Изборном већу Факултета организационих наука
Декану Факултета организационих наука
Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука у Београду 05-02 бр. 4-50/1
од 09.07.2015. године именовали смо комисију за припрему Извештаја о пријављеним
кандидатима на конкурс за избор једног наставника у звање доцента на одређено време
од 5 година, за ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија, у
следећем саставу:
1. др Невенка Жаркић Јоксимовић, редовни професор Факултета организационих
наука, Универзитета у Београду, председник
2. др Слађана Бенковић, редовни професор Факултета организационих наука,
Универзитета у Београду, члан
3. др Љиљана Дмитровић Шапоња, редовни професор Економског факултета у
Суботици, Универзитета у Новом Саду, члан
На основу увида у достављени конкурсни материјал, Изборном већу Факултета и
Декану достављамо следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за избор једног наставника у звање доцента на одређено време од
5 година, на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, за ужу научну
област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија, који је објављен у огласним
новинама Националне службе за запошљавање Послови број 630, од 15. јула 2015, са
роком трајања од 15 дана, пријавио се један кандидат: др Милош Милосављевић,
асистент Факултета организационих наука, Универзитета у Београду.
I ДР МИЛОШ МИЛОСАВЉЕВИЋ
I 1. Основни биографски подаци
Др Милош С. Милосављевић рођен је 23.06.1983. године у Београду. Запослен је на
Факултету организационих наука, Универзитету у Београду, као асистент за ужу
научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија.
I 2. Стручна биографија, дипломе и звања
Образовање:
Милош Милосављевић је основну школу и Десету београдску гимназију „Михајло
Пупин“ завршио у Београду. Дипломирао је 2007. године на Економском факултету,
Универзитета у Београду, на смеру за Рачуноводство, ревизију и финансијско
управљање преосечном оценом 8,41 и одбранио дипломски рад оценом 10 на тему
„Обрачун по варијабилним трошковима и пословно одлучивање”. Мастер студије је
завршио 2010. године на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду,
Јове Илића 154, 11000 Београд, Србија, Тел.: (011) 3950-800, Факс: (011) 2461-221
ПИБ: 100383934, Матични број: 07004044, Текући рачун: 840-1344666-69
Е пошта: dekanat@fon.bg.ac.rs; Посетите: www.fon.bg.ac.rs

на модулу за Финансијски менаџмент просечном оценом 10,00 и одбранио завршни рад
оценом 10 на тему: „Партнерство јавног и приватног сектора као модел финансирања
инфраструктуре”. Докторске студије је уписао 2009. године на Факултету
организационих наука, положио све испите просечном оценом 10,00 и 03.07.2015.
године одбранио докторску дисертацију на тему „Интегрални систем управљачког
рачуноводства за мерење пословних перформанси“ оценом 10, под менторством проф.
др Невенке Жаркић Јоксимовић.
Докторска дисертација:
 Назив установе: Факултет организационих наука,
 Место и датум одбране: Београд, 03.07.2015.
 Наслов дисертације: Интегрални систем управљачког рачуноводства за мерење
пословних перформанси,
 Ментор: проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић,
 Студијски програм: Информациони системи и менаџмент
 Студијско подручје: Менаџмент
Обуке и усавршавања:
Похађао је више програма стручне едукације и усавршавања у земљи и иностранству,
међу којима су:
 Bled Business School [2009]: International Management Teachers Academy - IMTA,
CEEMAN, Bled, Slovenia;
 Consulting agency ASEE [2010]: Financial analysis seminar, ASEE, Belgrade, Serbia.
Педагошки рад:
На Факултету организационих наука ради од 2009. године као сарадник у настави за
ужу научну област . Током рада на факултету Финансијски менаџмент, рачуноводство
и ревизија. Током рада на факултету посветио се научно-истраживачком раду и развоју
дисциплине за коју је биран у звање, као и личном усавршавању на пољу унапређења
педагошког рада. Изводио је вежбе на великом броју предмета на основним академским
студијама (Финансијски менаџмент, Финансијски менаџмент и рачуноводство,
Управљачко рачуноводство, Рачуноводство, Финансијска анализа продаје, Вредновање
предузећа, Анализа финансијских извештаја, Банкарски менаџмент), на основним
акадесмким студијама на настави на енглеском језику (Финансијски менаџмент,
Управљачко рачуноводство), на мастер академским и специјалистичким струковним
студијама (Финансијски менаџмент, Менаџерско рачуноводство, Управљање
финансијама у јавном сектору, Финансије јавних набавки, Јавно приватна партнерства).
На свим анкетама студената за оцену педагошког рада био је високо оцењен (просечна
оцена изнад 4.75 на скали од 1 до 5). У три наврата је био награђиван као најбоље
оцењен асистент на Факултету.
Наставу је изводио и изван матичне инстутуције и то:
 на Војној академији у Београду изводио је наставу на предмету Финансије и
управљачко рачуноводство.
 на Факултету драмских уметности изводио је наставу на предмету
Рачуноводство и финансијко управљање.
 на Универзитету у Београду је изводио наставу на интердисциплинарним
студијама на модулу Мерење послоцних перформанси.
 на Медицинском факултету је изводио наставу на предмету Анализа трошкова у
систему здравствене заштите.
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Члан је менторског тима „Case study club“ Факултета организационих наука. Тимови су
остварили запажене резултате на међународним такмичењима у решавању пословних
студија случаја.
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- 2009. сарадник у настави за ужу научну област Финансијски менаџмент на
Факултету организационих наука Универзитета у Београду,
- 2010. реизбор у звање сарадника у настави,
- 2011. асистент за ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и
ревизија на Факултету организационих наука Универзитета у Београду,
- 2014. реизбор у звање асистента.
Чланства у одборима научних скупова:
Др Милош Милосављевић је био члан следећих одбора научних скупова:
- SymOrg, 2010, Organizational Sciences and Knowledge Management, међународни
научни симпозијум,
- ЕАДЦ, 2011, међународни стручни скуп,
- SymOrg, 2012, Innovations Management and Business Performance, међународни
научни симпозијум,
- SymOrg, 2014, New Business Models and Sustainable Competitiveness,
међународни научни симпозијум.
I 3. Објављени радови
Др Милош Милосављевић је самостално и у сарадњи са другим ауторима објавио већи
број научних и стручних радова, чији је преглед (категоризован према препорукама
министарства надлежног за науку) дат у наставку:
1. Завршни радови (М70):
1.1.1. Милосављевић
М.
(2015). Интегрални систем
управљачког
рачуноводства за мерење пословних перформанси, докторска дисертација,
Факултет организационих наука. (М71)
1.1.2. Милосављевић М. (2014). Интегрални системи управљачког
рачуноводства за мерење перформанси ословних организација, приступни
рад, Факултет организационих наука. (М72)
2. Научне публикације
2.1.

