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ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАД 

Јове Илића 154, Београд 

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 
 

Предмет: Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање 

асистента за ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија. 

 

На основу одлуке Изборног већа Факултета организационих наука, 05-02 бр. 4/47 од 

28.11.2014. године, одређени смо за чланове Комисије за припрему Извештаја о 

кандидатима пријављеним на конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за 

ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија, у трајању од три 

године, са пуним радним временом.  

 

На конкурс објављен дана 10.12.2014. године, у огласним новинама Националне 

службе за запошљавање „Послови“ бр. 599, у предвиђеном року пријављен је један 

кандидат: Немања Милановић. 

 

По прегледу приспелог конкурсног материјала, подносимо следећи  

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 

1. НЕМАЊА МИЛАНОВИЋ 

 

1.1. Биографски подаци и подаци о образовању 

 

Немања Милановић је рођен 23.06.1986. године у Мркоњић Граду, Босна и 

Херцеговина, где је завршио:  

 

 Основну школу „Петар Кочић“, носилац „Вукове дипломе“; 

 Гимназију „Мркоњић Град“, носилац „Вукове дипломе“; 
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 Дипломирао је 2010. године на Факултету организационих наука Универзитета у 

Београду, Одсек за менаџмент, просечном оценом 9,68 и одбранио дипломски 

рад оценом 10 на тему „Евалуација програма и индикатори успешности“;  

 Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у 

Београду, модул Инжењерска економика, завршио је у јануару 2013. године 

просечном оценом 10,00 и одбранио завршни рад оценом 10 на тему 

„Планирање развоја предузећа у условима економије знања“; 

 Докторске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду 

уписао је 2013. године, студијски програм Информациони системи и менаџмент, 

изборно подручје Менаџмент. Кандидат је уписао другу годину докторских 

студија и до сада је положио четири испита са просечном оценом 10,00. 

 

Кандидат Немања Милановић је завршио следеће обуке и усавршавања:  

 

 European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) [2014]: 10th 

Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital and Extra-Financial 

Information, University of Ferrara, Italy; 

 Hof University of Applied Sciences [2010]: Training “ERP systems: SAP R/3 Enterprise 

– Logistics and Finance modules“, Hof, Germany; 

 Munich International Summer University [2009]: German language course, A2-2 level 

certificate, Ludwig-Maximilians-Universität München, Munich, Germany. 

 

1.2. Наставне и педагошке активности 

 

Немања Милановић је запослен на Факултету организационих наука од 14. септембра 

2011. године као сарадник у настави за ужу научну област Пословна економија и 

макроекономија. Учествовао је у реализацији наставе на основним академским 

студијама на предметима Међународни менаџмент, Економика пословања и 

планирање, Управљање трошковима и Предузетнички бизнис. Изводио је вежбе из 

предмета International Business Management na Међународним мастер студијама на 

енглеском језику “International Business and Management“, у сарадњи Факултета 

организационих наука и “Middlesex University London“.   

 

Од 15. септембра 2013. године запослен је на позицији стручног сарадника у Центру за 

развој финансијског тржишта у саставу Катедре за финансијски менаџмент и 

рачуноводство на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. 

Ангажован је на извођењу вежби, припреми, организовању и прегледању писмених 

испита и колоквијума на предметима Финансијски менаџмент и рачуноводство, 

Рачуноводство и Управљачко рачуноводство на основним академским студијама. У 

анонимним анкетама за оцену квалитета рада наставника и сарадника, кандидат 

Немања Милановић је од почетка рада на Факултету организационих наука оцењиван 

високим оценамa (4,80-4,95/5,00). У два наврата је награђиван као један од најбоље 

оцењених сарадника на Факултету.  



 

 

1.3. Радно искуство ван матичне институције 

 
Кандидат је током основних и мастер академских студија обавио следеће стручне 

праксе:  

 

 [јануар-април 2011.]: стручна пракса у консултантској кући за корпоративне 

финансије и менаџмент перформанси “GCI Management”, Беч, Аустрија; 

 [јун 2010.]: стручна пракса у компанији „Coca-Cola HBC Srbija“ на пројекту 

„Тренинг и развој запослених у сектору производње“; 

 [фебруар 2010.]: стручна пракса у банци „Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. Београд“, 

Сектор за управљање пројектима. 

 

1.4. Чланства у одборима научних скупова и стручним организацијама 

 

Немања Милановић је члан следећих одбора научних скупова и стручних организација:  

 

 XIV International Symposium SymOrg 2014: New Business Models and Sustainable 

Competitiveness [2014.]: члан Организационог одбора; 

 Округли сто „Јавно приватно партнерство и модалитети интегралног 

управљања отпадом“, Факултет организационих наука [2014.]: члан 

Организационог одбора; 

 [2014-]: члан међународне стручне организације “European Finance Association“; 

 [2014-]: члан Комитета младих Националног нафтног комитета Србије – Светског 

нафтног савета. 

