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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. 4/41 од 

17.06.2015. 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 24.06.2015. године, у огласним новинама Националне 

службе за запошљавање „Послови“ бр. 627, у предвиђеном року пријављенa су два 

кандидата: Нела Милошевић и Стеван Томашевић. 

 

По прегледу приспелог конкурсног материјала, подносимо следећи  

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 

1. НЕЛА МИЛОШЕВИЋ 

 

1.1. Биографски подаци и подаци о образовању 

 

Нела Милошевић је рођена 20.09.1989. године у Београду, Република Србија, где је 

завршила: 

• Основну школу „Иван Гундулић“, носилац „Вукове дипломе“; 

• Девету београдску гимназију „Mихаило Петровић Алас“; 
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• Дипломирала је 2012. године на Факултету организационих наука 

Универзитета у Београду, Одсек за менаџмент, просечном оценом 9,52 и 

одбранила дипломски рад оценом 10 на тему „Улога инвестиционих банкара 

у доношењу стратешких одлука предузећа код трансакција спајања и 

преузимања“; 

• Мастер академске студије на Факултету организационих наука Универзитета 

у Београду, смер Менаџмент и организација, модул Менаџмент 

финансијског ризика, завршила је у септембру 2014. године, просечном 

оценoм 9,71 и одбранила Завршни рад оценом 10 на тему „Узрочно – 

последични механизам банкарских криза и улога регулатора“; 

• Докторске студије на Факултету организационих наука Универзитета у 

Београду уписала је 2014. године, студијски програм Информациони системи 

и квантитативни менаџмент, изборно подручје Квантитативни менаџмент. 

Нела Милошевић је до сада положила два испита са просечном оценом 

10,00. 

 

1.2. Наставне и педагошке активности 

 

Нела Милошевић је била ангажована као демонстратор на Катедри за менаџмент и 

специјализоване менаџмент дисциплине на Факултету организационих наука од марта 

до јула 2013. године, у извођењу наставе на предмету Управљање инвестицијама.  

Запослена је на Факултету организационих наука од 15. новембра 2013. године, као 

сарадник у настави за ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и 

ревизија. Учествовала је на извођењу вежби, припреми, организовању и прегледању 

писмених испита и колоквијума, на основним академским студијама, на предметима: 

Финансијски менаџмент и рачуноводство, Рачуноводство, Управљачко рачуноводство, 

Банкарски менаџмент и Инвестиционо банкарство. Нела Милошевић је, у сарадњи са 

експертима из Сосијете женерал банке, једног од стратешких партнера Факултета 

организационих наука, ангажована на предмету Банкарски менаџмент. Сарадња 

обухвата решавање проблема из праксе у банкарском сектору, као и организацију 

гостујућих предавања стручњака из банке. Поред тога, Нела Милошевић је један од 

аутора Скрипте, која се користи за припрему и полагање испита из предмета Банкарски 

менаџмент, а активно учествује у процесу писања уџбеника из истог предмета. 

Ангажована је на вежбама на мастер студијама у оквиру предмета Менаџмент у 

банкарству и Финансијске институције. Такође, Нела Милошевић је секретар Катедре за 

финансијски менаџмент и рачуноводство. У анонимним анкетама за оцену квалитета 

рада наставника и сарадника, кандидат Нела Милошевић је од почетка рада на 

Факултету организационих наука оцењивана високим оценамa (4,50-4,90 од 

максималних 5,00). 
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1.3. Учешћа на стручним пројектима и семинарима/тренинзима 

 

Нела Милошевић је учествовала или и даље учествује у имплементацији и извођењу 
следећих пројеката и семинара:  

 
Стручни пројекти: 
  

 FCA Srbija doo, Крагујевац, [2015-]: Национални стручни пројекат, Motivation 
improvement programme and development of employee leadership skills at FIAT FCA 
Serbia, члан пројектног тима (руководилац пројекта: проф. др Слађана 
Барјактаровић Ракочевић); 

 Societe Generale Srbija, Београд, [2014-2016]: Интерни пројекат банке, 
саветодавна улога - координатор пројекта; 

 Регионална развојна агенција "Златибор" ДОО, Ужице [2015-2017]: Национални 
стручни пројекат „Процена утицаја реорганизације школског распуста на 
туристички промет, продају традиционалних производа, запосленост и приходе 
у туристичким дестинацијама“, члан пројектног тима (руководилац пројекта: 
проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић); 

 EU project, The Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme, [2014]: 
Међународни стручни пројекат: „Establishment of a Bulgarian-Serbian Chamber of 
Commerce and Industry“, члан пројектног тима (руководилац пројекта: проф. др 
Невенка Жаркић Јоксимовић). 
 