Поглавље у монографији међународног значаја (М10):
2.1.1. Milosavljevic M, Milanovic N, Milosevic N. (2014). Accrual Accounting in
the Public Sector of Adria Countries: Comparative Study, in Daszkiewicz N. and
Wach K. (eds) International Context of Business Environment: Selected
Evidence from CEE and SEE Countries, Gdańsk University of Technology
Publishing House, Gdańsk 2014 (M14) [ISBN 978-83-7348-584-6, page 31-39]
(M14)
2.1.2. Barjaktarović Rakočević S, Latinović M, Milosavljević M. (2014). 'Working
Capital Management Practices and Financial Performance: Evidence from
Serbia', in: Levi Jakšić M, Barjaktarović Rakočević S, Martić M. (eds.)
'Innovative Management and Firm Practice: An Interdisciplinary Approach',
Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, pp. 258-262, [ISBN: 978-1-137-40220-2].
(M14)
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2.2.

Радови у научном часопису међународног значаја (М20):
2.2.1. Benković S, Krivokapić J, Milosavljević M. (2015). 'Application of the PublicPrivate Partnership Organizational Structure in the Improvement of Business
Operations of Public Sector Enterprises in Serbia', Lex Localis - Journal for
Local Self-Government, 13(3): 397-417, DOI 10.4335/13.3.397-417(2015), ISSN
1581-5374 Print/1855-363X Online, [IF=0.704]
2.2.2. Jovanović P, Žarkić Joksimović N, Milosavljević M. (2013). ‘The efficiency of
public procurement centralization: Empirical evidence from Serbian local selfgovernments’. Lex Localis – Journal for Local Self-Governement. 11(4): 883899. [ISSN: 1581-5374] (if=0.600) (M23)
2.2.3. Cicvarić Kostić S, Okanović M, Milosavljević M, Vukmirović J. (2013).
‘Antecedents of citizens’ satisfaction with local administration in Serbia’.
Transylvanian Review of Administrative Science. 40: 22-34. [ISSN: 1842-2845]
(if=0.532) (M23)
2.2.4. Benković S, Barjaktarović Rakočević S, Milosavljević M. (2012). ’Private
capital participation in financing infrastructure projects in Serbia’. Metalurgia
International. 17(1): 140-145. [ISSN: 1582-2214] (if=0.154) (M23)
2.2.5. Benković S, Jednak S, Milosavljević M, Žarkić Joksimović N, Kragulj D.
(2011). ’Risks of project financing of infrastructure projects in Serbia’. African
Journal of Business Management. 5(7): 2828-2836. [ISSN: 1993-8233]
(if=1.105). (M23)

2.3.

