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

ужу научну област Менаџмент технологије, иновација и развоја 

 

 

На основу одлуке Изборног већа Факултета организационих наука 05-02 број 4/17 од 20.04.2016. 

године, а по објављеном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента, на одређено време 

од 3 године, са пуним радним временом, за ужу научну област Менаџмент технологије, иновација и 
развоја, именовани смо за чланове Комисије за подношење извештаја о пријављеним кандидатима. 

 

У предвиђеном року пријавила су се два кандидата и то: Марко Ћировић и Ненад Гајић. Оба 

кандидата су доставила документа тражена конкурсом. 

 

На основу прегледа достављене документације, констатујемо да кандидати испуњавају услове 

конкурса и подносимо следећи 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 
 
А. Марко Ћировић, мастер инжењер организационих наука 
 
1. Биографски подаци 

 

Марко Ћировић је рођен 10.10.1984. године у Краљеву, Република Србија. Завршио је основну школу 

„Димитрије Туцовић“ у Краљеву са одличним успехом, а потом и Краљевачку гимназију, природно-

математички смер. Академске 2004/05 године уписао је Универзитет у Београду - Факултет 

организационих наука, који је завршио са просечном оценом студија 8,16 (осам и 16/100). Дана 

21.10.2010. године дипломирао је на тему „Правни оквири заштите ауторских права на Интернету“ са 

оценом 10 (десет). Након тога уписује мастер студије на Универзитету у Београду - Факултет 

организационих наука - Менаџмент и организација - Маркетинг инжењеринг. Завршни мастер рад на 

тему „Нове стратегије и алати еко-маркетинга“, је одбранио дана 17.09.2012. године са оценом 10 

(десет) и завршио мастер студије са просечном оценом 9,57 (девет и 57/100). Након тога школске 

2012/2013 године уписује докторске студије на Универзитету у Београду - Факултет организационих 

наука, студијски програм Информациони системи и менаџмент, изборно подручје Менаџмент. На 
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докторским студијама је положио све испите (9/9 испита) са просечном оценом 10 (десет) након чега 

је пријавио тему приступног рада „Процена ризика у еколошком менаџменту”. 

 

Током студирања био је активни члан Дебатног клуба Факултета организационих наука са којим је три 

пута био првак Универзитета у Београду и Србије, освојио и био финалиста више европских турнира и 
2010. године освојио прво место на Светском универзитетском дебатном првенству у Анталији у 

категорији ”EFL”, више пута освојио титулу најбољег говорника, и био тренер тима Факултета који је 

освојио 1. место на Менаџеријади 2012. године. Са Дебатним клубом је организовао више Летњих 

школа на тему комуникације, аргументације и убеђивања. Био је координатор и члан Организационог 

одбора највећег европског академског такмичења у знању - Европског универзитетског дебатног 

првенства, са преко 650 учесника са 95 институција из 35 земаља. Такође је био члан и један од 

оснивача, а касније и координатор АКУД Факултета организационих наука, са којим је организовао 

више културно-уметничких догађаја, представа, изложби и хуманитарних акција, као и члан и 

студентске еколошке организације ЕкоФОН, у чијем раду учествује и данас, а у оквиру које је у 

сарадњи са Факултетом организационих наука и World Debate Institute, радио на изради програма и 
организацији прве еколошке летње студентске међународне школе ”Advocating for the Environment” 

2012. године. 

 

Марко Ћировић је био и предавач на: семинару Нови лидери Новог Београда организованом од 

стране Канцеларије за младе општине Нови Београд на тему „Вештине комуникације”, Београд; 

пролећној школи ФОН-а “Spring school 2011 – entrepreneurs reputation in digital era” за студенте из 

Немачке и Србије; семинару Унапређење лидерских вештина код Рома и Одржавање предавања и 

радионица на тему јавног наступа и аргументације (организатор Београдска отворена школа). Такође, 

је учествовао у организацији и био ангажован као предавач на међународним летњим школама ФОН-а 

”Persuasion 07”, ”Dialogue 08 – practical school of debate” и ”Comunique 09”, као и на међународним 
академијама “Peking 2011” спонзорисаној од стране Владе Народне Републике Кине поводом године 

пријатељства омладине Европе и Кине и Интернационално дебатној академији – “IDAS 2012“ 

организованој од стране World Debate Institute-a коју је похађало 260 студената из 30 земаља широм 

света. У октобру 2011. године имао је гостујуће предавање на Univerzi v Mariboru – Fakultetu za 

organizacijske vede, Slovenia на тему “The role of debating in development of critical and creative thinking”, 

а у децембру 2011. године организовао је и учествовао у дебати на Univerzi v Ljubljani – Fakultetu za 

upravo, Slovenia на тему “Limits on individual consumption of energy”.  