Семинари и тренинзи:  
 

 Факултет организационих наука [2014-]: Семинар „Управљање трошковима и 
анализа финансијских извештаја у здравственим установама“, предавач. 
 
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама: 
 

 Члан међународнe стручнe организацијe “European Finance Association“  
 

1.4. 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]. 

Водећи часопис националног значаја  (М51) 

 Milošević, N., Barjaktarović Rakočević, S., Milanović, N. (2015). One Approach to 

SMEs Banking, Management – Journal of Theory and Practice, No. 73, pp. 59-67. DOI: 

10.7595/management.fon.2014.0033 [ISSN 1820-0222, ISSN 2406-0658 (Online)] 
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Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 

 Milosevic, N., Barjaktarovic Rakocevic, S. (2015). Guidelines for Financial Innovation: 

Investment Theory versus Behavioral Finance, International Conference on 

Organizational Science Development, Portoroz, Slovenia, ISBN: 978-961-232-279-3 

 Mijatovic, I., Milosevic, N., Milanovic, N. (2015). Predictive Capacity of 

Implementation of Management System Standards on Shaping CSR-Behavior, 20th 

EURAS Annual Standardization Conference, In press 

 Milošević, N., Barjaktarović Rakočević, S., Milanović, N. (2014). The banking for small 

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

"New Business Models and Sustainable Competitiveness', [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.  

 Barjaktarović Rakočević, S., Milošević, N., Rakočević, R. (2014). Behavioral finance 

and investment decisions, SymOrg2014: New Business Models and Sustainable 

Competitiveness, Zlatibor, ISBN: 978-86-7680-295-1 

 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34) 

 Milosavljevic, M., Zarkic Joksimovic, N., Barjaktarovic Rakocevic, S., Milosevic, N. 

(2014). The transition towards accrual based accounting: Experiences from the 

European public sector entities, IFSAM International Federation of Scholarly 

Associations of Management, World Congress in Tokio: "Management in Crisis", 

Tokio, Japan 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63) 

 Милошевић, Н., Барјактаровић Ракочевић, С. (2014). Улога информационе 

технологије у рачуноводству, XVIII Интернационални симпозијум из пројектног 

менаџмента YUPMA 2014 – Удружење за управљање пројектима Србије,  

Београд, Србија, ISBN: 978-86-86385-11-6 

 Барјактаровић Ракочевић, С., Милошевић, Н., Бенковић, С. (2013). ‘Корпоративно 

управљање у циљу одрживог развоја финансијских институција’. SPIN – Скуп 

привредника и научника: “Нова индустријализација, реинжењеринг и 

одрживост“, Привредна комора Београда, ISBN: 978-86-7680-288-3 

 Милошевић, Н., Барјактаровић Ракочевић, С., Бенковић, С. (2013). Пројектно 

финансирање, YUPMA: "Савремене тенденције у пројектном и иновационом 

менаџменту", Златибор, ISBN: 978-86-86385-10-9 
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Одбрањен магистарски/мастер рад (М72) 

Милошевић, Н. (2014). „Узрочно – последични механизам банкарских криза и улога 

регулатора“. Београд: Факултет организационих наука Универзитета у Београду. 

 

1.5. Остало 

Нела Милошевић наводи да је у јуну 2013. године учествовала и била део 

организационог тима на XVII интернационалном симпозијуму из пројектног 

менаџмента, YUPMA. Том приликом Нела Милошевић је учествовала у радионицама 

стучне асоцијације International Project Management Association – Young Crew Serbia. 

У организацији банке Intesa, током 2012. године, учествовала је на конкурсу «Докажи 

се 100%».  

Током маја 2012. године била је члан организационог тима и волонтер на XIII 

интернационалном симпозијуму SymOrg.  

Кандидат, Нела Милошевић, наводи да је похађала курсеве трговања валутама FOREX 

(април 2012), и курс трговања хартијама од вредности у сарадњи Београдске берзе и 

студентске организације AIESEC (март 2012). 

Нела Милошевић је два пута учествовала на пројекту студентске организације ESTIEM - 

Case study show на Факултету организационих наука (2010, 2011). 

Била је члан школе за предузетништво „Пролећна школа“, у сарадњи Факултета 

организационих наука и Универзитета примењених наука из Минхена.  