Радови објављени у зборницима са скупова међународног значаја (М30):
2.3.1. Milosavljevic M, Zarkic Joksimovic N, Barjaktarovic Rakocevic S, Milosevic
N. (2014). 'The transition towards accrual based accounting: experiences from
the European public sector entities', In Proceedings of IFSAM International
Federation of Scholarly Associations of Management, World Congress in Tokio:
"Management in Crisis", Tokio, Japan, 02-04.09.2014, p. 52 (M33)
2.3.2. 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: 978-86-7680-254-8]. Belgrade: Faculty
of Organizational Sciences, University of Belgrade. (M33)
2.3.3. Benković S, Milosavljević M, Barjaktarović Rakočević S. (2013). ‘Benefits of
implementation public-private partnership in infrastructure financing local
government – The case of the Serbia’. In Proceedings of 21st NISPAcee Annual
Conference, Belgrade, Serbia, 16-18.05.2013. (M33)
2.3.4. Milosavljević M. and Benković S. (2013). Theoretical challanges of financing
higher education in the West Balkans region. In the Conference Proceedings of
16th Toulon-Verona Conference "Excellence in Services" University of
Ljubljana, Slovenia, 29-30. August 2013, pp. 496-502, [ISBN 9788890432736]
(M33)
2.3.5. Benković S, Milosavljević M, Dmitrović V. (2012). ‘Towards a digitalization
of financial reporting: An empirical study in Serbia’. In proceedings of 7th
International Conference for Young Researchers: Breakthrough Points of World
Economy in the 21st Century, Gödöllő, Hungary, 12-14.11.2012, pp. 20-26.
[ISBN: 978-963-269-319-4]. (M33)
2.3.6. Žarkić Joksimović N, Milosavljević M, Okanović M. (2012). ‘Graduates and
entrepreneurship: The role of university business incubators in Serbia’. In
proceedings of 8th International Congress of Higher Education: University 2012,
Habana, Cuba, 13-17.02.2012, pp. 1855-1864, [ISBN: 978-959-1614-34-6].
(M33)
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2.3.7. Dmitrović V., Knežević S, Milosavljević, M. (2011). ‘Značaj upravljanja
intelektualnim kapitalom u savremenom preduzeću’, U zborniku radova:
Računovodstvo i menadžment – RiM: „12. Međunarodna znanstvena i stručna
konferencija“, Split, Hrvatska, 9-11.06.2011. pp. 87-94. [ISBN: 978-953-968388-5]. (M33)
2.3.8. Jovanović, M., Milosavljević, M, Išljamović, S. (2010). ‘Management of
virtual organizations‘. In proceedings of The Challenges to Economic Theory and
Policy in the Aftermath of the Global Economic Crisis’, Skopje, Macedonia, 1213.11.2010. (M33)
2.3.9. Dmitrović V, Đurić M, Milosavljević M. (2010). ‘Mutual dependence of
quality management in auto industry and specific demands of buyers with respect
of eco standards’. In proceedings of International Conference: “The Economy
and Business in Post-Recession”, Prilep, Macedonia, 28.10.2010, pp. 43. Bitola:
Faculty of Economics, University St. Kliment Ohridski. [ISBN: 9989-695-34-2].
(M33)
2.3.10. Benković S, Milosavljević M. (2009). ‘The true value of your business Economic Value Added’. In proceedings of International Conference on
Management Challenges During Transition’, Tirana, 28-29.04.2009, pp. 361-364.
Tirana: Faculty of Economics, University of Tirana. [ISBN: 978-99943-807-8-7].
(M33)
2.3.11. Milosavljević M, Jovanović M, Išljamović S. (2011). ‘Project financing of
transportation infrastructure projects in Serbia’. In book of abstracts of 30th
International Conference on Organizational Science Development: Future
organizations, Portorož, Slovenia, p. 132, March 23-25.03.2011, Kranj: Fakultet
za organizacijske vede, Univerza v Mariboru. [ISBN: 978-961-232-254-0] .
(M34)
2.3.12. Milosavljević M, Benković S, Đurić D. (2010). 'Private initiative in project
finance: A case of infrastructure development in South East Europe'. In
proceedings of 4th Biennial Conference Proceedings: „Managing and Marketing
Organizations in an Era of Global Economic Uncertainty and Environmental
Complexity“ vol. 4, issue 1, Oulu, Finland, 12-15.07.2010. Oulu: Academy of
World Business, Marketing and Management Development. [ISBN: 978-09752272-3-7] (M34)
2.4.

Радови у часопису националног значаја (М50):
2.4.1. Poznanić V, Milosavljević M. (2011). ‘Hybrid private-public partnership
models’. Management – Journal for Theory and Practice of Management,. 58:
59-64. [ISSN: 0354-8635 (на српском) ISSN: 1820-0222 (на енглеском)].
(M51)
2.4.2. Knežević, S, Milosavljević, M, Dmitrović, V. (2010). ‘Importance of strategic
management accounting for bank management’. Management – Journal for
Theory and Practice of Management,. 57: 23-30. [ISSN: 0354-8635 (на
српском) ISSN: 1820-0222 (на енглеском)]. (M51)
2.4.3. Milosavljević M, Benković S. (2010). ‘Implementation of the concession
mechanism for infrastructure development’. Management – Journal for Theory
and Practice of Management, 55: 35-42. [ISSN: 0354-8635 (на српском) ISSN:
1820-0222 (на енглеском)]. (M51)
2.4.4. Benković S, Milosavljević M. (2010). ‘Risks of project financing’.
Management – Journal for Theory and Practice of Management, 56: 13-22.
[ISSN: 0354-8635 (на српском) ISSN: 1820-0222 (на енглеском)]. (M51)
2.4.5. Бенковић С, Милосављевић М, Барјактаровић Ракочевић С. (2010).
‘Партнерство
јавног
и
приватног
капитала
у
финансирању
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инфраструктурних пројеката’. Мегатренд ревија: Међународни часопис за
примењену економију. 7 (2): 313-328. [ISSN: 1820-3159]. (M51)
2.4.6. Benković S, Milosavljević M, Petrović N. (2013). ‘Potentials of hydroelectric
power plant financing through the concept of public-private partnership in
Serbia‘. Organization and Management, 1(154): 23-34. [ISSN: 0137-5466]
2.4.7. Benković S, Milosavljević M, Petrović N. (2013). ‘Potentials of hydroelectric
power plant financing through the concept of public-private partnership in
Serbia‘. Organization and Management, 1(154): 23-34. [ISSN: 0137-5466].
(M52)
2.4.8. Milosavljević M, Benković S. (2009). ‘Modern Aspects of Public Private
Partnership’. International Cross-industry Journal, Perspectives of Innovations,
Economics and Business. 3: 25-28. [ISSN: 1804-0527 (електронски), ISSN:
1804-0159 (штампано)]. (M52)
2.4.9. Benković S, Milosavljević M. (2009). ‘Advantages and disadvantages of
project financing’. Management – Journal for Theory and Practice of
Management, 52: 31-39. [ISSN: 0354-8635 (на српском) ISSN: 1820-0222 (на
енглеском)]. (M52)
2.4.10. Benković S, Milosavljević M, Dmitrović V. (2009). ‘Importance of Project
Financing for Developing of Economy’. Strategic management - International
Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic
Management. 14(2): 3-12. [ISSN: 1821-3448]. (M52)
2.5.