 

На Универзитету у Београду – Факултет организационих наука је ангажован од 01.10.2011. године, 

прво као демонстратор (студент-сарадник), затим од 01.03.2012. године као стручни сарадник у 
Центру за еколошки менаџмент и одрживи развој са правом извођења вежби, потом од 01.10.2012. 

године као сарадник у звању сарадника у настави за ужу научну област Менаџмент технологије, 

иновација и развоја, а од 04.10.2013. године као сарадник у звању асистента за ужу научну област 

Менаџмент технологије, иновација и развоја. 

 

Члан је катедре Менаџмент технологије, иновација и развоја, а на Факултету је био ангажован у 

оквиру рада Организационог одбора Lean Tech’13 2
nd

 International Scientific Conference on Lean 

Technologies, Belgrade, Serbia, September 5 - 6, 2013. као дела Темпус пројекта “Production and 

Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and strengthening 

Enterprise – Academia connections“ (LeanEA), затим, Техничког одбора IX скупа привредника и научника 

– SPIN’13 Нова индустријализација, реинжењеринг и одрживост, Београд, 05-06. новембар 2013., а 

потом и Техничког одбора X скупа привредника и научника SPIN’15 Иновативна решења операционог 

менаџмента за ревитализацију привреде србије, Београд, 05-06. новембар 2015. 

 

Био је члан радне групе за израду Програма заштите животне средине града Београда у организацији 

Секретаријата за заштиту животне средине и Института Кирило Савић, а члан је и међународних 
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друштава: The International Society for Environmental Information Sciences, International Association of 

Engineers (IAENG), Europe Unlimited S.A. Такође, од 2006. до 2008. године је био члан Управног одбора и 

активни тренер НВО „Отворена комуникација“, удружења које се бави унапређењем културе дијалога 

чије је образовне програме из области дебате, комуникације, критичког размишљања, аргументације, 

грађења случаја и јавног наступа до сада завршило више од 1.200 студената. Од 2004. године је члан 
Менсе (IQ>156). 

 

Поседује знање енглеског језика (активно), као и рада на рачунару (MS Оffice, Adobe графички пакет, 

Macromedia пакет). 

 

 

2. Наставне активности 
 

Од почетка свог ангажмана на Факултету организационих наука кандидат Марко Ћировић је до сада 

био ангажован у настави на организацији припреми и реализацији вежби на следећим предметима у 

оквиру основних академских и мастер академских студија: 

1. Еколошки менаџмент (ОАС), 
2. Систем квалитета животне средине (ОАС), 

3. Дизајн за животну средину (ОАС), 

4. Еко-маркетинг (ОАС), 

5. Интегрисани еколошки менаџмент (MАС), 

6. Управљање еколошким ризиком (MАС), 

7. Еко маркетинг - изабрана поглавља (MАС), 

8. Управљање еко-иновационим пројектима (MАС), 

9. Управљање еколошком подобношћу производа (MАС), 

10. Одрживи енергетски менаџмент (MАС).  

 
Марко Ћировић је у зимском семестру школске 2011/12 године, био ангажован као демонстратор 

(студент-сарадник) на предметима Систем квалитета животне средине и Дизајн за животну средину, 

на Одсеку управљање квалитетом и Одсеку операциони менаџмент, где је учествовао у припреми и 

извођењу вежби, а од стране студената за оцену квалитета вежби је добио укупну просечну оцену 

4.60. 

 

У летњем семестру 2011/2012 је био ангажован као стручни сарадник у Центру за еколошки 

менаџмент и одрживи развој са правом извођења и припреми вежби на предметима Еколошки 

менаџмент и Еко маркетинг – на Одсеку менаџмент и Одсеку операциони менаџмент, а од стране 

студената за оцену квалитета вежби је добио укупну просечну оцену изнад 4.80. 

 

У зимском семестру 2012/2013 године је био ангажован као сарадник у звању сарадника у настави на 

предметима Систем квалитета животне средине и Дизајн за животну средину – на Одсеку управљање 

квалитетом и Одсеку операциони менаџмент, а од стране студената за оцену квалитета вежби је 

добио укупне просечне оцене 4.94 и 4.87 респективно. У летњем семестру школске 2012/2013 године 

је био ангажован на предметима Еколошки менаџмент и Еко маркетинг на Одсеку менаџмент и 

Одсеку операциони менаџмент, а од стране студената за оцену квалитета вежби је добио укупне 

просечне оцене 4.93 и 4.92 респективно.  

 
У зимском семестру 2013/2014 године је био ангажован као сарадник у звању асистента у настави на 

предметима Систем квалитета животне средине и Дизајн за животну средину – на Одсеку управљање 

квалитетом и Одсеку операциони менаџмент, а од стране студената за оцену квалитета вежби је 

добио укупне просечне оцене 4.95 и 4.90 респективно. У летњем семестру школске 2013/2014 године 

је био ангажован на предметима Еколошки менаџмент и Еко маркетинг на Одсеку менаџмент и 
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Одсеку операциони менаџмент, а од стране студената за оцену квалитета вежби је добио укупне 

просечне оцене 4.92 и 4.96 респективно.  

