ИЗБОРНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника у
настави за ужу научну област Индустријско и менаџмент инжењерство
Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука 05-02 бр. 4/98 од
26.12.2018. године именовани смо у комисију за припрему Извештаја о
пријављеним кандидатима по конкурсу за избор једног сарадника у звање
сарадник у настави на одређено време од једне године, са пуним радним
временом, за ужу научну област Индустријско и менаџмент инжењерство (у
даљем тексту: Комисија).
Комисија у саставу:
1. др Драгослав Словић, редовни професор Факултета организационих наука
Универзитета у Београду, председник
2. др Барбара Симеуновић, доцент Факултета организационих наука
Универзитета у Београду, члан
3. др Драган Д. Милановић, редовни професор Машинског факултета
Универзитета у Београду, члан
након увида у конкурсни материјал, подноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник у настави на
Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, који је објављен у
огласним новинама Националне службе за запошљавање ''Послови'' бр. 810-811 од
02.01.2019. године у предвиђеном року пријавила су се два кандидата (наведена по
азбучном редоследу презимена), и то: Филип Дајић и Ивона Јовановић. На
основу прегледа достављене документације, подносимо следећи извештај о
кандидатима.
I Филип Дајић
A. Биографски подаци
Филип Дајић је рођен 08.12.1984. године у Скопљу. Подаци о завршеним
студијама наведени у биографији и дипломи кандидата се разликују. Према
подацима из дипломе, школске 2003/2004 године уписан је на Универзитет у
Крагујевцу – Економски факултет, а дана 25.12.2008. године завршио је студије на

Економском факултету у Крагујевцу на смеру Међународни менаџмент, са
општим успехом 8.06 (осам и 06/100) у току студија и оценом 10 (десет) на
дипломском испиту, чиме је стекао стручни назив дипломирани економиста.
Разлика је у томе што је кандидат у биографији написао да је завршио смер
Менаџмент и пословна економија (план и програм студија по пропису који је
уређивао високо образовање до 2005. године), а подаци о стеченом звању и
општем успеху су исти.
Филип Дајић је школске 2010/2011. године уписан на мастер академске студије
другог степена на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу,
студијски програм Инжењерски менаџмент, а дана 19.09.2011. године је завршио
ове студије са просечном оценом 9,63 (девет и 63/100) и стекао академски назив
Мастер инжењер менаџмента.
Филип Дајић говори енглески и немачки језик и познаје рад на рачунару, а у
биографији је навео и списак рачунарских програма и ниво њиховог познавања.
Б. Наставне активности
Филип Дајић није доставио податке о свом учествовању у реализацији наставних
активности у високом образовању или оцени свога педагошког рада.
II Ивона Јовановић
A. Биографски подаци
Ивона Јовановић је рођена 15.05.1995. године у Београду. Основну школу
„Веселин Маслеша“ завршила је у Београду, као добитник Вукове дипломе. Са
одличним успехом, у сва четири разреда, завршила је „14. Београдску гимназију“,
2014. године. Исте године уписује Факултет организационих наука, студијски
програм Менаџмент и организација, а наредне године се опредељује за студијску
групу Операциони менаџмент. Основне академске студије завршила је 18.09.2018.
године, са просечном оценом 8,53 (осам и 53/100), а завршни рад је одбранила са
оценом 10, чиме је стекла звање дипломирани инжењер организационих наука.
Октобра 2018. године уписала је мастер студије на Факултету организационих
наука, студијски програм Менаџмент и организација, модул Менаџмент
инжењерство.
Учествовала је на XVI Међународном симпозијуму организационих наука 
„Symorg 2018”, Златибор, од 7. до 1. јуна 2018. године, као учесник и волонтер у
организацији скупа. На скупу је награђена као један од најбоље оцењених
најмлађих аутора. Рад са скупа је објављен у зборнику радова: Ivona Jovanović, Ivan
Tomašević, Barbara Simeunović, „Waste Elimination in Context of Workplace Closure
and Stabilization and Lean Production”, XVI International Symposium SymOrg 2018 Doing Business in the Digital Age: Challenges, Approaches and Solutions (pp. 10431050). Zlatibor, 07-10 June 2018: University of Belgrade, Faculty of Organizational
Sciences. ISBN 978-86-7680-361-3.