Радови објављени у зборницима радова са скупова националног значаја
(М60):
2.5.1. 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] (М63)
2.5.2. Milosavljević M. (2014). Standardization of digital reporting - a reflection to
the empirical study. In Proceedings of International Conference:
“Standardization, Prototypes and Quality: A Means of Balkan Countries'
Collaboration", University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 0911.09.2014., Belgrade: University of Belgrade, pp. 223-230 [ISBN 978-86-7680299-9]
2.5.3. Милосављевић М, Бенковић С. (2013). ‘Мултидисциплинарни преглед
мерења перформанси‘. У зборнику радова Деветог скупа привредника и
научника СПИН 2013: “Нова индустријализација, реинжењеринг и
одрживост”, Београд, Србија, 5-6.11.2013, стр. 32. [ISBN: 978-86-7680-2876] (M63)
2.5.4. Бенковић С, Милосављевић М, Томашевић В. (2013). ‘Улога јавноприватног партнерства у унапређењу јавног сектора Србије‘. У зборнику
радова Деветог скупа привредника и научника СПИН13: Нова
индустријализација, реинжењеринг и одрживост, Београд, Србија, 56.11.2013, стр. 30. [ISBN: 978-86-7680-287-6] (M63)
2.5.5. Жаркић Јоксимовић Н, Бенковић С, Милосављевић М. (2013). ‘Изазови
финансирања високог образовања у Србији‘. У зборнику радова ТРЕНД
2013: “Универзитет на тржишту”, Марибор, Словенија, 18-20.02.2013, стр.
58-61. Марибор: Univerza v Mariboru & Универзитет у Новом Саду. [ISBN:
978-86-7892-485-9]. (M63)
2.5.6. Окановић М, Милосављевић М, Цицварић Костић С. & Нешковић Е.
(2013). ‘Индикатори маркетинг учинка у финансијској ефикасности‘. У
зборнику радова Деветог скупа привредника и научника СПИН 2013: „Нова
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индустријализација, реинжењеринг и одрживост“, Београд, Србија, 56.11.2013, стр. 24. [ISBN: 978-86-7680-287-6] (M63)
2.5.7. Дмитровић В, Кнежевић С, Милосављевић М. (2012). ‘Финанасијски
извештаји као инструменти пословног одлучивања манаџмента у условима
економско-финансијске кризе‘. У зборнику радова 17th International
Scientific Symposium SM2012: ‘Strategic Management and Overcoming
Economic and Financial Crisis’, Суботица-Палић, Србија, април 20, 2012. стр.
34. Суботица: Економски факултет, Универзитет у Новом Саду. (M63)
2.5.8. Барјактаровић Ракочевић С, Латиновић М, Милосављевић М. (2012).
‘Effects of working capital management on profitability in Serbia’. У зборнику
радова 13th International symposium SymOrg 2012: „Innovative Management
and Business Performance“, Златибор, Србија, 05-09.06.2012, стр. 117.
Београд: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. [ISBN:
978-86-7680-254-8]. (M63)
2.5.9. Милосављевић М, Познанић В. (2011). 'Економска додата вредност као
индикатор перформанси ланаца снабдевања’. У зборнику радова YUPMA Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента: „Пројектни
менаџмент у Србији – успеси и могућности”, Златибор, Србија, 1012.06.2011. стр. 480-484. [ISSN: 078-86-86385-04-8]. (M63)
2.5.10. Окановић М, Цицварић Костић С, Милосављевић М. (2011).
‘Комуникациони аспект пројеката јавне управе ка кључним корисницима
услуга’. У зборнику радова YUPMA, Интернационални симпозијум из
пројектног менаџмента: „Пројектни менаџмент у Србији – успеси и
могућности”, Златибор, Србија, 10.-12.06.2011. стр. 235-239. [ISSN: 078-8686385-04-8]. (M63)
2.5.11. Милосављевић М, Костић К. (2010). ‘A Comprehensive Spreadsheet Audit
Model’. У зборнику радова Sym-Op-Is XXXVII Симпозијум о операционим
истраживањима, Тара, Србија, 21.-24.09.2010. стр. 283.-286. [ISBN: 978-86335-0299-3]. (M63)
2.5.12. Бенковић С, Милосављевић М, Барјактаровић Ракочевић С. (2010).
‘Пројектно финансирање као алат финансирања инфраструктурних
пројеката’. У зборнику радова XII Међународног симпозијума
организационих наука – SymOrg: “Управљање знањем и организационе
науке”, Златибор, Србија, 09.-12.07.2010. Зборник радова (електронски):
ISBN: 978-86-7680-216-6, Зборник апстраката, стр. 309-310. Београд:
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. [ISBN: 978-867680-215-9]. (M63)
2.5.13. Окановић М, Милосављевић М, Цицварић С. (2010). ‘Лични имиџ у
контексту
социјалних
мрежа’.
XII
Међународни
симпозијум
организационих наука – SymOrg: “Управљање знањем и организационе
науке”, Златибор, Србија, 09.-12.07.2010. Зборник радова (електронски):
ISBN: 978-86-7680-216-6, Зборник апстраката, стр. 205-206. Београд:
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. [ISBN: 978-867680-215-9]. (M63)
2.5.14. Милосављевић М, Раденковић Шошић Б. (2010). ‘Интегрисане маркетинг
комуникације у туризму: Приступ ефективности’. XII Међународни
симпозијум организационих наука – SymOrg: “Управљање знањем и
организационе науке”, Златибор, Србија, 09.-12.07.2010. Зборник радова
(електронски): ISBN: 978-86-7680-216-6, Зборник апстраката, стр. 260-261,
Београд: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду. [ISBN:
978-86-7680-215-9]. (M63)
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2.5.15. Ишљамовић С, Јовановић М, Милосављевић М. (2010). ‘Значај пројеката
заштите животне средине’. У зборнику радова YUPMA, Интернационални
симпозијум из пројектног менаџмента: “Стратегијски пројектни менаџмент
и пројектно лидерство”, Златибор, Србија, 14.-16.05.2010, стр. 377-381.
Београд: Удружење за управљање пројектима Србије. [ISSN: 078-86-8638504-8]. (M63)
2.5.16. Бенковић С, Милосављевић М, Дмитровић В. (2009). ‘Управљање
финансијама стварањем додате вредности’. У зборнику радова YUPMA,
Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента: “Пројектни
менаџмент – визија и стратешки циљеви”. Златибор, 06.-08.06.2009, стр. 7882. Београд: Удружење за управљање пројектима Србије. [ISSN: 078-8686385-04-8]. (M63)
2.5.17. Латиновић М, Милосављевић М. (2009). ‘Финансијски аспекти ланаца
снабдевања’. У зборнику радова СПИН – Скуп привредника и научника:
“Операциони менаџмент и глобална криза”, Београд, 05–06.11.2009, стр.
353-360. Београд: Привредна комора Београда и Факултет организационих
наука. [ISBN: 978-86-7680-202-9]. (M63)
2.5.18. Окановић М, Милосављевић М, Цицварић Костић С. (2013). ‘Marketing
performance measurement and financial efficiency‘, 15th Symposium on
Operational Research Sym-Op-Is , Златибор, Србија 8-12.09.2013, стр. 648.
Београд: Факултет организационих наука. [ISBN: 978-86-7680-286-9]. (M64)
2.6.

