  

3. др Драган Бојић, ванредни 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 

Софтверско инжењерство објављен је у огласним новинама Националне службе за 

запошљавање „Послови“, бр. 748 од 25.10.2017. године са роком трајања од 15 дана.  

 

У предвиђеном року пријављена су два кандидата: Татјана Стојановић и Милош 

Маринковић. 
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1. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 
 

1.1. Татјана Стојановић 
 

1.1.1. Биографски подаци и подаци о образовању 
 

Кандидаткиња Татјана Стојановић рођена је 25. 2. 1995. године у Београду. Завршила је 

Пету београдску гимназију са одличним успехом. Након завршене гимназије, 2013. 

године уписује Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, смер 

Информациони системи и технологије, који завршава 2017. године, са просеком 9,72 

(девет и 72/100). Исте године уписује мастерске академске студије на Факултету 

организационих наука, Универзитет у Београду, на студијском програму Софтверско 

инжењерство и рачунарске науке. 

 

Има напредно знање енглеског језика и основно знање немачког језика. Стручну праксу 

обавила је у Дирекцији за електронску управу. Стипендију Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја добила је 2014, 2015. и 2016. године. Награђена је 2014. и 

2015. године за остварене резултате током студија поводом Дана факултета. Повељу за 

остварене одличне резултате током студија и пласман међу најбољих 2% студената у 

генерацији уписа 2013. године добила је 2016. и 2017. године. 

 

1.1.2. Радно и наставно искуство  
 

За време основних студија, од марта 2016. године до јануара 2017. године 

кандидаткиња је волонтерски ангажована као студент демонстратор на Катедри за 

софтверско инжењерство на предмету Пројектовање софтвера, где је учествовала у 

извођењу лабораторијских вежби, као и организацији колоквијума и испита. За то 

ангажовање, оцењена је високим оценама од стране наставника и асистената. 

 

1.1.3. Остали биографски подаци  
 

Кандидаткиња Татјана Стојановић уписала је студијски програм Софтверско 

инжењерство и рачунарске науке, група Софтверско инжењерство на Мастер 

академским студијама на Факултету организационих наука, Универзитет у Београду 

школске 2017/2018. године, као прворангирана у својој генерацији. 

 

1.2. Милош Маринковић 

 

1.2.1. Биографски подаци и подаци о образовању 
 

Кандидат Милош Маринковић рођен је 3. 3. 1992. године у Београду. Завршио је 

Петнаесту београдску гимназију, смер природно-математички. Након завршене 

гимназије, 2011. године уписује Факултет организационих наука, Универзитет у 

Београду, смер Информациони системи и технологије, који завршава 2015. године, са 

просеком 9,00 (девет и 00/100). Године  2017.  уписује мастерске академске студије на 

Факултету организационих наука, Универзитет у Београду, на студијском програму 

Софтверско инжењерство и рачунарске науке. Поседује знање енглеског језика.  

mailto:dekanat@fon.bg.ac.rs


 

Јове Илића 154, 11000 Београд, Србија, Тел.: (011) 3950-800, Факс: (011) 2461-221 
ПИБ: 100383934, Матични број: 07004044, Текући рачун: 840-1344666-69 

Е пошта: dekanat@fon.bg.ac.rs; Посетите: www.fon.bg.ac.rs 

3 

 

1.2.2. Радно и наставно искуство  
 

Радио на већем броју пословних пројеката. Кандидат је навео следеће: 

 

 Одржавање и  развој нових функционалности малопродајног софтвера у .NET-у 

 Самостални развој web апликације за извештавање и праћење промета у 

малопродајним објектима. Апликација је развијена корисћењем ASP.NET MVC 

технологије. Jquery graphics, export-import, Audit trail 

 Креирање аутомтизованих Selenium тестова у C#-у. 

 Модификација софтверског пакета ACTA као и његова имплементација за 

предузеће Grundfos. Пројекат је рађен у С# програмском језику, док је за базу 

података коришћен Microsoft SQL Server. 

 Креирање аутоматизованих извештаја о присуству запослених за предузеће 

Magna. Извештаји се генеришу у виду еxцел документа који се креира и 

форматира из Visual Studia коришћењем C#-a. Кориснику је омогућен одређени 

степен персонализације извештаја преко екранске форме. 

 Креирање логин форме за предузеће Митал, као и додељивање одређених 

привилегија различитим групама корисника софтверског пакета. 

 Модификација софтверског пакета АЦТИС за спортски центар „11. април“ 

увођењем новог типа карте која се очитава путем Barcode и RFID читача. 

Модификација је подразумевала крерање логике за софтверску комуникацију са 

читачима картица и баријерама. 
 

Тренутно ради као .NET дивелопер у предузећу „Делта Холдинг“. После  основних 

студија, од марта 2016. године до маја 2017. године кандидат је волонтерски ангажован 

као студент демонстратор на Катедри за софтверско инжењерство на предмету 

Пројектовање софтвера, група за С#, где је учествовала у извођењу лабораторијских 

вежби, као и организацији колоквијума и испита. За то ангажовање, оцењен је високим 

оценама од стране наставника и студената. 

 

1.2.3. Остали биографски подаци  
 

Кандидат Милош Маринковић уписао је студијски програм Софтверско инжењерство и 

рачунарске науке, група Софтверско инжењерство на Мастер академским студијама на 

Факултету организационих наука, Универзитет у Београду школске 2017/2018. године. 
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2. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На основу увида у достављену документацију, Комисија је констатовала да су оба 

кандидата поднела неопходна документа за пријављивање на радно место сарадника у 

настави по објављеном конкурсу. Оба кандидата задовољавају формалне услове 

конкурса предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета 

организационих наука за избор у звање сарадника у настави.  

 

Кандидаткиња Татјана Стојановић је завршила основне студије са просечном оценом 

9,72 (девет и 72/100), уписала је мастер академске студије одмах по завршетку 

редовних студија, што указује на њену усмереност ка научно-стручном усавршавању, 

награђивана је више пута током школовања за остварене резултате и поседује 

одговарајућу стручну и педагошку оспособљеност.  

 

Кандидат Милош Маринковић је завршио основне студије са просечном оценом 9,00 

(девет и 00/100) и поседује практично програмерско искуство и одговарајућу стручну и 

педагошку оспособљеност. 

 

На основу свега наведеног, Комисија предлаже Декану и Изборном већу Факултета 

организационих наука да се кандидаткиња Татјана Стојановић изабере у звање 

сарадника у настави за ужу научну област Софтверско инжењерство, на одређено 

време од годину дана, са пуним радним временом.  

 

 

У Београду,  

Дана 14.12.2017. године  

 
Комисија:  

 

 

______________________________________  
 

Др Саша Д. Лазаревић, ванредни професор Факултета организационих наука, 

Универзитета у Београду – председник 

 

  

______________________________________  
 

Др Синиша Влајић, редовни професор Факултета организационих наука, 

Универзитета у Београду – члан 

 

  

_____________________________________  
 

др Драган Бојић, ванредни професор Електротехничког факултета, 

Универзитета у Београду – члан 
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