 

У зимском семестру 2014/2015 године је био ангажован као сарадник у звању асистента у настави на 

предметима Систем квалитета животне средине и Дизајн за животну средину – на Одсеку управљање 
квалитетом и Одсеку операциони менаџмент, а од стране студената за оцену квалитета вежби је 

добио укупне просечне оцене 4.96 и 4.97 респективно. У летњем семестру школске 2014/2015 године 

је био ангажован на предметима Еколошки менаџмент и Еко маркетинг на Одсеку менаџмент и 

Одсеку операциони менаџмент, а од стране студената за оцену квалитета вежби је добио укупне 

просечне оцене 4.87 и 4.98 респективно.  

 

Како је приликом евалуације, његов педагошки рад оцењен изузетно високим оценама, за постигнути 

резултат је награђен два пута од стране Факултета. 

 

Кандидат Марко Ћировић је од тренутка ангажовања као сарадника у звању асистента био члан више 
од 50 комисија за одбрану завршних радова на основним академским студијама.  

 
 
3. Објављени радови  
 

Кандидат Марко Ћировић је самостално и у сарадњи са другим ауторима, објавио више радова у 

научним часописима међународног и националног значаја, те излагао велики број радова на 

међународним и националним научним скуповима (укупно 37). Од тога се посебно истичу три рада (2 

објављена и 1 прихваћен) у часописима на SCI листи са импакт фактором (категорије М22 и М23), као и 

три рада (2 објављена и 1 у штампи) као поглавља у монографијама од међународног значаја (М14). 
Коаутор је и једне скрипте. 

 

3.1. Завршни радови 
 

3.1.1. Ћировић, М.: Нове стратегије и алати еко-маркетинга, одбрањен мастер рад, Београд: 

Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, 2012.  

3.1.2. Ћировић, М.: Правни оквири заштите ауторских права на Интернету, одбрањен дипломски 

рад, Београд: Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, 2010.  

 

3.2. Научне публикације 
 
3.2.1. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора међународног значаја 
 

3.2.1.1. Cirovic, M., Petrovic, N., & Slovic, D.: EPI: Environmental Feedback on the Organization’s 

Sustainability. In M. Levi Jakšić, S.Barjaktarović Rakočević & M. Martić (Eds.) Innovative Management 

and Firm Performance: An Interdisciplinary Approach and Cases, 2014, pp. 122-138, United 

Kingdom: Palgrave Macmillan, ISBN: 9781137402202. (M14) 

3.2.1.2. Petrovic, N., Jeremic, V., Petrovic, D., & Cirovic, M.: Modeling the Use of Facebook in Environmental 

Higher Education. In Ġ. Mallia (Ed.), The Social Classroom: Integrating Social Network Use in 

Education, 2014, pp. 100-119, Hershey, PA: Information Science Reference, ISBN13: 9781466649040, 

doi:10.4018/978-1-4666-4904-0.ch006. (M14) 

3.2.1.3. Petrovic, N., Petkovic, J., Levi Jaksic, M., Makajic-Nikolic., N & Cirovic, M.: The Delphi Method 

Application in the Analysis of Postgraduate Students’ Attitudes on the Environmental Performance 

Index. In Jeremic, V., Radojicic, Z., & Dobrota, M. (Eds.), Emerging Trends in the Development and 

Application of Composite Indicators, 2016, Hershey, PA, ISBN13: 9781522507147, doi: 10.4018/978-

1-5225-0714-7. (у штампи) (M14) 
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3.2.2. Рад у научном часопису међународног значаја објављен у целини (М20) 
 

3.2.2.1. Cirovic, M., Makajic-Nikolic, D., Petrovic, N., Vujosevic, M., & Kuzmanovic, M.: European Union oil 

import dependency risk analysis, Polish Journal of Environmental Studies, 2015, 24(1), 75-81. IF 
(2014) - 0.871, (M23) 

3.2.2.2. Makajic-Nikolic, D., Petrovic, N., Cirovic, M., Vujosevic, M., & Presburger-Ulnikovic, V.: The model of 

risk assessment of greywater discharges from the Danube River ships, Journal of Risk Research, 2016, 

19(4), 496-514. IF (2014) - 0.935, (M22) 
3.2.2.3. Petrovic, N., Savic, G., Andrijasevic, D., Stanojevic, M., Cirovic, M., Slovic, D., Radakovic, J.A.: 

Evaluating eco-efficiency of beverages packaging materials: a data Envelopment analysis approach, 

Fresenius Environmental Bulletin, 2016. IF (2014) = 0,378, (M23). (прихваћен рад за објављивање) 

