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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. 4/74-1 од 5.11.2018. године 

именовани смо за чланове Комисије за припрему Извештаја за избор једног сарадника у звање 

асистента, на одређено време од три 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 једног сарадника у звање асистента, на одређено време од три 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 пријавио се један кандидат: Милош Златковић. Кандидат је доставио сву 

потребну документацију. 
 

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ МИЛОШУ ЗЛАТКОВИЋУ 

 

1. Биографски подаци 

 

Милош Златковић је рођен 22.6.1993. године у Београду. Завршио је основну школу “Други 

шумадијски одред” у Марковцу као носилац Вукове дипломе. Након тога, 2012. године је 

завршио Гимназију Велика Плана у Великој Плани (информатички смер) такође са просеком 5.00. 

2012. године уписује Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, на смеру 

Информациони системи и технологије, који завршава 2016. године, са просеком 9.77. 2016. 

године уписује мастер академске студије на Факултету организационих наука, Универзитет у 

Београду, на смеру Информациони системи и технологије, који завршава 2018. године са 

просечном оценом 10.00. 2018. године уписује докторске академске студије на Факултету 
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организационих наука, Универзитет у Београду, на смеру Информациони системи и 

квантитативни менаџмент. Тренутно је студент прве године студија. Кандидат има напредно 

знање енглеског језика и основна знања из француског и немачког језика. 

 

2. Радно искуство 

 

За време основних студија, од октобра 2014. године је сарадник на истраживањима и пројектима 

у Лабораторији за информационе системе “др Бранислав Лазаревић” на Факултету 

организационих наука. 

Од фебруара 2016. године до јула 2016. године је био ангажован као студент демонстратор на 

три предмета: „Структуре података и алгоритми“ на другој години студија, „Моделовање 

пословних процеса“ и „Програмски језици“ на трећој години, где је учествовао у извођењу 

вежби. 

Од децембра 2016. у радном односу је на Факултету организационих наука у звању cарадник у 

настави, на Катедри за информационе системе. Поред горепоменутих предмета, ангажован је и 

на предмету „Основе информационо комуникационих технологија“ на првој години студија на 

извођењу лабораторијских вежби. На свим поменутим предметима оцењиван је од стране 

студената одличним оценама, где је распон оцена био између 4.56 и 4.9 на скали од 1 до 5. У 

летњем семестру 2016/2017. године био је награђен од стране Факултета као један од седам 

најбоље оцењених сарадника на факултету. 

Учествовао је на више интерних и истраживачких пројеката, укључујући и развој софтвера за 

тестирање исправности алгоритама студената за потребе предмета „Структуре података и 

алгоритми“, који се успешно користи. 

 

3. Библиографски подаци 

 

Научни и стручни радови: 

1. Милош Златковић, Упоредна анализа GraphQL и RESTful начина имплементације веб 

сервиса, YU INFO, Копаоник, 2018, 978-86-85525-21-6 

Пројекти: 

1. Пројекат “Идејни пројекат реинжењеринга пословних процеса, Агенција за безбедност 

саобраћаја, сектор за возаче”, ФОН, Београд, 2018.  

 

МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На основу увида у достављену документацију, комисија је утврдила да се на конкурс у 

предвиђеном року пријавио Милош Златковић. Кандидат је доставио све што је предвиђено 

конкурсом и утврђено је да кандидат испуњава услове прописане Законом о високом 

образовању и Статутом Факултета организационих наука. 
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На основу документације, комисија закључује да је кандидат Милош Златковић остварио 

значајне резултате у ужој научној области, како научне, стручне, тако и педагошке, у току 

досадашњег рада на Факултету организационих наука. 

Ценећи научне и стручне квалификације кандидата, Комисија предлаже Декану и Изборном 

већу Факултета организационих наука да се Милош Златковић изабере за сарадника у звању 

асистента, за ужу научну област Информациони системи, на одређено време од три године са 

пуним радним временом. 
 

 

У Београду, 5.12.2018. године. 

 

 

 

Комисија 

 
          ________________________________________________ 

др Зоран Марјановић, 

редовни професор Факултета организационих наука – председник 

       ________________________________________________ 

др Синиша Нешковић, 

ванредни професор Факултета организационих наука – члан 

          ________________________________________________ 

др Иван Луковић, 

редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду - члан 

 

 


