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. 4/72-1 од 5.11.2018. године
именовани смо за чланове Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника у звање
сарадник у настави, на одређено време од једне године са пуним радним временом, за ужу
научну област Информациони системи.
На основу увида у достављени конкурсни материјал, Комисија упућује Декану и Изборном већу
Факултета следећи

ИЗВЕШТАЈ
Конкурс за избор два сарадника у звање сарадника у настави, на одређено време од једне
године са пуним радним временом, за ужу научну област Информациони системи, објављен је
у листу “Послови” Националне службе за запошљавање бр. 803 од 14.11.2018. са роком трајања
од 15 дана.
У предвиђеном року пријавило се два кандидата: Милош Љубисављевић и Вишња Стевановић.
Кандидати су доставили сву потребну документацију.

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ МИЛОШУ ЉУБИСАВЉЕВИЋУ
1. Биографски подаци
Милош Љубисављевић, рођен је 16.7.1995. у Пожаревцу. Основну школу, музичку школу и
гимназију завршио је са одличним успехом. Факултет организационих наука у Београду, смер
Информациони системи и технологије уписује 2014. године.
У октобру 2018. године дипломирао је на Факултету организационих наука са просечном оценом
9,07, где је и наставио мастер студије на смеру Информациони системи и технологије.
Највећа интересовања су му музика, спорт и рачунари.
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

Студентску стипендију града Пожаревца добио је школске 2017./18. Од ваннаставних активности
играо је одбојку за факултет у студентској организацији „Спорт ФОН“, а 2018. године похађао
летњу школу у Перасту.

2. Радно искуство
За време основних студија, од октобра 2017. године је сарадник на истраживањима и пројектима
у Лабораторији за информационе системе “др Бранислав Лазаревић” на Факултету
организационих наука.
Стручну праксу обавио је у Републичком геодетском заводу, од новембра 2017. године до
јануара 2018.
Познаје више програмских језика, софтверских алата, методологија, метода и техника за развој
информационих система.

ПОДАЦИ О КАНДИДАТКИЊИ ВИШЊИ СТЕВАНОВИЋ
1. Биографски подаци
Вишња Стевановић, рођена је 09.08.1995. године у Беогаду. Основну и средњу школу, Четрнаесту
београдску гимназију, завршила је са одличним успехом у Београду. Факултет организационих
наука у Београду, смер Информациони системи и технологије уписује 2014. године. Дана
27.09.2018. године завршила је основне академске студије са просечном оценом 9,20. Завршни
рад на тему Анализа и логичко пројектовање информационих система за процес издавања
готовинских кредита у JAVA окружењу одбранила је са оценом 10.
Течно говори енглески језик, а има и основно знање шпанског и немачког језика. Зна рад у Wordu, Excel-u, Powerpoint-u, Access-u i Visio-u. Од програмских језика познаје Javu, C#, C, Php, R и
Matlab, а од програмских окружења NetBeans, Eclipse, RStudio, VisualStudio и Matlab. Студентску
стипендију коју додељује Министарство просвете добила је 2017. године. Стручну праксу
обавила је 2017. године на Факултету организационих наука у Београду на катедри за системе у
оквиру предмета Теорија система, где је држала вежбе студентима треће године у MATLAB
окружењу.

2. Радно искуство
2017. - / члан ПРОМОС-а, организације за промоцију потенцијала Србије
2017. студент демонстратор на катедри за системе, Факултет организационих наука, Београд,
рад у МАТЛАБ окружењу.
2016. учесник радионице Креирање успеха, AISEC, Београд
2015. учесник Case study такмичења, Београд
2015. учесник Case study секције, Београд
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МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу увида у достављену документацију, комисија је утврдила да су се на конкурс у
предвиђеном року пријавили Милош Љубисављевић и Вишња Стевановић. Кандидати су
доставили све што је предвиђено конкурсом и утврђено је да кандидати испуњавају услове
прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета организационих наука.
На основу документације, комисија закључује да су кандидати Милош Љубисављевић и Вишња
Стевановић остварили значајне резултате у досадашњем образовању и раду.
Ценећи научне и стручне квалификације кандидата, Комисија предлаже Декану и Изборном
већу Факултета организационих наука да се Милош Љубисављевић и Вишња Стевановић
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, 5.12.2018. године.

Комисија
________________________________________________
др Зоран Марјановић,
редовни професор Факултета организационих наука – председник
________________________________________________
др Ненад Аничић,
редовни професор Факултета организационих наука – члан
________________________________________________
др Иван Луковић,
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду - члан
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