 

1.5. Учешћа на стручним пројектима и семинарима/тренинзима 

 

Немања Милановић је учествовао или и даље учествује у имплементацији и извођењу 

следећих пројеката и семинара:  

 

Стручни пројекти:  

 Викторија Група ад [2014.]: Пројекат „Оптимизација процеса, смањивање 

трошкова производње и унапређење финансијских перформанси у Соја 

протеину ад Бечеј“, члан пројектног тима (руководилац пројекта: проф. др 

Невенка Жаркић Јоксимовић). 

 

Семинари и тренинзи:  

 Факултет организационих наука [2014.]: Семинар „Менаџмент људских ресурса 

и вредновање интелектуалног капитала“, предавач; 

 Факултет организационих наука [2014-]: Семинар „Управљање трошковима и 

анализа финансијских извештаја у здравственим установама“, предавач. 

 



 

 

1.6. Остали биографски подаци 

Кандидат Немања Милановић је добитник следећих стипендија и награда:  

 

 [2010-2011.]: Стипендија „Доситеја“ Фонда за младе таленте Министарства 

омладине и спорта Републике Србије за студенте мастер академских студија; 

 [2010.]: Стипендија DAAD-а (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) за 

Интернационалну летњу школу на Универзитету примењених наука у Хофу, 

Немачка (тронедељна обука за рад на SAP R/3 систему у областима логистике и 

финансија);  

 [2009.]: Стипендија BAYHOST-а (Удружење универзитета Баварске) за похађање 

једномесечног курса немачког језика у Минхену; 

 [2008-2009.]: Стипендија Фонда за младе таленте Министарства омладине и 

спорта Републике Србије за студенте завршне године основних академских 

студија; 

 [2008.]: Стипендиста BAYHOST-а (Удружење универзитета Баварске) као један од 

60 учесника пројекта „Добродошли у Немачку – Welcome to Germany 2008“ у 

организацији Европског покрета у Србији и Владе Савезне Републике Немачке; 

 [2007, 2008.]: Стипендија банке „Hypo Alpe-Adria-Bank а.д. Београд“ под 

покровитељством Српског пословног клуба „Привредник“; 

 [2006-2007.]: Стипендија Министарства за образовање и спорт Републике 

Србије; 

 [2005-2009.]: Награде Факултета организационих наука за најбоље студенте                            

школске 2005/2006. (просечна оцена 9,45); 2006/2007. (просечна оцена 9,64) и 

2007/2008. године (просечна оцена 9,91). 

 

Кандидат говори енглески и поседује основно знање немачког језика.  

 

1.7. Библиографски подаци 

 

Монографија међународног значаја (М14) 

 

 Milosavljevic M, Milanovic N, Milosevic N. (2014). Accrual Accounting in the Public 

Sector of Adria Countries: Comparative Study, in Adam Marszk (editor) International 

Context of Business Environment: Selected Evidence from CEE and SEE Countries, 

Gdańsk University of Technology Publishing House, Gdańsk 2014 [ISBN 978-83-7348-

584-6, page 31-39]. 

 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 

 

 Milošević N, Barjaktarović Rakočević S, Milanović N, The banking for small and 

medium enterprises, In proceedings of the XIV International Symposium SymOrg: 

"New Business Models and Sustainable Competitiveness', Zlatibor, Serbia, 06-



 

 

10.06.2014. [ISBN: 978-86-7680-295-1, page 519-525]. Belgrade: Faculty of 

Organizational Sciences, University of Belgrade. 

 Milosavljević M, Milanović N, Milošević N. (2014). 'The critique to integral 

performance measurement systems', In proceedings of the XIV International 

Symposium SymOrg: "New Business Models and Sustainable Competitiveness', 

Zlatibor, Serbia, 06-10.06.2014. [ISBN: 978-86-7680-295-1, page 589-596]. Belgrade: 

Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade.  

 Milić T, Milanović N, Milićević V, Ilić B.: Strategy Creation in the New Economy, 

Strategica International Conference, Conference proceedings, ISBN: 978-973-711-

459-4, page 154-166, Bucharest, Romania, June 27-28, 2013.  

 Milenković N, Đoković A, Milenković J, Milanović N, Vukmirović D.: Measuring 

effectiveness of elementary school education in Serbia – a multivariate statistical 

approach, 32nd International Conference on Organizational Science Development – 

SMART ORGANIZATION, Portorož, Slovenia, March 20th – 22nd 2013.  

 Kuzmanović M, Popović M, Milanović N.: A Conjoint-based Approach to Market 

Segmentation,  symposium proceedings, XIII International symposium SymOrg 2012, 

ISBN: 978-86-7680-255-5, June 5-9, 2012, Zlatibor, Serbia. 

