


1 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 
 
 

Предмет: Реферат за избор једног универзитетског сарадника у звањe сарадника у 

настави за ужу научну област Индустријски менаџмент, са пуним радним временом и на 

одређено време, изборни период од 1 године. 

 

Одлуком Изборног већа Техничког факултета у Бору бр. VI/5-1-ИВ-4/2 од 

27.10.2022. године, одређени смо за чланове Комисије за припрему реферата о стицању 

звања и заснивању радног односа једног универзитетског сарадника у звањe САРАДНИК 

У НАСТАВИ за ужу научну област ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ, са пуним радним 

временом, по конкурсу који је објављен у недељном листу „Послови” бр. 1013 од 

09.11.2022. године. 
 

На основу прегледа достављене документације, Комисија подноси Изборном већу 

Техничког факултета у Бору следећи: 
 
 

 

Р Е Ф Е Р А Т 
 
 

На расписани конкурс у недељној публикацији Националне службе за запошљавање: 

„Послови“ бр. 1013 од 09.11.2022. године,  пријавила су се два кандидата, и то: 

 

1. Мирјана Дунић, мастер професор технике и информатике. 

2. Јован Станојевић, дипломирани инжењер менаџмента. 

 

Након увида у приспели конкурсни материјал, само кандидат Јован Станојевић 

испуњава услове конкурса. Наиме, на основу приспеле документације Мирјане Дунић 

утврђено је да је кандидаткиња већ завршила интегрисане основне и мастер академске 

студије другог степена и тиме стекла диплому мастер професора технике и информатике. 

Условом конкурса је наведено да је потребно да je кандидат студент мастер академских 

студија у области техничких наука на студијском програму Инжењерски менаџмент. На 

основу тога комисија утврђује да кандидаткиња Мирјана Дунић не испуњава услове 

конкурса. 

 
 

1. Приказ биографије пријављених кандидата који испуњавају услове 

конкурса 
 

1. Јован Станојевић, дипломирани инжењер менаџмента. 

 

1.1. Биографски подаци кандидата 
 

 

Кандидат Јован Станојевић рођен је 14.08. 1998. године у Мајданпеку, Република 
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Србија. Завршио је Гимназију у Зајечару, смер друштвено-језичких наука. Основне 

академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент (модул: 

Информационе технологије), на Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду, 

завршио је 2022. године са просечном оценом 8,62 у току студија. Завршни рад под 

називом: „Израда web апликације за приказ и обраду података са рукометних утакмица” 

одбраниo је са оценом 10 (десет). 

У току студирања кандидат је стекао искуство у раду на пројектима, раду у оквиру 

SAP/ERP програма, раду са front-end и back-end програмским и скрипт језицима, као и 

знањa из области стратегијског управљања. У пријави на конкурс кандидат Јован 

Станојевић наводи да је у току студија похађаo обуке за рад у пословном ЕRP систему 

SAP/ERP (модули: Enterprise Asset Management, Quality Management, Project Management, 

Materials Management). 

 
 

2. Закључак и предлог 
 

Комисија је констатовала да се на конкурс пријавило два кандидата: Мирјана 

Дунић, мастер професор технике и информатике и Јован Станојевић, дипломирани 

инжењер менаџмента. 

На основу прегледане документације, Комисија је закључила да кандидат Мирјана 

Дунић не испуњава услове конкурса. 

На основу наведених чињеница Комисија закључује да кандидат Јован Станојевић, 

дипломирани инжењер менаџмента, испуњава све услове прописане Законом о високом 

образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017), Статутом Техничког факултета у 

Бору, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 

наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору, као и Правилником о начину, 

поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и 

сарадника на Техничком факултету у Бору, за избор у звање сарадника у настави, и то: 

 

‐ завршио основне академске студије (студије првог степена) на Техничком 

факултету у Бору, Универзитета у Београду, на студијском програму Инжењерски 

менаџмент, модул: Информационе технологије, са просечном оценом 8,62 (осам 

62/100) у току студија; 

‐ у школској 2022/2023. години уписао мастер академске студије на Техничком 

факултету у Бору, Универзитета у Београду, на студијском програму Инжењерски 

менаџмент; 

‐ и нема сметњи за избор према чл. 72. став 4. Закона о високом образовању. 
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Сходно томе, Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Техничког 

факултета у Бору, Универзитета у Београду, да кандидатa Јованa Станојевића, дипл. 

инж. менаџм., изабере у звање САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну област 

ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ, са пуним радним временом, на одређено време и 

да са кандидатом закључи одговарајући уговор о раду. 
 
 

У Бору, децембра 2022. год. 
 
 

 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 
Проф. др Предраг Ђорђевић, ванредни професор 

Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 
 
 
 

 
Проф. др Ненад Милијић, ванредни професор 

Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору 
 
 
 

 
Др Ана Ракић, доцент 

Универзитет у Београду, Факултет организационих наука 

 


