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Декану Факултета организационих наука проф. др Милији Сукновићу 

Изборном већу Факултета организационих наука 

 

Одлуком Изборног већа 05-02 број 4/71 од 22.10. 2020. године расписан је конкурс 

избор једног сарадника у звању асистента, на одређено време од три године, са пуним 

радним временом, за ужу научну област Страни језици – енглески језик.  

Конкурс је објављен у листу „Послови“ (бр. 905 од 28.10.2020) Националне службе за 

запошљавање, са роком трајања од 15 дана.  

 

Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, именована одлуком 05-

02 број 4/71-1 од 22.10.2020, у саставу: 

1. др Јелена Анђелковић, доцент Факултета организационих наука Универзитета 

и Београду, председавајући, 

2. др Весна Цакељић, редовни професор Факултета организационих наука 

Универзитета и Београду, члан, и  

3. др Катарина Расулић, ванредни професор Филолошког факултета Универзитета 

у Београду, члан,  

по затварању конкурса, а након увида у конкурсни материјал, подноси Декану и 

Изборном већу Факултета oрганизационих наука следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

У предвиђеном року на конкурс се пријавила једна кандидаткиња – Јована Николић.  

 

I ПОДАЦИ О КАНДИДАТКИЊИ  

1. Биографски подаци  

Јована Николић рођена је 20.09.1995. године у Лозници. У Малом Зворнику завршава 

основну школу „Бранко Радичевић“, а потом и средњу школу „Средња школа Мали 

Зворник“, смер општа гимназија. По завршетку средње школе, јула 2014. уписује 

основне академске студије на Филолошком факултету у Београду, смер Енглески језик, 

књижевност, култура. Дипломирала је у  јулу 2018. са просечном оценом 9,29, 

стекавши тако стручни назив Дипломирани професор енглеског језика и књижевности. 



 

2 

Мастер академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду уписује 

у октобру 2018, године, студијски програм: Језик, књижевност, култура. Завршни 

(мастер) рад под називом „Синтаксичка двосмисленост у природном и програмском 

језику“ (ментор проф. др Катарина Расулић) одбранила је 30.09.2020. са оценом десет 

(10), стекавши академски назив Мастер професор језика и књижевности и остваривши 

просечну оцену 9,67. Јована Николић у школској 2020/21. години уписала докторске 

академске студије на истом факултету, студијски програм: Језик, књижевност, култура, 

модул: Језик.  

Јована Николић у пријави наводи да је од октобра 2018. и студент мастер академских 

студија на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, смер 

Менаџмент, модул Маркетинг менаџмент и односи с јавношћу, и да је пријавила тему 

завршног рада под називом „Управљање имиџом бренда на друштвеним медијима на 

примеру телекомуникационе индустрије“. 

2. Радно искуство 

 

Јована Николић је од новембра 2018. запослена као сарадник у настави за ужу научну 

област Страни језици - енглески језик на Катедри за менаџмент људски ресурса 

Факултета организационих наука Универзитета у Београду. Као сарадник у настави 

ангажована је у припреми и реализацији наставе уживо и онлајн на предметима 

Енглески језик струке 1 и Енглески језик струке 2, организацији и извођењу 

колоквијума и испита,  као и на пратећим административним пословима. У анонимној 

анкети спроведеној у зимском семестру школске 2019/20. у којој је учествовало 93 

студента њен рад је оцењен просечном оценом 4,84/5. 

Кандидаткиња наводи и друга ангажовања на Факултету организационих наука. У 

новембру 2019. учествовала као преводилац на научном скупу СПИН ’19 „Лин 

трансформација и дигитализација привреде Србије“ у сарадњи са Катедром за 

индустријско и менаџмент инжењерство Факултета организационих наука, на почетку 

лекторишући документацију скупа, а затим као консекутивни преводилац једном од 

главних предавача на скупу. Учествовала је и као лектор на пројекту превођења 

чланака са Википедије, са енглеског на српски језик, заједно са осталим наставницима 