3.2.2.4. Petrovic, N., Slovic, D., Cirovic, M.: An approach for measuring environmental performance of 

organizations, Actual Problems of Economics, 11, 2013, 6 p. IF (2014) = 0,000, (M24) 

3.2.2.5. Petrovic, N., Jeremic, V., Cirovic, M., Radojicic, Z., & Milenkovic, N.: Facebook versus Moodle in 

practice, American Journal of Distance Education, 2014, 28(2), 117-125. IF (2014) = 0,000, (M24) 
 

3.2.3. Рад у водећем научном часопису националног значаја објављен у целини (М51) 
 

3.2.3.1. Петровић, Н., Словић, Д., Ћировић, М.: Индикатори еколошких перформанси као смернице ка 

одрживости, Management – časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 17(64), 2012, стр. 5-14. ISSN 

0354-8635. DOI: 10.7595/management.fon.2012.0026 (српско изд.) 

(Environmental Performance Indicators as Guidelines Towards Sustainability, Management - časopis 

za teoriju i praksu menadžmenta 17(64), 2012, pp. 5-14. ISSN 0354-8635. DOI: 

10.7595/management.fon.2012.0026 (енгл. изд.) 
3.2.3.2. Петровић, Н., Snider, A., Ћировић, М., Миленковић, Н.: Дебата у образовању за одрживи 

развој, Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 17(65), 2012, стр. 33-39. ISSN 0354-

8635. DOI: 10.7595/management.fon.2012.0031 (српско изд.) 

(Debate in Education for Sustainable Development, Management - časopis za teoriju i praksu 

menadžmenta, 17(65), 2012, pp. 33-39. ISSN 0354-8635. DOI: 10.7595/management.fon.2012.0031 

(енгл. изд.) 

 

3.2.4. Рад у научном часопису националног значаја објављен у целини (М53) 
 

3.2.4.1. Petrovic, N., Slovic, D., Cirovic, M.: A zero waste approach in launching a new product: case study, 
Metalurgia International, 2013, 18(1), 145-149. 

3.2.4.2. Cirovic, M., Petrovic, N., & Radojicic, Z.: Sustainable Waste Management–Survey on Waste 

Collectors’ Work Satisfaction in the Public Utility Company, Romanian Statistical Review Supplement, 

2014, 62(9), 50-59. 

 
3.2.5. Рад у зборнику радова са међународног научног скупа објављен у целини (М33) 
 

3.2.5.1. Petrović, N., Vuk, D., Drakulić, M., Senegačnik, M., Drakulić, R., Ćirović, M.: Good practices in higher 

education for sustainable development, M. Ferjan (Ed.), Proceedings of the 31st International 

Conference on Organizational Science Development QUALITY. INNOVATION. FUTURE., March 21st – 

23rd, Portorož, Slovenia 2012, pp. 921-928. Kranj: Moderna organizacija. (CD-ROM edition) 

3.2.5.2. Ćirović, M., Petrović, N., Slović, D.: Towards sustainable organization: measuring environmental 

performance indicators, M. Ferjan (Ed.), Proceedings of the 31st International Conference on 

Organizational Science Development QUALITY. INNOVATION. FUTURE., March 21st – 23rd, Portorož, 

Slovenia 2012, pp. 152-159. Kranj: Moderna organizacija. (CD-ROM edition) 
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3.2.5.3. Petrović, N., Ćirović, M., Drakulić, M., Drakulić, R., Rhydian, M.: Measuring consequential behaviour 

changes in higher environmental education, Proceedings of 8vo Congreso Internacional de Educación 

Superior, Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, 13 al 17 de febrero del 2012, La Habana, La 

República de Cuba 2012, 10 p. La Habana: Ministerio de Educación Superior y las universidades. (CD-

ROM edition) 
3.2.5.4. Petrović, N., Ćirović, M.: Corporate Water Footprint: Risks, opportunities, and management options for 

sustainable development, M. Morell (Ed.), Proceedings of The Fifth International Scientific Conference 

BALWOIS 2012 - Conference on Water, Climate and Environment 2012, 28 May, 2 June 2012, Ohrid, 

Republic of Macedonia 2012, 8 p. Skopje: Faculty of civil engineering. ISBN 978-608-4510-10-9. (CD-

ROM edition) 

3.2.5.5. Ćirović, M., Petrović, N.: Climate changes: impact on human migration, M. Morell (Ed.), Proceedings of 

The Fifth International Scientific Conference BALWOIS 2012 - Conference on Water, Climate and 

Environment 2012, 28 May, 2 June 2012, Ohrid, Republic of Macedonia 2012, 8 p. Skopje: Faculty of 

civil engineering. ISBN 978-608-4510-10-9. (CD-ROM edition) 

3.2.5.6. Petrović, N., Petrović, D., Jeremic, V., Milenković, N., Ćirović, M.: Possible educational use of facebook 

in higher environmental education, L. Morris, C. Tsolakidis (Eds.), Proceedings of International 

Conference on Information Communication Technologies in Education – ICICTE 2012 July 5-7, Rhodes, 

Greece 2012, pp. 355-362. Rhodes: Southampton Solent University, University of the Aegean, The 

Justice Institute of British Columbia (JIBC). ISBN 978-99957-0-244-1. (under the patronage of UNESCO) 

3.2.5.7. Ćirović, M., Petrović, N., Slović, D.: EPI: environmental feedback on organization's sustainability, M. 