 Milićević V, Ilić B, Milanović N.: Strategic Options and Company Performance 

Improvement in International Business, symposium proceedings, XIII International 

symposium SymOrg 2012, ISBN: 978-86-7680-255-5, June 5-9, 2012, Zlatibor, Serbia. 

 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34) 

 

 Milanovic N, Filipovic V, Cicvaric Kostic S, Vlastelica Bakic, T, Okanovic M, Jesic, M. 

(2014). 'The Key Determinants of Efficient University- Business Collaboration', IFSAM 

International Federation of Scholarly Associations of Management, World Congress in 

Tokio: "Management in Crisis", Tokio, Japan, 02-04.09.2014. [ISBN: *], pp.72  

 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63) 

 

 Милановић Н, Жаркић Јоксимовић Н, Бенковић С, Милосављевић М. (2013). 

‘Савремени модели трансфера знања универзитета ка пословном свету’. 

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду: У Зборнику радова ТРЕНД 

2014 „Развојни потенцијал високог образовања“, Копаоник, Србија, 24-

27.02.2014. [ISBN: 978-86-7892-485-9]. 

 Јешић М, Милановић Н, Шошевић У.: Организација специјалних догађаја са 

аспекта пројектног менаџмента, XVII Iнтернационални симпозијум из пројектног 

менаџмента – YUPMA 2013, "Савремене тенденције у пројектном и 

иновационом менаџменту", Зборник радова, ISBN: 978-86-86385-10-9, 

Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, 07-09. јун 2013, стр. 135-

139. 

 



 

 

 Милановић Н, Милићевић В, Илић Б.: Програм Европске престонице културе из 

угла менаџмента и економије, XVII Интернационални симпозијум из пројектног 

менаџмента – YUPMA 2013, "Савремене тенденције у пројектном и 

иновационом менаџменту", Зборник радова, ISBN: 978-86-86385-10-9, 

Удружење за управљање пројектима Србије, Златибор, 07-09. јун 2013, стр. 39-

43.  

 Милановић Н, Парежанин М, Јешић М, Никодијевић А.: Утицај иновационих 

активности малих и средњих предузећа на економски развој ЕУ, XXXIX 

симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2012, Тара, 25.09-28.09. 

2012. 

 Милановић Н, Милићевић В, Илић Б.: Економија знања и релевантност 

пројектног менаџмента, XVI Интернационални симпозијум из пројектног 

менаџмента – YUPMA 2012, "У сусрет економији знања – Управљање пројектима 

знања", Зборник радова, ISBN: 978-86-86385-09-3, Удружење за управљање 

пројектима Србије, Златибор, 18-20. мај 2012, стр. 419-423. 

 

Одбрањен магистарски/мастер рад (М72) 

 

 Милановић Н. (2013). ’Планирање развоја предузећа у условима економије 

знања’. Београд: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду.  

 

2. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу увида у достављену документацију, Комисија је констатовала да је у 

прописаном року документацију предвиђену конкурсом доставио један кандидат: 

Немања Милановић, те да овај кандидат испуњава услове прописане Законом о 

високом образовању, Статутом Факултета организационих наука и Правилником о 

организацији и систематизацији послова на Факултету, за избор сарадника у звање 

асистента за ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија.  

У оцени наставног рада, Комисија констатује да је кандидат Немања Милановић 

изводио наставу на предметима из уже научне области за коју се бира. Педагошки рад 

кандидата је у сваком семестру оцењиван високим оценама, због чега је у два наврата 

награђиван као један од најбоље оцењених сарадника на Факултету организационих 

наука. Сем тога, кандидат је учествовао као предавач на више семинара са тематиком 

из уже научне области за коју се бира. 

У оцени научног рада, Комисија констатује да је Немања Милановић објавио значајан 

број научно истраживачких радова, при чему Комисија посебно истиче радове из уже 

научне области Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија. Такође, кандидат је 

члан више одбора научних скупова и стручних организација.  

У оцени стручног рада, Комисија констатује да је Немања Милановић завршио 

неколико стручних обука и тренинга од значаја за ужу научну област за коју се бира. 

Кандидат наводи и учешће на стручном пројекту као члан пројектног тима Факултета 

организационих наука.  



 

 

Ценећи педагошке, научне и стручне квалификације кандидата, Комисија са 

задовољством предлаже Декану и Изборном већу Факултета организационих наука да 

се Немања Милановић изабере за сарадника у звање асистента, за ужу научну област 

Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија, на одређено време од три године 

са пуним радним временом. 

 

У Београду, 27. децембра 2014. године 

 
 
 
 
                  ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 
              __________________________________________________________ 

         др Невенка Жаркић Јоксимовић, 

            редовни професор Факултета организационих наука, председник 

 

           __________________________________________________________ 

         др Слађана Бенковић, 

            редовни професор Факултета организационих наука, члан 

 

           __________________________________________________________ 

         др Владимир Познанић, 

            редовни професор Факултета за економију, финансије и                        

администрацију у Београду, члан 

 

 
 


