
 

 

 

 

 

 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У 

ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај за избор сарадника у настави за ужу научну област 

Менаџмент и операциона истраживања 

 

 

Одлуком Наставно-научног већа Факултета техничких наука у Чачку бр.35-2521/7 од 

29. 10. 2014. године именовани смо за чланове Комисије за припрему извештаја за 

избор сарадника у настави за ужу научну област Менаџмент и операциона 

истраживања на одређено време у трајању од једне године са непуним радним 

временом 33%, по конкурсу који је објављен у публикацији „Послови” бр. 596 од 

19.11.2014.год. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 
 

На Конкурс за избор сарадника у настави за ужу научну област Менаџмент и 

операциона истраживања, на одређено време у трајању од једне године, са 33% 

радног времена, који је објављен у публикацији „Послови” бр. 596 од 19.11.2014.год. 

пријавило се четири кандидата чија имена наводимо по просечној оцени оствареној 

на основним академским студијама: 

1. Сања Пузовић, инж.менаџмента 

2. Наташа Милорадовић, мастер економиста 

3. Марија Савковић, мастер економиста 

4. Ивана Стојић, мастер инж.менаџмента 

 
На основу увида у приложену документацију кандидата пријављених на Конкурс за 

избор сарадника у настави Комисија констатује: 

1. Кандидат Сања Пузoвић, инж.менаџмента испуњава формалне услове Конкурса и 

у том смислу биће даље разматрана њена пријава. 

2. Кандидат Наташа Милорадовић, мастер економиста, није студент мастер 

академских студија, не испуњава услове Конкурса и њена пријава неће бити даље 

разматрана. 



 

3. Кандидат Марија Савковић, мастер економиста, није студент мастер академских 

студија, не испуњава услове Конкурса и њена пријава неће бити даље разматрана. 

4. Кандидат Ивана Стојић, мастер инж.менаџмента, није студент мастер академских 

студија, не испуњава услове Конкурса и њена пријава неће бити даље разматрана. 

 

 
1. Сања Пузовић 

 
Кандидат Сања Пузовић рођена је 29.06.1989. год. у Пријепољу. Основну школу 

завршила је 2004. године у Пријепољу са одличним успехом и носилац је Вукове 

дипломе за основну школу. Средњу Економско-трговинску школу у Пријепољу 

завршила је 2008. године са одличним успехом, као Ђак генерације и носилац је 

Вукове дипломе за средњу школу. 

Прву годину основних академских студија на Техничком факултету у Чачку уписала 

је школске 2009/2010. године, на студијском програму Инжењерски менаџмент (180 

ЕСПБ). Кандидат Сања Пузовић је школске 2011/2012. годину била добитник 

стипендије Универзитета у Крагујевцу – Стипендија за најбољег студента завршних 

година основних студија на Техничком факултету у Чачку. 

Основне студије јe завршила у року 2012. године, са просечном оценом 9,67 и стекла 

стручно звање Инжењер менаџмента. Награђена је као најбољи дипломирани 

студент на студијском програму основних академских студија Инжењерски 

менаџмент на Факултету техничких наука у Чачку. 

Након завршених основних студија школске 2012/2013. године уписала је на истом 

Факултету прву годину мастер академских студија на студијском програму 

Инжењерски менаџмент (120 ЕСПБ) као студент чије се образовање финансира из 

буџета Републике Србије. Положила је све предвиђене испите са просечном оценом 

10,00, и одобрена јој је израда мастер рада. 

Обавила је стручну праксу у Компанији „Слобода“ А.Д. Чачак - Србија. 

Познавање енглеског језика – Средњи ниво. Познавање рада на рачунару се односи 

на коришћење MS Office (Word, Excel, Power Point, Visio, Access), MS Project, 

AutoCad, Internet aplikacije.  

Кандидат Сања Пузовић је стипендиста Фонда за младе таленте – Стипендија 

Доситеја за школску 2011/2012. годину и Стипендија Доситеја за школску 2013/2014. 

годину. 

Студент је мастер академских студија Инжењерски менаџмент на Факултету 

техничких наука у Чачку, Универзитета у Краујевцу.  

 

 

 

 



 

 

Мишљење и предлог 

 

 

 Уважавајући чињенице наведене у овом извештају, Комисија налази да 

кандидат Сања Пузовић, инжењер менаџмента, испуњава све потребне услове за 

избор сарадника у настави прописане Законом о високом образовању, Статутом 

Универзитета и Статутом Факултета техничких наука у Чачку. Кандидат Сања 

Пузовић је у предвиђеном року завршила основне академске студије Инжењерски 

менаџмент на Факултету техничких наука у Чачку са просечном оценом 9,67 (девет 

и 67/100). Студент је мастер академских студија Инжењерски менаџмент на 

Факултету техничких наука у Чачку. 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета техничких наука у 

Чачку да кандидата Сању Пузовић, инжењера менаџмента, изабере у звање 

сарадник у настави за ужу научну област Менаџмент и операциона 

истраживања, на одређено време од једне године, са 33% радног времена.  

 
 

 

 

У Београду, у Чачку,     Комисија 

15. децембра 2014.год. 

 

1. Др Драган Д. Милановић, ред. проф.,  

Машински факултет у Београду, председник 

(Научна област: Индустријско инжењерство) 

 

_______________________________________ 

 

2. Др Јасмина Весић Васовић, ванр. проф.,  

Факултет техничких наука у Чачку 

(Научна област: Менаџмент и операциона 

истраживања), члан 

 

_______________________________________ 

 

3. Др Зоран Нешић, ванр. проф., 

Факултет техничких наука у Чачку 

(Научна област: Менаџмент и операциона 

истраживања), члан 

 

_______________________________________ 

 

 