Levi-Jakšić, S. Barjaktarović Rakočević (Eds.), Innovative management and business performance: 

symposium proceedings of the XIII International symposium SymOrg 2012, june 5-9, Zlatibor 2012, 7 p. 

Smederevo: Newpress. ISBN 978-86-7680-255-5. (CD-ROM edition) 

3.2.5.8. Jovanović S., Dragićević, N., Ćirović, M.: Debate – Method Of Lecturing At University, M. Levi-Jakšić, S. 

Barjaktarović Rakočević (Eds.), Innovative management and business performance: symposium 
proceedings of the XIII International symposium SymOrg 2012, june 5-9, Zlatibor 2012, 8 p. 

Smederevo: Newpress. ISBN 978-86-7680-255-5. (CD-ROM edition) 

3.2.5.9. Petrović, N., Slović, D., Ćirović, M.: Measuring Environmental Performance Indicators, I. Beker (Ed.), 

First Scientific Conference on LEAN TECHNOLOGIES, LeanTech'12 Proceedings, September 13-14, Novi 

Sad, Serbia 2012, pp. 225-232. Novi Sad: University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, 

Department of Industrial Engineering and Management. ISBN 978-86-7892-445-3. 

3.2.5.10. Dobrota, M., Petrovic, N., Cirovic, M., Jeremic, V.: Measuring and evaluating air pollution per 

inhabitant: A statistical approach, Proceedings of the 4th International Conference on Environmental 

Science and Development – ICESD 2013 Hong Kong, 19-20, January 2013, Dubai 2013, pp. 33-37. 

Dubai: UAE. ISSN 2212-6708. 
3.2.5.11. Ćirović, M., Makajić Nikolić, D.,Vujošević, M. Petrović, N., Kuzmanović ,M.: Applying FMEA as a tool 

for oil dependency analysis – European Union case study, M. Ferjan (Ed.), Proceedings of the 32. 

mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti PAMETNA ORGANIZACIJA Talenti. Vitka 

organiziranost. Internet stvari., 20. - 22. marec 2013, Portorož, Slovenia 2013, pp. 115-122. ISBN 978-

961-232-264-9. Kranj: Moderna organizacija. (CD-ROM edition) 

3.2.5.12. Petrovic, N., Jeremic, V. Cirovic, M., Radojicic, Z., Milenkovic, N.: Facebook vs. moodle: what do 

students really think? L. Morris, C. Tsolakidis (Eds.), Proceedings of International Conference on 

Information Communication Technologies in Education - ICICTE 2013, Crete, Greece - July 4-6, Greece 

2013, pp. 413-421. Crete: Southampton Solent University, University of the Aegean, The Justice 

Institute of British Columbia (JIBC). ISBN 978-99957-0-533-6. (under the patronage of UNESCO) 

3.2.5.13. Petrović, N., Slović, D., Ćirović, M.: Lean and Green, Lean Tech’13 2nd International Scientific 

Conference on Lean Technologies, September 5 - 6, 2013, September 13-14, Belgrade, Serbia 2012, 

9p. Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Organizational Sciences, Chair of Industrial and 

Management Engineering. (acnowledgement of paper reviews and publication) 
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3.2.5.14. Milenković, J., Petrović, N., Milenković, N., Delibašić, B., Ćirović, M.: Analysis of professional interests 

of elementary school students, 35th International Conference on Organizational Science Development 

SUSTAINABLE ORGANIZATION 16th to 18th March 2016, Portorož, Slovenia. 

3.2.5.15. Ćirović, M., Delibašić, B., Petrović, N., Makajić-Nikolić, D., & Milenković, N.: Ski Slopes Injury Risk 

Evaluation based on FMEA Method. 33. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti 
FOKUS 2020, Portorož, Slovenia, 19.-21.marec 2014, ISBN 978-961-232-274-8, 2014, pp. 140-147. 

(Outstanding paper award – проглашен за најбољи рад на конференцији у категорији од 300 

радова) 

3.2.5.16. Petrović, A., Petrović, N., Pečar, Z., Ćirović, M, & Milenković, N.: Public-private partnership as possible 

instrument of local economic and environmental development. Internationalization and cooperation: 

Proceedings of the 34th International Conference on Organizational Science Development, 25th-27th 

March 2015, Portorož, Slovenia, 2015, pp. 894-901. 