Уџбеник:
2.6.1. Жаркић Јоксимовић Н, Бенковић С, Милосављевић М. (2013).
‘Финансијски менаџмент, прво издање’. Београд: Факултет организационих
наука. [ISBN: 978-86-7680-271-5]. (M42)

3. Стручни радови, студије, патенти и пројекти
Др Милош Милосављевић је коаутор уџбеника „Финансијски менаџмент“ (Жаркић
Јоксимовић Н, Бенковић С, Милосављевић М), Београд: Факултет организационих
наука, који се користи на обавезним предметима на основним и мастер академским
студијама.
Коаутор је и пословне студије случаја „Proudly made in Serbia FAS brand challange –
Think global act local“, Београд: Факултет организационих наука, који је коришћен на
међународном такмичењу у решавању пословних студија случаја „BBICC”.
Др Милош Милосављевић је учествовао на бројним међународним и домаћим
стручним и истраживачким пројектима. Њихов преглед је дат у наставку:
Трајање
2014-2015

Назив пројекта
Procena uticaja reorganizacije školskog
raspusta na turistički promet, prodaju
tradicionalnih proizvoda, zaposlenost i
prihode u turističkim destinacijama

Наручилац посла
SDC - Swiss
Agency for
Development and
Cooperation

Категорија пројекта
Развојни пројекат

2013-2014

BSCCIest – Establishing Bulgarian-Serbian
Chamber of Commerce and Industry, Bulgaria
FINHED – Towards sustainable and equitable
financing of higher education in Bosnia and
Herzegovina, Montenegro and Serbia

IPA

Развојни пројекат

EACEA - TEMPUS

Структурни пројекат

STREW – Building Capacity for Structural
Reform in Higher Education of Western
Balkan Countries

EACEA - TEMPUS

Структурни пројекат

2012-2016

2010-2013
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EACEA - TEMPUS

Развојни пројекат

2011

CONCUR – Conversion courses for
unemployed university graduates in Serbia
MSDP - Master Studies Development
Program Higher Education and Labor Market,
Work Package: Motherland Diaspora
Relationship Management

WUS – Austrian
Committee

Развојни пројекат

2011-2015

Инфраструктура за електронски подржано
учење у Србији

Стратешки научно
истраживачки пројекат

2014

Редакцијски систем – Креирање
Фотомодула Политике НМ
Мерење пословних перформанси предузећа
у Србији

Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја Републике
Србије
Политика Новине
и Магазини а.д.
Факултет
организационих
наука
Факултет
организационих
наука

2009-2012

2011-2012

2008-2009

Примена међународних стандарда серије
ИСО 9001:2001 - Основа за обезбеђење
квалитета Факултета организационих наука

Стручни пројекат
Научно истраживачки
пројекат
Стручни пројекат

Др Милош Милосављевић је учествовао и на бројним пројектима иновације знања, при
чему је држао семинаре, тренинге и обуке за привреду, јавни сектор, органе управе и
организације цивилног друштва. У наставку је дата листа пројеката иновације знања:
Извођач
ФОН

Назив тренинга/семинара
Израда бизнис планова

Година
2008

Наручилац посла
Отворени семинар

ФОН

Управљање финансијама у фармацији

2009

Отворени семинар

ФОН

Израда бизнис плана у функцији стратешког развоја
здравствене установе
Управљање новчаним токовима у фармацеутским
компанијама
Менаџмент јавних набавки

2008
2014

Секретаријат за
здравство Београд
Отворени семинар

2013

Отворени семинар

Менаџмент јавних набавки

2014

Отворени семинар

Оснивање и управљање старт-уп-ом

2013

Отворени семинар

ФОН

Јавно приватна партнерства

2014

Отворени семинар

ФОН

Менаџмент у креативним индустријама

2014

Отворени семинар

ФОН

Обука је моја одлука - семинар за унапређење
компетенција
Менаџмент јавних набаки у Електропривреди Србије