енглеског језика на Факултету организационих наука, а у сарадњи са организацијом 

Wikimedia Srbija и студентима друге године Факултета организационих наука током 

априла и маја 2019. Представљала је Факултет организационих наука на Сајму 

образовања и наставних средстава у октобру 2019. године.  
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Пре ангажовања на Факултету организационих наука, кандидаткиња наводи да је 

радила је као наставник енглеског и немачког језика у Центру страних језика PIA 

STARS, од 30.11.2016. до 31.10.2018. У овом центру изводила је наставу енглеског 

језика на различитим нивоима, од почетног до напредног, бавећи се углавном 

припремом средњошколаца за полагање FCE и CAE испита, док је наставу немачког 

језика изводила је ученицима са почетним нивоом знања. Током марта и априла 2017. 

године као анонимни преводилац учествовала је у пројекту “Hate Speech” у 

организацији професора превођења стручног текста Филолошког факултета 

Универзитета у Београду.  

Кандидаткиња Јована Николић као области научног интересовања наводи језик за 

посебне намене, методологију наставе енглеског језика, технолошки потпомогнуто 

учење страних, синтаксу енглеског језика и синтаксу програмских језика. Члан је 

Секције универзитетских наставника страних језика при Друштву за стране језике и 

књижевности Србије. Бави се и превођењем стручних текстова из области менаџмента.  

 

3. Научноистраживачки радови 

 

3.1.Радови изложени на скуповима 

 Николић, Ј. (2020). Облици родно осетљивих именица на српском и енглеском 

језику на информативним порталима. У Зборнику радова са XI научног скупа 

младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности (стр. 

303-310), Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у 

Крагујевцу. COBISS.SR-ID: 21472265 (М45) 

3.2.Радови изложени на конференцијама 

 Nikolić J., Anđelković J. & Abramović M. (2020).  Gamified English Language 

Learning and Teaching in a University Context. In XVII International Symposium 

Symorg: Business and Artificial Intelligence (pp. 94-101). Belgrade: University of 

Belgrade – Faculty of Organizational Sciences. COBISS.SR-ID 22734345 (M33) 

 Nikolić J., Anđelković J. & Meršnik M. (2020). In-class Use of Web Applications 

with ESP Students in Higher Education. In 2nd International Conference of the 

Slovene Association of LSP Teachers: Languages for Specific Purposes: 

Opportunities and Challenges of Teaching and Research. COBISS.SI-ID: 34662915 

(M34) 
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3.3.Завршни радови 

1. Мастер рад „Синтаксичка двосмисленост у природном и програмском језику“ - 

Филолошки факултет Универзитета у Београду 

 

II ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Након прегледа достављене документације, Комисија закључује да је кандидаткиња 

Јована Николић у року доставила исправну документацију предвиђену конкурсом, као 

и да испуњава све формалне критеријуме предвиђене Законом о високом образовању 

Републике Србије и Статутом Факултета организационих наука за избор у звање 

асистента за ужу научну област Страни језици – енглески језик. Јована Николић је 

студент докторских академских студија на Филолошком факултету Универзитета у 

Београду, има научноистраживачке радове из уже научне области за коју се кандидује, 

као и одговарајуће педагошко искуство, за које је оцењена високим оценама од стране 

студената.   

Узимајући у обзир стручне, педагошке и академске резултате кандидаткиње, Комисија 

предлаже Декану и Изборном већу Факултета организационих наука да Јовану 

Николић изабере у звање асистента за ужу научну област Страни језик –енглески 

језик, на одређено време од три године, са пуним радним временом. 

 

 

У Београду, 23.11.2020.                                                                                К О М И С И Ј А 

 

 

_________________________________________ 

      др Јелена Анђелковић, доцент  

Факултет организационих наука Универзитета у Београду, председник 

 

_________________________________________ 

                                                                    др Весна Цакељић, редовни професор 

                                        Факултет организационих наука Универзитета у Београду, члан 

 

_________________________________________ 

др Катарина Расулић, ванредни професор 

Филолошки факултет Универзитета у Београду,  члан 