3.2.5.17. Petrović, N., Ćirović, M., Delibašić, B., Kaličanin, D., & Milenković, J.: Creativity in higher education. 

Internationalization and cooperation: Proceedings of the 34th International Conference on 

Organizational Science Development, 25th-27th March 2015, Portorož, Slovenia, 2015, pp. 886-893. 
3.2.5.18. Petrovic, N., Jeremic, V., Cirovic, M., Milenkovic, N., & Radakovic, J.A.: Assessing the use of flash 

cards in the higher environmental education classroom. ICICTE 2014: 14th International Conference on 

Information Communication Technologies in Education, Greece. 

3.2.5.19. Ćirović, M., Petrović, N., & Radojičić, Z.: Sustainable waste management: survey on waste collectors' 

work satisfaction in the public utility company. Proceedings of the XIV International Symposium 

SymOrg 2014: New Business Models and Sustainable Competitiveness Management and Business 

Performance. Zlatibor, Serbia, 2014, pp. 1600-1605. ISBN: 978-86-7680-295-1. 

 

3.2.6. Рад у зборнику радова са националног научног скупа објављен у целини (М63) 
 
3.2.6.1. Петровић, Н., Вук, Д., Сенегачник, М., Ћировић, М., Morgan, R.: Looking To The Future: Towards 

Education For Sustainable Development, Зборник радова VIII скупа привредника и научника - 

SPIN'11 „Операциони менаџмент у функцији одрживог економског раста и развоја Србије 2011-

2020“, Факултет организационих наука, Центар за операциони менаџмент, Привредна комора 

Србије, Београд 2011, стр. 455-462. Београд: Факултет организационих наука. ISBN 978-86-7680-

244-9. 

3.2.6.2. Ћировић, М.: Eco - Migrations, Зборник радова VIII скупа привредника и научника - SPIN'11 

„Операциони менаџмент у функцији одрживог економског раста и развоја Србије 2011-2020“, 

Факултет организационих наука, Центар за операциони менаџмент, Привредна комора Србије, 

Београд 2011, стр. 419-426. Београд: Факултет организационих наука. ISBN 978-86-7680-244-9. 
3.2.6.3. Макајић Николић, Д., Ћировић, М., Петровић, Н., Вујошевић, М., Пресбургер-Унковић, В.: 

Environmental risk analysis of black and grey wastewater on the Danube, SYM-OP-IS 2013 XL 

Међународни скуп о операционим истраживањима, 7-12.9.2013. Златибор, Златибор 2013, 6стр. 

3.2.6.4. Јовановић, И., Петровић, Н., Петковић, Ј., Словић, Д., Ћировић, М.,: Environmentally responsible 

logistics, Levi Jakšić M., & Lečić-Cvetković, D., (eds.). Зборник радова-IX скуп привредника и 

научника SPIN’13: „Нова индустријализација, реинжењеринг и одрживост”. Факултет 

организационих наука, Центар за операциони менаџмент, Привредна комора Србије, Београд 

2013, стр. 217-224. Београд: Факултет организационих наука. ISBN 978-86-7680-288-3. 

3.2.6.5. Ђуричић, Ђ., & Ћировић, М.: The use of renewable energy sources in the television industry, Стошић, 

Б., & Петровић, Н. (eds.), Зборник радова-X скуп привредника и научника SPIN’15: „Иновативна 

решења операционог менаџмента за ревитализацију привреде Србије”, Факултет 

организационих наука, Центар за операциони менаџмент, Привредна комора Србије, Београд 

2015, стр. 217-224. Београд: Факултет организационих наука. ISBN 978-86-7680-320-0. 

3.2.6.6. Јаћовић, В., Радаковић, Ј.А., Ћировић, М.: Application of ecology theory in sport psychology and the 

development of sport talents. Стошић, Б., & Петровић, Н. (Eds.). Зборник радова-X скуп 

привредника и научника SPIN’15: „Иновативна решења операционог менаџмента за 
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ревитализацију привреде Србије”, Факултет организационих наука, Центар за операциони 

менаџмент, Привредна комора Србије, Београд 2015, стр. 225-231. Београд: Факултет 

организационих наука. ISBN 978-86-7680-320-0. 

 

3.3. Стручне публикације 
 
3.3.1. Уџбеник, практикум, збирка задатака, или поглавље у публикацији те врсте са више аутора 

(М40) 
 
3.3.1.1. Петровић, Н., Ћировић, М.: Индикатори еколошких перформанси, скрипта, Београд: 

Универзитет у Београду, 2012. (CD-ROM издање) (М43) 

 

3.3.2. Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, друго) 
 

3.3.2.1. Интерни пројекат Публикација „40 година од почетка наставе на Факултету 

организационих наука“, извођач Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, 

Београд, 2011. године – учесник: члан радног тима, коаутор. 