2015

Лав фест, Врњачка
Бања
Електропривреда
Србије

ФОН
ФОН и
Дирекција за
јавне набавке
ФОН и
Дирекција за
јавне набавке
ФОН

ФОН и
Дирекција за
јавне набавке

2015

I 4. Приказ и оцена научног рада кандидата
I 4.1. Приказ рада 1.1.1. Докторска дисертација
Докторска дисертација кандидата Милоша Милосављевића, под насловом „Интегрални
систем управљачког рачуноводства за мерење пословних перформанси” на 268 страна,
има 64 табелеа, 33 слике и 334 литературних навода.
Циљ дисертације је да детаљније појасни, систематизује и продуби досадашњи фонд
знања о интегралним системима за мерење перформанси. Осим концептуалних оквира,
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циљ дисертације је да представи и појединачне системе за мерење перформанси
познате, како у академским радовима тако и у примерима најбоље праксе. Након тога, а
на основу спроведеног емпиријског истраживања, креиран је нови интегрални систем за
мерење пословних перформанси, што представља и кључни научни допринос
дисертације.
Докторска дисертација се састоји од 10 поглавља:
У првом поглављу су објашњени општи истраживачки проблем, предмет и циљеви
истраживања. Сем тога, прецизније и експлицитније су одређене општа и посебне
хипотезе истраживања, као и истраживачке методе које ће бити коришћене за сврхе
прихватања или одбацивања дефинисаних хипотеза.
У другом поглављу су елаборирана општа теоријска полазишта. Првенствено је
наглашено профилисање мерења перформанси као научне дисциплине, и то од њених
рудиментарних основа, као дела управљачког рачуноводства, до њене релативне
самосталности и самодовољности као научне дисциплине и праксе. Такође, приказане
су везе и односи мерења перформанси са финансијским и нефинансијским научним
дисциплинама, као и савремени стратегијски оквири за њено изучавање.
У трећем поглављу је дат преглед досадашњих истраживања о системима за мерење
пословних перформанси. Најпре је дат преглед коришћене метрике и модела за мерење
перформанси. Затим је дат општи преглед досадашњих интегралних система за мерење,
као и појашњење појединачних система за мерење перформанси. Преглед је извршен на
вредносно неутралној оцени њихове корисности и функционалности. Након тога је дат
вредносни суд о досадашњим системима за мерење перформанси, у виду критичког
осврта на њихову свеобухватност и реалну практичну употребљивост. Критичка оцена
досадашњих система је истовремено и концептуални оквир за истраживање
проблематике докторске дисертације.
У четвртом поглављу је пружен преглед теорије контингентности у рачуноводству, као
кључног полазишта за формирање истраживачког модела. Посебно је објашњен (1)
однос контингентних променљивих и система контроле (система за мерење
перформанси) и (2) однос система контроле и организационог успеха.
У петом поглављу је дефинисан истраживачки модел докторске дисертације, а
развијене су и појединачне хипотезе. Овај теоријски модел је двослојан и подразумева
(1) дефинисање свих фактора који утичу на диверзитет мера перформанси и употребу
система за мерење перформанси и (2) утицај диверзитета мера и њихове употребе на
организациони успех.
У шестом поглављу је представљена методологија емпиријског истраживања
“Интегрални систем за мерење перформанси“ који је спроведен у циљу тестирања
теоријског модела дефинисаног у претходном поглављу. Методологија истраживања
укључује дефинисање упитника, дефинисање механике администрирања упитником,
поступак узорковања, прикупљања и анализе података и дескриптивну статистику
(дефинисање профила испитаника).
У седмом и осмом поглављу су детаљно образложени резултати истраживања. У
седмом поглављу су приказани дескриптивне статистике за кључне променљиве
испитиване истраживањем. Дескриптивни резултати се односе на фреквенције, мере
централне тенденције и мере дисперзије. У осмом поглављу су детаљно представљени
резултати тестирања хипотеза.
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У деветом поглављу су дискутовани резултати истраживања. Уједно, у овом поглављу
је извршена валидација теоријског модела и дате су препоруке доносиоцома одлука о
начину и механизмима за успостављање ефикасног и ефективног система за мерење
пословних перформанси у зависности од контекстуалних фактора који делују на
конкретно предузеће.
На крају, у десетом поглављу су представљени кључни закључци дисертације. Најпре је
приказан резиме дисертације; затим истраживачке и менаџерске импликације
добијених резултата; потом кључна ограничења истраживања и истраживачког модела;
након тога су дате препоруке за даља истраживања; на крају је дато коначно закључно
разматрање.
Др Милош Милосављевић има укупно 47 објављених научних и више стручних радова
из области финансијског менаџмента. У наставку је дат преглед најбитнијих:
I 4.2. Приказ радова кандидата
Рад р.б. 2.2.1. 'Application of the Public-Private Partnership Organizational Structure in
the Improvement of Business Operations of Public Sector Enterprises in Serbia' је
објављен у међународном часпшису Lex Localis - Journal for Local Self-Government,
13(3): 397-417, DOI 10.4335/13.3.397-417(2015), ISSN 1581-5374 Print/1855-363X Online,
[IF=0.704] (М23).
У овом раду је приказана примена различитих организационих сруктура јавноприватних партнерстава и њихова функционалност у националним оквирима. Тренд
хармонизације организационих и правних оквира је присутан у бројним земљама и
свака на сличне начине покушава да интригира приватни капитал да учествује у
обезбеђивању јавним добара и инфраструктуре. Циљ овог рада је дефинисање
потенцијала и привлачење пажње на овај феномен у Србији. Дефинисани су модели
организационих, финансијских и развојних користи за јавни сектор приликом примене
јавно-приватног партнерства.
Рад р.б. 2.2.2. ‘The efficiency of public procurement centralization: Empirical evidence
from Serbian local self-governments’ је објављен у међународном часопису Lex Localis
– Journal for Local Self-Governement. 11(4): 883-899. [ISSN: 1581-5374] (if=0.600) (M23).
У овом раду је представљен упоредни приказ централизованих и децентрализованих
јавних набавки и финансијски ефекти централизације истих. Широм света се
примењују различити приступи креирању механизама за ефикасно спровођење јавних
набавки. Повезивање јавних набавки се сматра могућим начином за јачање