На локалном такмичењу у решавању студија случаја, у организацији Катедре за 

маркетинг на Факултету организационих наука са својим тимом освојила је друго 

место, као и награду за најбољег говорника (2010).  

Кандидат Нела Милошевић наводи да одлично познаје писани и говорни енглески 

језик, као и да је похађала летњу школу The New School of English у Кембриџу (2011). 

Руски језик познаје врло добро, а завршила је курс у оквиру Руског дома (2008) и летњу 

школу у Москви (2005). 

Нела Милошевић наводи и познавање рада на рачунару. 
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2. СТЕВАН ТОМАШЕВИЋ 

 

2.1. Биографски подаци и подаци о образовању 

 
Стеван Томашевић је рођен 9.12.1984. године у Карловцу, Хрватска. Основну школу и 
средњу економску школу „Светозар Милетић“ завршио је у Новом Саду.  
 

 Дипломирао је у јуну 2010. године на Економском факултету у Суботици, 

Универзитета у Новом Саду, на смеру Финансијски менаџмент и рачуноводство 

са просечном оценом 9,03. Дипломски рад на тему „Капитал, рад, земља и 

њихове цене“ одбранио је оценом 10 код проф. др Бранка Бјелића.  

 Мастер академске студије завршио је на Економском факултету у Суботици, 

Универзитета у Новом Саду, студијски програм Рачуноводство и ревизија, у 

новембру 2012. године просечном оценом 9,33. Завршни рад на тему „Функција 

и значај трансферних цена“ код проф. др Љубице Гајић, одбранио је оценом 10. 

 У фебруару 2013. године уписао је докторске академске студије на Универзитету 

Сингидунум у Београду, на студијском програму Финансије и банкарство, 

изборно подручје Рачуноводство и пословна анализа. Кандидат је уписао другу 

годину докторских студија и до сада је положио пет испита са просечном 

оценом 10,00. 

 

2.2. Наставне и педагошке активности 

 

Стеван Томашевић је од 19. јануара 2012. године запослен на Високој пословној школи 

струковних студија у Новом Саду као сарадник у настави за ужу научну област 

Финансије и рачуноводство, а од 29. октобра 2014. године као асистент за поменуту 

научну област. Ангажован је на извођењу вежби, припреми, организовању и 

прегледању колоквијума и завршних испита на предметима Финансијско 

рачуноводство, Основи ревизије, Анализа финансијских извештаја и Квантитативни 

методи у пословном одлучивању, на основним струковним студијама. Кандидат је 

изводио вежбе из предмета Банкарско пословање и платни промет на 

специјалистичким струковним студијама. 

 

2.3. Учешћа на стручним пројектима и семинарима/тренинзима 
 

Стеван Томашевић је у периоду од 2007-2009. године (фебруар-април) био ангажован 

као сарадник ван радног односа у Народној банци Србије, у одељењу Бонитет на 

пословима пријема, обраде и контроле финансијских извештаја малих, средњих и 

великих предузећа.  

 

Од јуна до децембра 2011. године Стеван Томашевић је учествовао у програму 

стручног усавршавања „Млади банкари“, у Прокредит банци ад Београд, где се 
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детаљно упознао са начином функционисања и рада појединих сектора банке, у 

експозитурама широм Србије. У поменутој финансијској институцији, кандидат наводи 

да је стекао широка теоријска и практична знања, као и да је потпуно самостално радио 

на поступку одобравања пољопривредних кредита и кредита за малу привреду у 

експозитури у Зрењанину. 

 

Стеван Томашевић је у периоду од новембра 2006. до јануара 2007. године похађао 

стручну праксу у Агенцији за пословне услуге БТС у Сремској Каменици, где је радио на 

пословима обрачуна зарада радника, калкулацији цена и књижења пословних 

догађаја.  

 

Кандидат Стеван Томашевић наводи да је у периоду април-јун 2010. године похађао 

курс за самостално вођење књиговодства са билансирањем у организацији Института 

за економију и финансије. 

 

2.4. Библиографски подаци 

Водећи часопис националног значаја  (М51) 

 Влаовић-Беговић, С., Момчиловић, М., Томашевић, С. (2014). Оцена кредитног 

бонитета предузећа Z-score моделом. Часопис Економске теме, 52(2), 193-204. 

Часопис националног значаја  (М52) 

 Томашевић, С., Поповић, С., Фијат, Љ. (2015). Примена стандардних 

трансакцијских метода утврђивања трансферних цена. Часопис Агроекономика, 

65, 45-58. 

