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На основу одлуке Изборног већа 05-02 бр. 4/39 од 13.07.2018. године, Факултета организационих 
наука, одређени смо за чланове Комисије за избор једног сарадника у настави на одређено време 
од једне године, са пуним радним временом, за ужу научну област Операциона истраживања.  
По прегледу приспелог конкурсног материјала подносимо следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
На конкурс објављен у публикацији Послови бр. 788/789 од 01.08.2018. у предвиђеном року 
пријавио се само један кандидат, Андријана Бачевић, која је поднела сву документацију захтевану 
конкурсом.  

I. Биографски подаци о кандидату 

Андријана Бачевић рођена је 06.10.1993. године у Брусу. Основну школу „Николај Велимировић“ и 
средњу школу „Свети Трифун“, одељење гимназије општег типа, завршила је у Александровцу са 
одличним успехом 2012. године. Исте године уписала је основне академске студије на Факултету 
организационих наука Универзитета у Београду, студијски програм Менаџмент и организација, модул 
Операциони менаџмент. Положила је све испите предвиђене програмом са просечном оценом 9,31 и 
успешно одбранила завршни рад „Проблем квадратног придруживања: методе решавања и примене“ 
19.09.2016. са оценом 10. Стручну праксу обавила је у компанији DHL током 2016. године.Мастер 
академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, студијски програм 
Пословна аналитика, модул Операциона истраживања уписала је 2016. године. Положила је све 
испите предвиђене програмом са просечном оценом 10,00 и одбранила завршни (мастер) рад 
„Оптимизација проблема квадратног придруживања и примена у распоређивању одељења у оквиру 
клинике“ 29.09.2017. са оценом 10. Студент је мастер академских студије на Факултету 
организационих наука Универзитета у Београду, студијски програм Менаџмент и организација, модул 
Рачунарски интегрисана логистика, производња и ланци снабдевања. 

Учествовала је као волонтер у организацији 10. Скупа привредника и научника СПИН'15 под називом 
“Иновативна решења операционог менаџмента за ревитализацију привреде Србије”. Као студент 
основних академских студија учествовала је на такмичењу Case Challenge 2015 у решавању студије 
случаја на коме је са својим тимом освојила друго место. Од октобра 2017. до априла 2018. године 
била је део тима Факултета организационих наука који је учествовао на престижном светском 
такмичењу „INFORMS Operational Research & Analytics Student Team Competition“ које организује 
водећа међународна асоцијација за Операциона истраживања и пословну аналитику – INFORMS. У 
финалу такмичења које се одржало на конференцији INFORMS Conference on Business Analytics and 
Operations Research у Балтимору, Мериленд, САД, од 15. до 17. априла 2018. године презентовали су 
свој рад и освојили четврто место. 

Стипендију Републике Србије је први пут добила 2013. године.Сваке године је награђивана од стране 
Факултета организационих наука за успех у току студија. Завршни (мастер) рад презентовала је у 
априлу 2018. године на Студентском семинару Математичког института САНУ, по позиву комисије за 
доделу Студентске награде Математичког института САНУ у области рачунарства. На XIII 
међународној конференцији о операционим истраживањима BALCOR 2018 излагала је рад „Variable 
Neighborhood Search for Cardinality Constrained Portfolio Optimization“. 



Говори и пише на енглеском језику, а служи се и немачким језиком. Од програмских језика поседује 
основна знања из језика опште намене као што су C i Python. Такође, поседује знања из алгебарских 
програмских језика као што су AMPL и OPL. 

II. Наставне активности 

У школској 2017/18. години Андријана Бачевић је била ангажована као сарадник ван радног односа 
(демонстратор) за ужу научну област Операциона истраживања на Факултету организационих наука 
Универзитета у Београду. Учествовала је у извођењу аудиторних и лабораторијских вежби и 
прегледању пројектних задатака из предмета: 

• Операциона истраживања 1 и 2,  
• Анализа поузданости и ризика и  
• Методе оптимизације 

 
За активности на предметима оцењена је од стране студената просечним оценама преко 4,85.  
 
 

ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 
 
Кандидат Андријана Бачевић, дипл.инж. задовољава све услове предвиђене Статутом Факултета 
организационих наука и Закона о високом образовању за избор у звање сарадника у настави за ужу 
наставну област Операциона истраживања, на одређено време у трајању од jeдне године са пуним 
радним временом. 
 
У току досадашњег ангажовања на Факултету организационих наука Универзитета у Београду 
кандидат је показао изразите склоности ка стручном, научном и педагошком раду.  
  
На основу изложеног, Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Факултета 
организационих наука да се Андријана Бачевић, дипл.инж. изабере у звање сарадника у настави за 
ужу научну област Операциона истраживања. 
 
У Београду, 27. август 2018. год. 
 
 

КОМИСИЈА 
 

 
Др Милан Станојевић,  
редовни професор ФОН-а, председник Комисије 
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Др Драгана Макајић-Николић,  
ванредни професор ФОН-а  
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Др Бранка Димитријевић,  
редовни професор Саобраћајног факултета 
Универзитета у Београду 
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