ефикасности у високо децентрализованим окружењима. Ипак, овом се проблематиком
врло ретко баве академске студије. У овој емпиријској студији су приказани ефекти
централизације јавних набавки у локалним самоуправама у Србији. Ефекти обухватају
уже финансијске, али и шире ефекте кроз такозване „меке“ трошкове. Резултати
истраживања и последичне препоруке су врло корисни за управљачке структуре
локалних самоуправа.
Рад р.б. 2.2.3. ‘Antecedents of citizens’ satisfaction with local administration in Serbia’
је објављен у међународном часопису Transylvanian Review of Administrative Science.
40: 22-34. [ISSN: 1842-2845] (if=0.532) (M23).
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У овом раду су приказани фактори који утичу на задовољство корисника услуга
локалних администрација у Србији. Рад је утемељен на концептима теорије Новог
јавног менаџмента и покушаја да се примене елементи корпоративне управе у јавни
сектор, конкретније локалне самоуправе. Испитиване су перцепције корисника услуга
на основу примарних података добијених емпиријском студијом. Дефинисани су
кључни фактори који могу унапредити респонзивност и услужност локалних
самоуправа, као и смернице за унапређење.
Рад р.б. 2.1.2. 'Working Capital Management Practices and Financial Performance:
Evidence from Serbia' је објављен као поглавље у међународној монографији
'Innovative Management and Firm Practice: An Interdisciplinary Approach', идавача
Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, едитора Levi Jakšić M, Barjaktarović Rakočević S,
Martić M. (М14).
У овој студији су истражени односи мера ликвидности и профитабилности у српским
предузећима. Општи циљ рада је унапређење ефикасности и ефективности менаџмента
радним капиталом предузећа. Коришћени су емпиријски подаци на узорку од 51
предузећа која се котирају на Београдској берзи. Налази студије нису у целости
конзистентни са преовладавајућом теоријом менаџмента радног капитала, а такви
закључци су вишеструко корисни академицима и практичарима у области финансијског
менаџмента.
Рад р.б. 2.3.2. 'The critique to integral performance measurement systems', награђен је
као најбољи рад у секцији Финансијски менаџмент и објављен у зборнику XIV
International Symposium SymOrg: "New Business Models and Sustainable Competitiveness',
Zlatibor, Serbia, 06-10.06.2014. [ISBN: 978-86-7680-254-8]. Belgrade: Faculty of
Organizational Sciences, University of Belgrade (M33).
Рад обрађује тематику интегралних система за мерење перформанси које су дуже пд
три деценије фокална тачка интересовања академика и практичара. У савременом
пословном окружењу које карактерише изразита конкурентност и глобализација
пословања, мерење перформанси постаје критични фактор успеха. Упркос свој пажњи
коју добијају, студије о мерењу перформанси и даље нису заокружена научна целина.
Сходно томе, у овом раду су приказани теоријски погледи на позитивне и негативне
стране тренутно коришћених интегралних система за мерење пословних перформанси.
Реч је о опсежном прегледу литературе из области, а сам рад се користи као теоријска
подлога за даља истраживања у области мерења пословних перформанси.
Рад р.б. 2.6.1. 'Финансијски менаџмент' издавача Факултет организационих наука у
Београду је уџбеник који се користи на основним и мастер академским и
специјалистичким струковним студијама.
Уџбеник је подељен у пет делова, односно методолошки заокружених целина, које
представљају окосницу знања које финансијски менаџер треба да поседује. У
поменутим целинама се детаљније обрађују:
(1)
Увод у финансијски менаџемент,
(2)
Пословно и финансијско окружење,
(3)
Алати финансијског менаџмента,
(4)
Одлуке о инвестирању и
(5)
Одлуке о финансирању.
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Сваки део је подељен у поглавља, којих је укупно четрнаест. У првом делу су разрађена
поглавља: (1) Финансијска функција у предузећу и (2) Систем управљања финансијама
у предузећу. У другом делу се налазе поглавља (3) Институционално и привредно
окружење и (4) Финансијска тржишта. Трећи део се састоји од два поглавља: (5)
Финанијско планирање и (6) Финансијска анализа. У четвртом делу су детаљније
обрађени (7) Политика инвестирања, (8) Ризик и одлуке о инвестирању, (9) Управљање
обртним средствима и (10) Управљање ликвидним средствима. У последњем, петом
делу се налазе поглавља: (11) Краткорочно финансирање, (12) Дугорочно финансирање,
(13) Политика финансирања и (14) Политика дивиденди. Поред тога, књига садржи и
два додатка у којима су дате финансијске таблице и лексикон финансијских појмова.
I 5. Оцена испуњености услова
Образовање: Кандидат др Милош Милосављевић је 2015. године одбранио докторску
дисертацију под насловом „Интегрални систем управљачког рачуноводства за мерење
пословних перформанси“ на Факултету организационих наука, Универзитета у
Београду. Докторска дисертација је из уже научне области за коју је расписан конкурс.
Оцена педагошког рада: Др Милош Милосављевић ради на Факулету организационих
наука од 2009. године. Изводио је наставу је на основним академским, мастер
академским и специјалистичким струковним студијама на обавезним и изборним
предметима Катедре за финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизију. Оцене
педагошког рада добијене у студентским анкетама указују да кандидат поседује
изванредне способности за наставни рад. У три наврата је биран као најбољи предавач
у категорији асистената. Такође, кандидат је учествовао у више десетина комисија за
одбрану завршних радова.
Оцена научног рада: Кандидат је испунио све критеријуме који се односе на научни
рад. Квантитативни показатељи научног рада кандидата приказани су у табели 1, а у
табели 2 је дата оцена научног и истраживачког рада. Кандидат је објавио 5 радова у
међународним часописима (М20), 12 радова на међународним конференцијама (М30),
10 радова у националним часописима (М50), 18 радова на националним
конференцијама (М60) и 2 поглавља у међународним монографијама (М10). Кандидат
је, такође, објавио и уџбеник из области за коју се бира.
У квалитативном смислу, анализа радова кандидата др Милоша Милосављевића и
његове докторске дисертације, показује озбиљан научни приступ значајним
истраживачким проблемима у области Финансијски менаџмент, рачуноводство и
ревизија.
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Табела 1. Квантитативни
Милосављевића