 Popović, S., Ugrinović, M., Tomašević, S. (2015). Manage-management of agricultural 

company through monitoring of total cost of maintenance tractor. Časopis 

Poljoprivredna tehnika, 40(2), 101-106. 

 Томашевић, С., Влаовић-Беговић, С., Момчиловић, М. (2014). Финансијски 

положај пољопривредних предузећа у Републици Србији. Часопис 

Агроекономика, 61-62, 73-84. 

 Фијат, Љ., Чудан, А., Томашевић, С. (2014). Спорт без игре - прање новца. 

Часопис Tims acta, 8(2), 117-128. 

 Влаовић-Беговић, С., Томашевић, С., Рупић, Б. (2014). Изазови проценитеља 

приликом пројектовања новчаних токова. Часопис Економски погледи, 16(2), 

175-188. 

Научни часопис (М53) 

 Каћански, С., Томашевић, С., Влаовић-Беговић, С. (2014). Периодично 

финансијско извештавање у функцији пословног одлучивања. Часопис Школа 

бизниса, 1, 52-68. 
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 Поповић, С., Томашевић, С., Грубљешић, Ж. (2014). Значај формирања интерне 

контроле у средњим и великим предузећима. Часопис Економија – теорија и 

пракса, 7(3), 27-39. 

 Томашевић, С., Дринић, Д., Крнета, Н. (2013). Циљеви формирања трансферних 

цена. Часопис Школа бизниса, 1, 61-73. 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 

 Momčilović, M., Vlaović Begović, S., Tomašević, S. (2014). Influence of Return Interval 

on Stock`s Beta. Advances in Economics, Law and Political Sciences (Brasov, Romania, 

June 26 – 28), 168-171. 

 Крнета, Н., Томашевич, С., Каћански, С. (2013). Финансијски извештаји као 

полазиште могућим рачуноводственим манипулацијама. Мајска конференција о 

стратегијском менаџменту, Технички факултет у Бору, Универзитет у Београду, 

1071-1081. 

 Војновић, Ј., Томашевић, С., Дринић, Д. (2013). Стратегија као основ економског 

успеха предузећа. Мајска конференција о стратегијском менаџменту, Технички 

факултет у Бору, Универзитет у Београду, 794-803. 

 Фијат, Љ., Божић, Д., Томашевић, С. (2013). Контрола усклађености пословања 

(комплајанс) и спречавање прања новца и финансирања тероризма у банкама. 

Међународна конференција о друштвеном и технолошком развоју (СТЕД). 

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент ПИМ, Бања Лука, 97-107. 

 Томашевић, С., Драгосавац, М., Каћански, С. (2012). Примена метода 

утврђивања трансферних цена у Републици Србији. Међународна конференција 

о друштвеном и технолошком развоју (СТЕД). Универзитет за пословни 

инжењеринг и менаџмент ПИМ, Бања Лука, 704-718. 

 Драгосавац, М., Каћански, С., Томашевић, С. (2012). Фискална хармонизација у 

државама чланицама Европске уније. Међународна конференција о 

друштвеном и технолошком развоју (СТЕД). Универзитет за пословни 

инжењеринг и менаџмент ПИМ, Бања Лука. 

 Dragosavac, M., Kaćanski, S., Tomašević, S. (2012). Mobile banking. International 

conference on Applied Internet and Information Technologies – AIIT 2012, Tehnički 

fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin, Zbornik radova. 

 Каћански, С., Драгосавац, М., Томашевић, С. (2012). Значај имплементације 

интерне ревизије компјутерских информационих система у контексту правилног 

пословног одлучивања. Међународна конференција о друштвеном и 

технолошком развоју (СТЕД). Универзитет за пословни инжењеринг и 

менаџмент ПИМ, Бања Лука, 681-703. 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63) 

 Томашевић, С., Војновић, Ј. (2012). Примена факторинга у Србији. Симпозијум о 

операционим истраживањима, Висока грађевинско-геодетска школа Београд, 

117-120. 
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2.5. Остало 

Стеван Томашевић наводи да добро говори, чита и пише енглески језик, као и да је 

током школовања стекао и основно знање немачког језика. Кандидат наводи да 

одлично познаје рад на рачунару (Windows XP/Vista/2000/98, MS-DOS, Microsoft Office, 

Internet browsers). Стеван Томашевић од спортова воли фудбал, кошарку и куглање, а 

као једно од интересовања наводи читање ревизорских и финансијских извештаја 

правних лица и финансијских институција. 