Ивона Јовановић је од 2016. године члан студентске организације ЕСТИЕМ
(ESTIEM  European Students of Industrial Engineering and Management). У току
студирања учествовала је као члан тима за дизајн и идејна решења на два пројекта:
Case Study Show 2017 и Budi Coolturan 2017. Говори енглески и немачки језик и
познаје рад на рачунару. Има возачку дозволу Б категорије.
Б. Наставне активности
Током школске 2017/2018. године, у периоду од фебруара до јула 2018. године,
Ивона Јовановић је била ангажована на Факултету организационих наука као
сарадник ван радног односа за ужу научну област Индустријско и менаџмент
инжењерство, на предмету Производни системи. Студенти су вредновали
педагошки рад Ивоне Јовановић на овом предмету просечном оценом 4,73, у
склопу редовне анкете о вредновању педагошког рада сарадника Факултета
организационих наука за летњи семестар школске 2017/2018. године.

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Прегледом приложене документације, Комисија је утврдила да су се на конкурс у
предвиђеном року пријавила два кандидата: Филип Дајић и Ивона Јовановић.
Кандидати су приложили комплетну документацију тражену конкурсом.
Комисија је размотрила пријаве, као и конкурсну документацију оба кандидата по
релевантним критеријумима за избор у звање сарадника у настави за ужу научну
област Индустријско и менаџмент инжењерство.
Разматрајући формалне услове за избор сарадника у настави прописане Законом о
високом образовању (члан 83) и Статутом Факултета организационих наука (члан
144), да Факултет бира у звање сарадника у настави на студијама првог степена
студента мастер академских студија или специјалистичких академских студија који
је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање осам (8), Комисија
је закључила следеће:
- Кандидат Филип Дајић не испуњава формалне услове јер није студент
мастер академских нити специјалистичких академских студија, већ је
завршио мастер академске студије;
- Кандидат Ивона Јовановић испуњава формалне услове јер је основне
академске студије завршила са просечном оценом већом од осам (8) и
студент је мастер академских студија.
Комисија је размотрила пријаве оба кандидата имајући у виду следеће елементе за
вредновање приликом избора: просечну оцену на студијама првог степена,
усклађеност студијског програма основних академских студија и стручног звања
кандидата са облашћу Индустријско и менаџмент инжењерство, наставно и
научноистраживачко искуство кандидата и закључила:

- Кандидат Филип Дајић има нижу просечну оцену на студијама првог нивоа
(осам и 06/100), завшио је студије првог степена на Економском факултету
Универзитета у Крагујевцу и стекао звање дипломирани економиста, нема
искуства у извођењу наставе на основним академским студијама, нема
објављене научне радове;
- Кандидат Ивона Јовановић има вишу просечну оцену на студијама првог
нивоа (осам и 63/100), завршила је основне академске студије на Факултету
организационих наука, по програму Менаџмент и организација, студијска
група Операциони менаџмент и стекла звање дипломирани инжењер
организационих наука, има искуство у извођењу наставе на основним
академским студијама на предметима из области Индустријског и
менаџмент инжењерства, високу оцену педагошког рада од стране
студената (4,73) и објављен рад на међународном научном скупу из ове
области.
На основу увида у документацију, узимајући у обзир формалне услове, претходно
стечено образовање, академско искуство, објављене научне и стручне радове, те
њихову усклађеност са облашћу за коју је расписан Конкурс, затим, искуство у
педагошком раду и оцену квалитета тог рада, Комисија предлаже Декану
Факултета и Изборном већу Факултета организационих наука да се прихвати
Извештај Комисије и да се Ивона Јовановић изабере у звање сарадника у настави
на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, за ужу научну
област Индустријско и менаџмент инжењерство, на одређено време од једне
године, са пуним радним временом.
У Београду, 23.01.2019. године.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

_________________________________________________
др Драгослав Словић, ред. проф. – председник
Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

_________________________________________________
др Барбара Симеуновић, доцент – члан
Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

_________________________________________________
др Драган Д. Милановић, ред. проф. – члан
Универзитет у Београду – Машински факултет