показатељи

Име и презиме:
др Милош Милосављевић

Научне публикације

Рад у водећем научном часопису
међународног значаја објављен у
целини
Рад у научном часопису међународног
значаја објављен у целини
Рад у научном часопису националног
значаја објављен у целини
Рад у зборнику радова са међународног
научног скупа објављен у целини
Рад у зборнику радова са националног
научног скупа објављен у целини
Рад у зборнику радова са међународног
научног скупа објављен само у изводу
(апстракт), а не и у целини
Рад у зборнику радова са националног
научног скупа објављен само у изводу
(апстракт), а не и у целини
Научна монографија, или поглавље у
монографији са више аутора

Стручне публикације

Рад у стручном часопису или другој
периодичној публикацији стручног
или општег карактера
Уџбеник, практикум, збирка
задатака, или поглавље у
публикацији те врсте са више аутора
Остале стручне публикације
(пројекти, софтвер, друго)

научног

рада

кандидата

др

Милоша

Ужа научна,
односно научна област
за коју се бира:
Звање у које се бира:
Финансијски
Доцент
менаџмент,
рачуноводство и
ревизија
Број публикација
Број публикација
у којима је
у којима је аутор,
једини или први аутор а није једини или први
пре
после
пре
после
последњег последњег последњег последњег
избора
избора
избора
избора
/реизбора /реизбора /реизбора /реизбора
-

-

-

-

-

-

-

5

-

2

-

8

-

5

-

7

-

5

-

12

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

Број публикација
Број публикација
у којима је
у којима је аутор,
једини или први аутор а није једини или први
пре
после
пре
после
последњег последњег последњег последњег
избора
избора
избора
избора
/реизбора /реизбора /реизбора /реизбора
-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-
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Табела 2. Оцена резултата научног и истраживачког рада кандидата др Милоша
Милосављевића
Врста научног резултата
Минимална
Др Милош Милосављевић
вредност
- коефицијент компетентности
коефицијента
компетентности
M10+M20+M31+M32+M33+M
М14(2*4) + М23(5*4) +
10,67
41+M42+M43+M44+M45
М33(12*1) + М52(10*2) = 60
+M51+M52+М60
од тога
M10+M20+M31+M32+M33+M
М14(2*4) + М23(5*4) +
6,67
41+M42+M43+M44+M45
М33(12*1) + М52(10*2) = 60
+M51+M52

и
M11+M12+M21+M22+M23+M
24+M41+M42+M43+M51
+M52

М23(5*4) + М52(10*2) = 40

4,67

Укупна оцена: Комисија је утврдила да кандидат др Милош Милосављевић испуњава
све формалне услове прописане Законом о високом образовању, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и
Статутом Факултета организационих наука за избор у звање доцента за ужу научну
област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија.
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II Закључно мишљење и предлог комисије
Прегледом приложене документације, Комисија је утврдила да се на конкурс у
предвиђеном року пријавио један кандидат – др Милош Милосављевић.
Комисија је утврдила да пријављени кандидат, др Милош Милосављевић, испуњава све
формалне услове прописане Законом о високом образовању, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и
Статутом Факултета организационих наука за избор у звање доцента за ужу научну
област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија.
Кандидат др Милош Милосављевић, запослен је на Факултету организационих наука
од 2009. године. Укључен је у процес извођења наставе на више обавезних и изборних
предмета, основних и мастер академских и специјалистичких струковних и студија
Катедре за финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизију, од којих су сви у
научној области за коју се кандидат бира. За свој рад је редовно оцењиван високим
оценама на анкетама студената (оцена увек већа од 4.7/5). Такође, кандидат је
учествовао у више десетина комисија за одбрану завршних радова.
Др Милош Милосављевић је објавио 5 радова у међународним часописима, 2 рада у
међународним монографијама, уџбеник и више радова у домаћим часописима, на
међународним и домаћим конференцијама и то у области за коју се бира. Укупна
квантитативна оцена научног и истраживачког рада је 60.
На основу анализе претходно стеченог образовања, академског искуства, структуре и
броја научних и стручних радова и њиховом усклађеношћу са ужом научном облашћу
за коју је расписан Конкурс, оцене педагошког рада, броја бодова добијених на основу
објављених радова и укупне оцене испуњености услова за избор у звање доцента за ужу
научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија, Комисија предлаже
да се за наставника у звању доцента, за ужу научну област Финансијски менаџмент,
рачуноводство и ревизија изабере кандидат др Милош Милосављевић, на одређено
време од пет година, са пуним радним временом.
У Београду, 18. августа 2015. године
КОМИСИЈА:
1. __________________________________________________
др Невенка Жаркић Јоксимовић,
редовни професор Факултета организационих наука, председник
2. __________________________________________________
др Слађана Бенковић,
редовни професор Факултета организационих наука, члан
3. __________________________________________________
др Љиљана Дмитровић Шапоња,
редовни професор Економског факултета у Суботици, члан
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