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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. 4-56/1 од 23.09.2020. 

године именовани смо за чланове Комисије за припрему Извештаја за избор сарадника у 

звање сарадник у настави, на одређено време од једне године са пуним радним временом, за 

ужу научну област Менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине.  

 

На основу увида у достављени конкурсни материјал, Комисија упућује Декану и Изборном већу 

Факултета следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ 
 

Конкурс за избор сарадника у звање сарадника у настави, на одређено време од једне године 

са пуним радним временом, за ужу научну област Менаџмент и специјализоване менаџмент 

дисциплине, објављен је у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови” 

бр. 901 од 30.09.2020. са роком трајања од 15 дана. 

 

У предвиђеном року пријавила су се два кандидата: Анђелија Ђорђевић и Радосав Лазић. 

 

1. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ АНЂЕЛИЈИ ЂОРЂЕВИЋ 

 

1.1. Биографски подаци 

 

Анђелија Ђорђевић рођена је 16.09.1992. године у Лесковцу. Основну школу „Светозар 

Марковић“ похађала је у периоду од 1999. до 2008. године у Лесковцу. Након тога уписује 

гимназију у Лесковцу, природно-математички смер. Гимназију завршава 2011. године са 

одличним успехом и Вуковом дипломом. 

Факултет организационих наука, Универзитета у Београду уписује 2015. године, студијски 

програм Менаџмент и организација, а у другој години бира и модул Менаџмент. Положила је 

све испите са просечном оценом 9,91. Завршни (дипломски) рад са називом „Утицај 

финансијских технологија на развој безготовинског плаћања“ одбранила је 14.09.2020. године 

са оценом 10. Мастер академске студије на Факултету организационих наука, студијски 

програм Менаџмент и организација, модул Управљање пројектима и инвестицијама, уписује 

2020. године. 
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Током студија била је прималац општинске стипендије у Лесковцу и стипендије Фондације 

Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке, за студенте који се баве менаџмент 

дисциплинама. Била је члан две пројектне студентске организације Факултета организационих 

наука: локалне групе Удружења европских студената индустријског инжењерства и 

менаџмента – „ESTIEM LG Belgrade“ и „ФОН-овог центра за развој каријере“.  

 

Као члан наведених организација, ангажман на пројектима обухватао је организовање осам 

различитих догађаја и вођење диверзификованих тимова, комуникацију са преко четрдесет 

различитих компанија из земље и региона, и сарадњу са истакнутим стручњацима из својих 

области. Била је тим лидер пројекта „ФОНКЛАМЕ“ и сарадник тима за екстерне односе и 

комуникацију. Такође је похађала бројне радионице и семинаре на тему јавног наступа, 

продаје и пословне комуникације, управљања односима са људима, управљања пројектима и 

пројектним тимовима. 

 

Након тога, 2017. године постаје члан и највеће студентске консалтинг организације у региону 

„Case study club-а“ Факултета организационих наука, потпредседник за консалтинг 2018. 

године, а председник организације 2019. године. Током свог чланства учествовала је како у 

пројектима тако и на такмичењима у решавању пословне студије случаја како локалног, тако и 

регионалног и интернационалног карактера. 

 

Највећи успеси на такмичењима у периоду од 2017. године до сада јесу прво место на 

националном такмичењу у Београду и треће место на европском такмичењу у Лиону 

„Tournament In Management and Engineering Skills“, друго место на европском такмичењу у 

Будимпешти, „Solvers Cup“, и прво место на локалном такмичењу из области крипто валута и 

њихове примене „Caelum Aviation Case Competition“. За своја достигнућа награђена је 

признањем Факултета организационих наука на прослави 50 година Факултета. 

 

Нека од већих интернационалних такмичења на којима је била учесник јесу „Belgrade Business 

International Case Competition” у Београду, „Thammasat Undergraduate Business Challenge“ у 

Бангкоку, као и „CBS Case Competition“ у Копенхагену. Била је учесник и на мањим локалним 

такмичењима у решавању пословне студије случаја за локалне компаније и менторисала тим 

који је освојио треће место на Хакатону на Златибору, у оквиру Симорг конференције. 

 

Течно говори енглески језик и похађа курс немачког језика. Одлично се сналази у раду на 

рачунару. 

 

1.2. Радно искуство 

 

Током 2019. и 2020. године учествовала је у извођењу наставе као сарадник у настави ван 

радног односа (демонстратор) у трајању од два семестра, на предметима Менаџмент и 

Стратешки менаџмент, у оквиру Катедре за менаџмент и специјализоване менаџмент 

дисциплине, и том приликом била оцењена просечном оценом 4.92. Поред праксе на 

факултету, стекла је и радно искуство у приватном сектору. 
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Први ангажман био је у својству службеника за комуникацију и односе са клијентима у 

спортском клубу „Kaizen MMA Akademija“ и обухватао је кореспонденцију са постојећим и 

потенцијалним клијентима, као и креирање, одржавање и ажурирање базе полазника у „MS 

Excel“. 

