
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 3201
Датум: 02.12.2021. године
КРАГУЈЕВАЦ
Декан Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу чл.63 ст. 3 тач. 17.
у вези са чл. 122. ст.1. Статута Факултета, у вези Одлуке Наставно-научног већа
Факултета број 225/3 од 31.01.2007. године, после сагледавања Извештаја Комисије за
припрему извештаја, дана 02.12.2021. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за припрему извештаја за избор, по
конкурсу, сарадника у звање сарадник у настави, за научну област Електротехничко и
рачунарско инжењерство – ужа научна област Примењено рачунарство.

Извештај се ставља на увид јавности 15 дана на сајту Економског факултета у
Крагујевцу.

Ово Решење и Извештај Комисије доставити Служби за информационо-
комуникациону подршку,због објављивања насајту Факултета.

ДОСТАВЉЕНО:

- У досије
- Архиви Факултета



ДЕКАНУ

и
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Наставно-научно веће Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на
седници одржаној 27.10.2021. године, донело је Одлуку број 2700//1, о образовању
Комисије за припрему Извештаја за избор, по конкурсу, сарадника у звање сарадник у
настави, за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство - ужа научна
област Примењено рачунарство, ради заспивања радног односа с пуним радним
временом,на одређено време од 1 (једне) године, у следећем саставу;

1. Др Владимир Ранковић, редовни професор Економског факултета Универзитета у
Крагујевцу од 05.03.2019. године, ужа научна област Примењено рачунарство;
2. Др Зоран Калинић, редовни професор Економског факултета Универзитета у
Крагујевцу од 23.09.2021. годипе, ужа научна област Примењено рачунарство;
3. Др Иван Луковић, редовни професор Факултета „организационих наука
Уиверзитета у Београду од 24.03.2021. године, ужа научна област Информациони
системи.

На основу детаљне апализе конкурсног материјала, Комисија подпоси Декану и

Наставно-научном већу Економског факултета Универзитета у Крагујевцу следећи

ИЗВЕШТАЈ

На конкурс за избор сарадпика у звање сарадник у настави, за ужу научну
област Шримењено рачунарство, објављен у публикацији о запошљавању
Националне службе за запошљавање - „ПОСЛОВИ“ број 958, дана 03.11.2021. године,
с назнаком да важи 15 дана, за избор једног сарадника у звање сарадник у настави,
пријавила су се два кандидата,и то:

Ћ. Андрија Ћонић, дипломирани информатичар, из Трстеника, и

2. Марина Симовић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства из
Ужица, која није доставила конкурсну документацију на начин прописан
Конкурсом,

Имајући у виду да кандидаткиња Марина Симовић није доставила потребну
документацију на начин прописан Конкурсом, Комисије није разматрала њену пријаву.



1Т— БИОГРАФСКИ, ШКОЛСКИ И РАДНИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА

1. Кандидат Андрија Ђонић је рођсн 11.4.1996. године, у Краљеву. Гимназију "Вук
Караџић" у Трстенику је завршио као носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“
и као добитник републичке стипендије Мипистарства за просвету и науку. Основне
академскс студијс, студијска група Информатика, на Природно-математичком
факултету Универзитета у Крагујевцу, је уписао школске 2015/2016., и исте
завршио, 19.9.2019. годипе, с просечном оценом 8,35.
Мастер академске студије на студијском програму Електротехника и рачунарствоје
уписао на Факултету инжсњерских наука Универзитета у Крагујевцу 12.11.2021.
год.

Као студент основних академских студија је био ангажован у бројним пројектима и

као предавач:
Предавач у Првој крагујевачкој гимназији – СИ одељења (2019.год).
Фестивал пауке у Крагујевцу (2019. 2018. 2017).
Фестивал наукс у Краљеву (2019. 2017.).
Ноћ музеја, институт за физику, ПМФ Крагујевац (2019.).
Дан отворених врата ПМФ Крагујевац, предавач (2018.).
Пројекат Олимијада, Апријаг и Моде.ј5, “Ротет ит", ПМФ Крагујевац (2018.).
Пројектовање информационог система за обданишта. Тим "Ргојес ОМЕР“, ПМФ
Крагујевац (2018.).

8. Онлајн продавница ски опреме, У/огдргезв МооСопитегсс. Тим “Мрав исшећ",
ПМФКрагујевац (2018.).

9. Ноћ истраживача Крагујевац (2017.).
10. Пројекат “5рееа Зоссег", ЈАМА, ПМФ Крагујевац (2017).
11, “Ноик ој Соае“, ПМФ Крагујевац, предавач (2017.).

пл

беовољзг

Од професиопалних способности и компетенција, кандидат наводи следеће:
1. Програмски језици: Разса!, С, С++, Св, НТМГ,С55, Јауабемтр!, РНР, Јама, 501,

Рућољ,Е.
2. Софтверске технологије: Жеђ [есћпојорје5, ХМГ, Модеја, Осаме, СПМР5,

АВР.МЕТ,
3. Базе података: 501, Зегчег, ЛАссезз, Мопворв,
4. Развојна окружења: М5 Осе, У1аџа! Зола!о, МогаРгс58.

Кандидат говори нсколико страних језика: еиглески (ниво Ц!), француски (ниво А2) и

италијански (ниво А1).



ДОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

П–— МИШЉЕЊЕИ ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу анализе конкурсног материјала, биографских, школских и радних

података кандидата Андрије Ћонића, Комисија сматра да се ради о веома квалитетном
кандидату који осим тога што испуњава све прописане услове Конкурса, поседује
веома широк спектар знања из области информатике и рачунарства што потврђује
списак стручних и професионалних компетенција које је кандидат навео у конкурсној
документацији.

Кандидат Андрија Ђонић је као студент основних академских студија учествовао
на великом броју студентских пројеката исто доказује способност и жељу да стечена
стручна знања примени у решавању практичних проблема. Такође, кандидат је као
студент радио у својству предавача у Првој крагујевачкој гимназији и на разним
радионицама на Природно-математичком факултету чиме је стекао потребне
педагошке вештине веома корисне за обављање посла сарадника у настави.

На основу изложеног, Комисија предлаже Декану и Наставио-џаучном већу
Економског факултета Универзитета у Крагујевцу да изабере кандидата Андрију
Ђонића у звање сарадник у настави, за ужу научну област Примењено рачунарство,
ради заснивања радног односа са пуним радним временом, на одређено време од 1

(једне) године.

У Крагујевцу,
29.11.2021. год.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

1. Др Владимир Ранковић, редовни професор
Економског факултета Универзитета у Крагујевцу,-Би=

2. Др Зоран Калинић, редовни професор Економског

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна

У КРАЋУЈЕВЦУ област Примењено рачунарство

сте аГоре. зед, Прмлог|._ Време

– | 3. Др Иван Луковић, редовни професор Факултета

организационих наука Универзитета у Београду,

ужа научна област Информациони системи