3.3.2.2. Пројекат Менаџмент у правосуђу – Напредни програм обуке из области управљања, EWMI – 

East West Management Institute, USAID, извођач Правосудна академија, Универзитет у Београду 

- Факултет организационих наука, Београд 2011-2013. године - учесник: коаутор, предавач. 

3.3.2.3. Пројекат Међународна летња школа Advocating for the Environment у сарадњи са World Debate 

Institute – University of Vermont, USA, извођач Центар за еколошки менаџмент и одрживи 

развој, Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, Београд, 2012-2013. године – 

учесник: аутор, предавач, координатор. 

3.3.2.4. Међународни пројекат TEMPUS Project: Conversion Courses for Unemployed University Graduates 

in Serbia – ConCur - 145009-TEMPUS-2009-RS-JPHES, извођач Универзитет у Београду, Београд, 

2009-2012. године – учесник: коаутор, предмет: Индикатори еколошких перформанси). 

3.3.2.5. Међународни пројекат TEMPUS Project: Production and Profitability improvement in Serbia 

Enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and strengthening Enterprise – Academia 

connections – LeanEA – Project 511084-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPHES, извођач Универзитет 

у Новом Саду, Нови Сад, 2010-2013. године – учесник. 

3.3.2.6. Пројекат Европско универзитетско дебатно првенство, највеће Европско академско 

такмичење у знању, извођач „Отворена комуникација” и Универзитет у Београду, Београд, 

2012. године – учесник, члан организационог одбора. 

3.3.2.7. Интерни пројекат Тренинг и менторисање дебатног тима Факултета организационих 

наука, извођач Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, који је освојио 1. 

Место на такмичењу Менаџеријада 2012, Будва, Црна Гора, 2012. године – учесник, тренер и 

ментор. 

3.3.2.8. Међународни пројекат VIBE: Venture initiative in the Balkan Europe, South East Europe – 

Transnational Cooperation Programme, European Union, носилац Spirit Slovenia, Republic of 

Slovenia, извођач Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, Београд, 2013-

2015. године – учесник, члан пројектног тима. 

3.3.2.9. Интерни пројекат организовања Lean Tech’13 2
nd

 International Scientific Conference on Lean 

Technologies, Belgrade, Serbia, September 5 - 6, 2013. као дела TEMPUS пројекта “Production and 

Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and 

strengthening Enterprise – Academia connections“ (LeanEA), извођач Универзитет у Београду – 

Факултет организационих наука, Београд, 2013. године – учесник, коаутор, члан 

Организационог одбора. 

3.3.2.10. Интерни пројекат организовања IX скупа привредника и научника – SPIN’13, Нова 

индустријализација, реинжењеринг и одрживост, Београд, 05-06. новембар 2013., извођач 
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Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, Центар за операциони менаџмент и 

Привредна комора Србије, Београд, 2013. године – учесник, члан Техничког одбора. 

3.3.2.11. Интерни пројекат организовања X скупа привредника и научника – SPIN’15, Иновативна 

решења операционог менаџмента за ревитализацију привреде Србије, извођач Универзитет 

у Београду - Факултет организационих наука, Центар за операциони менаџмент и Привредна 
комора Србије, Београд, 2015. године – учесник, члан Техничког одбора. 

 
 

Б. Ненад Гајић, мастер економиста 
 
1. Биографски подаци 

 

Ненад Гајић је рођен 26.11.1974. године у Крагујевцу, Република Србија. По завршетку средње школе, 

уписује 1993. године Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, смер финансије и рачуноводство, 

који завршава 2001. године са просечном оценом студија 6,94 (шест и 94/100) и оценом 10 (десет) на 

завршном раду на тему „Могућности развоја Интернет пословања”. Мастер студије уписује на 

студијском програму Пословни системи у туризму и хотелијерству, Факултета за економију, финансије 

и администрацију, Универзитета Сингидунум, Београд 2010. године, а завршава 2011. године са 

просечном оценом током студија 9,71 (девет и 71/100) и оценом 10 (десет) на одбрањеном мастер 
раду на тему „Перспективе одрживог развоја туризма Крагујевца”,  

 

Школске 2011/2012 године Ненад Гајић је уписаo докторске студије, студијског програма Индустријско 

инжењерство/Инжењерски менаџмент на Факултету техничких наука, Униврзитет у Новом Саду, Нови 

Сад. На докторским студијама је положио све испите (7/7 испита) са просечном оценом 10 (десет) 

након чега му је 09.07.2015. године, Сенат Универзитета у Новом саду одобрио израду докторске 

дисертације на тему „Развој методе за мерење интелектуалног капитала предузећа” (кандидат није 

доставио уверење о одобреној теми дисертације). 

 

Кандидат поседује сертификат о учешћу у програмима за усавршавање академског особља, под 

називом “TRAIN”, под покровитељством Фондације краља Бодуена, одржаним на Универзитету у 

Новом Саду, у току септембра 2015. године. Програми у којима је учествовао су: Дидактика и дизајн 

курикулума у високом образовању и Припрема пројектних апликација и менаџмент пројеката. 