Стеван Томашевић наводи да је од јуна 2014. године именован за координатора тима 

за уређивање научно истраживачког часописа Школа бизниса (научни часопис 

категорије М53), чији је издавач Висока пословна школа струковних студија у Новом 

Саду. 
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ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

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

прописаном року документацију предвиђену конкурсом доставило двоје кандидата: 

Нела Милошевић и Стеван Томашевић, те да оба кандидата испуњавају 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 Нела Милошевић у року 

завршила студије, са високим просеком, током којих је имала прилику да се усавршава 

кроз израде студије случаја из области финансија и учествовања у летњим школама, 

као и кроз такмичење у оргнизацији банке Intesa. Пред крај студија радила је као 

демонстратор на Факултету организационих наука, а након дипломирања је изводила 

наставу на предметима из уже научне области за коју се бира. Претходно наведено, 

кандидату Нели Милошевић даје предност, у оцени наставног рада, у односу на 

кандидата Стевана Томашевића. Педагошки рад кандидата Неле Милошевић је у 

сваком семестру оцењиван високим оценама, док кандидат Стеван Томашевић није 

доставио податке о позитивно оцењеном педагошком раду.  

 

У оцени научног рада, Комисија констатује да је Нела Милошевић објавила знатан број 

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

научне области Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија, као и учешће на 

стручним конференцијама у земљи и иностранству. Кандидат Нела Милошевић је у 

оквиру основних и мастер студија, на Факултету организационих наука, ангажована као 

једини сарадник на предметима Финансијске институције и Инвестиционо банкарство, 

које Катедра за финансијски менаџмент и рачуноводство интензивно развија. Поред 

тога, кроз своје радове из претходно поменутих области, Нела Милошевић даје знатан 

допринос мултидисциплинарности Факултета организационих наука. Нела Милошевић 

је један од аутора Скрипте, која се користи за припрему и полагање испита из предмета 

Банкарски менаџмент, а активно учествује у процесу писања уџбеника из истог 

предмета. Кандидат Нела Милошевић је студент докторских студија Факултета 

организационих наука, стога својим научно истраживачким радом у великој мери 

доприноси развоју науке на матичном Факултету. У складу са претходно наведеним, 

Комисија сматра да у оцени научног рада, кандидат Нела Милошевић, има предност у 

односу на кандидата Стевана Томашевића.  

 

У оцени стручног рада, Комисија констатује да је Нела Милошевић завршила неколико 

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

Нела Милошевић наводи и учешће на стручним пројектима као члан пројектног тима 

Факултета организационих наука, од којих су неки још увек у трајању. Један од 
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стратешких партнера Факултета организационих наука је Сосијете женерал банка, на 

основу чега се организују гостујућа предавања, радионице и студије случаја на 

Факултету, а поред тога студенти имају могућност да раде праксу у оквиру банке. 

Кандидат Нела Милошевић има улогу координатора у сарадњи са стратешким 

партнером, Сосијете женерал банком, а залаже се за унапређење наставе кроз 

повезивање теорије и праксе у оквиру финансијске групације предмета на Факултету 

организационих наука. Нела Милошевић, заједно са експертима из Сосијете женерал 

банке, активно припрема студију случаја за студенте четврте године основних 

академских студија, који слушају предмет Банкарски менаџмент, у зимском семестру 

школске 2015/2016 године, у чему се огледа њен посебан допринос Катедри и 

Факултету. Комисија констатује да кандидату Нели Милошевић, ангажман у оквиру 

започетих пројеката Факултета орагнизационих наука, њен досадашњи стручни 

допринос, као и планиране активности за будући период, дају предност у оцени 

стручног рада у односу на кандидата Стевана Томашевића. 

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је констатовала да кандидат Нела 

Милошевић остварује компаративну предност у односу на кандидата Стевана 

Томашевића. 

 

Ценећи педагошке, научне и стручне квалификације кандидата, Комисија са 

задовољством предлаже Декану и Изборном већу Факултета организационих наука да 

се Нела Милошевић 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, 31. август 2015. године 

 

                  ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 

              __________________________________________________________ 

         др Слађана Барјактаровић Ракочевић, 

            ванредни професор Факултета организационих наука, председник 

 

           __________________________________________________________ 

         др Слађана Бенковић, 

            редовни професор Факултета организационих наука, члан 

 

           __________________________________________________________ 

         др Александар Живковић, 

            редовни професор Економског факултета, члан 

 
 