 

У периоду од септембра 2018. до марта 2019. године била је на пракси у компанији „SANNE 

Group“, која се бави управљањем инвестиционим фондовима и њиховом администрацијом. 

Радила је на позицији контролора „private equity“ фонда у оквиру тима задуженог за фондове 

инвестиционе банке „Morgan Stanley“ на простору Азије и где је обављала послове припреме 

финансијских извештаја, радила прорачуне за кључне индикаторе перформанси и припремала 

нестандардизоване извештаје на захтев клијената. 

 

 

2. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ РАДОСАВУ ЛАЗИЋУ 
 

2.1. Биографски подаци 

 

Радосав Лазић рођен је у Призрену 1959. године. Дипломирао је на Факултету народне 

одбране у Београду 1982. године (данашњем Факултету безбедности Универзитета у Београду). 

Магистрирао је на Факултету безбедности Универзитета у Београду, смер наука безбедности, 

на тему: „Безбедносни аспекти деловања верских секти у Републици Србији“. Стекао је 

академско звање: магистар наука, одбране безбедности и заштите. Тренутно је докторанд на 

Факултету драмских уметности Универзитета у Београду. Тема доктората: „Креативност у 

кризном менаџменту“, ментор др Тијана Мандић. 

 

Школовао се и у пословној школи за менаџмент, на Институту за интернационални менаџмент 

Београд, пословној школи за лајф коучинг и клиринг на ИЦА Женева, пословној школи за ПР у 

Београду и пословној школи за веб новинара у организацији УНС Београд.  

 

Поседује међународну лиценцу за бављење психотерапијом. Члан је УНС-а и САКК-а. Говори 

руски и енглески. 

 

2.2. Радно искуство 

 

Радио је у Индустрији ФКК Крагујевац као руководилац плана одбране, у ОШ „21. октобар“ 

Крагујевац као професор. Био је директор, главни и одговорни уредник РТВ „СТИЛ“ Лапово. 

Такође је био овлашћен предавач за предмет „Стратегија националне безбедности СФРЈ“, 

уређивао је и водио ауторске емисије. Као резервни официр учествовао је у ратовима 

деведесетих као командант ПДО, начелник и командант зоне Крагујевац (4 цивилна округа) за 

позадинско снабдевање и официрска резерва Приштинског корпуса. Објављује текстове у 

Политици, Новом стандарду, Таблоиду, НСПМ-у, Погледима и слично. 

 

Као коаутор објавио је: 

1. „Креативност у кризама“, (Кешетовић, Ж., Мандић, Т. Лазић, Р.) У Нађ, И. (Ур.) Зборник 

радова VIII међународна конференција ДАНИ КРИЗНОГ УПРАВЉАЊА, Велеучилиште 

Велика Горица: Велика Горица. стр. 561-571 ИСБН 978-953-7716-66-0 
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2. Кешетовић, Ж., Мандић, Т., Лазић, Р. (2015) "Креативност у кризама", Зборник 

апстраката VIII међународна конференција ДАНИ КРИЗНОГ УПРАВЉАЊА, Велеучилиште 

Велика Горица: Велика Горица. стр. 118. ИСБН 978-953-7716-65-3. 

 

Уређивао је сајт за самоуке „Менталне вештине“. Тренутно је укључен у формирање 

Регионалног центра за даровиту децу у Крагујевцу и формирање онлајн телевизије Стил. 

Уредник је и члан колегијума часописа „Ресавски поштоноша“ и КТВ „Ресава“. 

 

 

 

МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

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

предвиђеном року пријавила два кандидата: Анђелија Ђорђевић и Радосав Лазић. 

Кандидаткиња Анђелија Ђорђевић је доставила све што је предвиђено конкурсом и утврђено је 

да испуњава услове прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета 

организационих наука. Кандидат Радосав Лазић формално не задовољава услове прописане 

конкурсом, конкретно члан 83 Закона о високом образовању, односно захтев да је кандидат 

студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија. 

 

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

већу Факултета организационих наука да се Анђелија Ђорђевић изабере за сарадника у звању 

сарадника у настави, за ужу научну област Менаџмент и специјализоване менаџмент 

дисциплине, на одређено време од једне године са пуним радним временом. 

 

У Београду, 2.11.2020. године 

 

Комисија 
 

др Марко Михић, редовни професор, 
Факултет организационих наука, 

председник комисије 
 

 

др Дејан Петровић, редовни професор, 
Факултет организационих наука, 

члан комисије 
 

 

др Небојша Јанићијевић, редовни професор, 
Економски факултет, 

члан комисије 