 

Кандидат је навео као своје радно искуство (не наводећи године ангажовања, нити да ли је сада 

запослен) следеће: менаџер филијале Meridian Bank AD у Крагујевцу (1 година) и директор 

предузетничке фирме (3 године). Кандидат наводи и да је писац две књиге „Словенска Митологија“ 

(издавач Лагуна, 2011.) и „Бајка над бајкама“ (издавач Лагуна, 2013.) 

 

Поседује знање енглеског језика, као и добро познавање статистичких пакета (SPSS, Stata).  

 

 

2. Наставне активности 

 

Кандидат је навео да има предавачког искуства, но није доставио податке о наставним активностима, 

као ни податке о успеху у наставном и педагошком раду. 

 

 
3. Објављени радови  
 

Научни рад кандидата Ненада Гајића се огледа кроз следећу библиографију радова. 
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3.1. Завршни радови 
 

3.1.1. Гајић, Н.: Перспективе одрживог развоја туризма Крагујевца, одбрањен мастер рад, Београд: 

Универзитет Сингидунум - Факултет за економију, финансије и администрацију, 2011. 

3.1.2. Гајић, Н.: Могућности развоја интернет пословања, одбрањен дипломски рад, Крагујевац: 
Универзитет у Крагујевцу -Економски факултет, 2001. 

 

3.2. Научне публикације 
 

3.2.1. Рад у научном часопису међународног значаја објављен у целини (М20) 
 

3.2.1.1. Gajic, N., & Budinski-Petkovic, L.: Ups and downs of economics and econophysics—Facebook 

forecast, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 392(1), 2013, 208-214. IF (2014) - 1.732, 

(М22). 

 
Из приложенoг се види да је кандидат навео 1 рад који је из научних области Физике и 

Мултидисциплинарних наука, те да не поседује радове из уже научне области Менаџмент 

технологије, иновација и развоја. Кандидат је овај рад класификовао као М21, но овај рад припада 

категорији М22. Такође, из достављене документације се закључује да кандидат нема радове 

објављене у научним часописима националног значаја и зборницима са међународних и националних 

научних скупова. Такође нема података о учествовању у изради уџбеничке литературе и осталим 

стручним публикацијама. 
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2. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 
На основу увида у достављену документацију, Комисија је констатовала да су кандидати Марко 
Ћировић и Ненад Гајић у прописаном року доставили документацију предвиђену конкурсом, те да 

испуњавају услове прописане Законом о високом образовању и Статутом Факултета организационих 

наука за избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Менаџмент технологије, иновација и 

развоја. 

 

На основу свега наведеног, Комисија је донела закључак да кандидат Ненад Гајић нема наставно 

искуство те да није приложио доказ о оцени педагошког рада, а да у свом научно-истраживачком раду 

није усмерен на ужу научну област Менаџмент технологије, иновација и развоја. Насупрот овоме, 

кандидат Марко Ћировић поседује одговарајуће научне, стручне и педагошке квалитете који 

испуњавају услове Конкурса. Марко Ћировић се посебно истакао у наставним и педагошким 

активностима које су студенти оценили изузетно високим оценама. Тако, му је за високе просечне 

оцене од стране студената за оцену квалитета вежби, односно за постигнуте резултате 2 пута 

додељена награда од стране Факултета. Поред тога, евидентна је оријентисаност кандидата ка 

научно-истраживачком раду који је поред рада на извођењу вежби из више предмета (Еколошки 

менаџмент, Систем квалитета животне средине, Еко-маркетинг, Дизајн за животну средину) објавио 

укупно 38 научне и стручне публикације из уже научне области Менаџмент технологије, иновација и 
развоја, од којих се посебно истичу три рада објављена у часописима на SCI листи са импакт фактором. 

 

Анализирајући научне, стручне и педагошке квалитете Марка Ћировића, а на основу објављених 

научних и стручних публикација, постигнутих резултата у науци и спроведених бројних анкета о 

вредновању педагошког рада сарадника, Комисија констатује да резултати кандидата у 

квалитативном и квантитативном смислу испуњавају законске услове за избор сарадника у звање 

асистента за ужу научну област за коју се бира. 

 

Ценећи научне, стручне и педагошке резултате кандидата Марка Ћировића, Комисија са 

задовољством предлаже Декану факултета и Изборном већу Факултета организационих наука да се 
Марко Ћировић изабере за сарадника у звање асистента за ужу научну област Менаџмент 

технологије, иновација и развоја, на одређено време од 3 године, са пуним радним временом. 
 
 
 
 
Београд, 08. јун 2016. године 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 
...................................................... 

др Наташа Петровић, ред. проф. ФОН-а – председник 
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др Драган Д. Милановић, ред. проф. Машинског факултета – 
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