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С А Ж Е Т А К  

ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I - О КОНКУРСУ 

 

Назив факултета: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду  

Ужа научна односно уметничка област: Управљање производњом и услугама 

Број кандидата који се бирају: један 

Број пријављених кандидата: два 

Имена пријављених кандидата: 

 1. др Лена Ђорђевић 

       2. др Зоран Марјановић 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 

Под 1. 

 

1) - Основни биографски подаци о др Лени Ђорђевић 
 

Име, средње име и презиме: Лена, Слободан, Ђорђевић 

Датум и место рођења: 26.08.1986. године, Београд 

Установа где је запослен: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

Звање/радно место: Доктор наука-организационе науке/Асистент са докторатом  

Научна, односно уметничка област: Управљање  производњом и услугама 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
 

Основне студије: 

Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

Место и година завршетка: Београд, 2009. 
 

Мастер студије: 

- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2010. 

- Ужа научна област: Рачунарски интегрисана производња и  логистика 
 

Докторат: 

Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

Место и година одбране: Београд, 2016. 

Наслов дисертације:  Детекција и анализа грешака у имплементацији динамичких дискретних 

модела управљања залихама 

Ужа научна, односно уметничка област: Управљање производњом и услугама  

 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

 2009. године: Демонстратор на Катедри за управљање производњом и услугама, студијске 

групе Операциони менаџмент, Факултета организационих наука, Универзитета у Београду. 

 2011. године: Стручни сарадник у Центру за Операциони менаџмент, Факултета 

организационих наука, Универзитета у Београду. 

 2012. године: Сарадник у настави за ужу научну област „Управљање производњом и 

услугама“, на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду. 

 2013. године: Асистент за ужу научну област „Управљање производњом и услугама“, на 
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Факултету организационих наука, Универзитета у Београду. 

 2016. године: Асистент за ужу научну област „Управљање производњом и услугама“, на 

Факултету организационих наука, Универзитета у Београду. 

 

3) – Објављени радови 
 

Име и презиме:  

Др Лена Ђорђевић 

Звање у које се бира:  

Доцент 

Ужа научна, односно научна област  

за коју се бира: Управљање 

производњом и услугама 

Научне публикације 

Број публикација у којима 

је једини или први аутор 

Број публикација у којима је аутор,  

а није једини или први 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора
1
 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора
1
 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

Рад у водећем научном часопису 

међународног значаја објављен у 

целини  

    

Рад у научном часопису међународног 

значаја објављен у целини  
1  2  

Рад у научном часопису националног 

значаја објављен у целини 
3  1  

Рад у зборнику радова са међународног 

научног скупа објављен у целини 
4  15  

Рад у зборнику радова са националног 

научног скупа објављен у целини 
10  9  

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 

Број публикација у којима 

је једини или први аутор 

Број публикација у којима је аутор, 

а није једини или први 

пре  

последњег  

избора 

/реизбора 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

после  

последњег 

избора 

/реизбора 

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 

  4  

Остале стручне публикације 

(пројекти, софтвер, друго) 
  1  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 С обзиром да се кандидат први пут бира у наставничко звање сви радови су сврстани у категорију пре 

последњег избора 
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I Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20): 
 

1. Šošević, U., Đorđević, L., Milovanović, M. (2013). Impact of Screen Aspect Ratio on Reading 

Electronic Material. International Journal of Engineering Education, vol. 29, No. 3, pp. 602-609, 

ISSN 0949-149X (IF 2013: 0.360). (М23) 

     (http://www.ijee.ie/contents/c290313.html)  

2. Antić, S., Đorđević, L., Kostić, K., Lisec, A. (2015). Dynamic discrete simulation model of an 

inventory control with or without allowed shortages. Scientific Bulletin Series A, Applied Mathematics 

and Physics, ISSN 1223-027, vol. 77, No. 1, pp. 163-176 (IF 2015: 0.365). (М23) 

     (http://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/full64e_794302.pdf) 

3. Đorđević, L., Antić, Čangalović, M., Lisec, A. (2016). А metaheuristic approach to solving a 

multiproduct EOQ-based inventory problem with storage space constraints, Optimization Letters, DOI 

10.1007/s11590-016-1009-5 (IF 2015: 1.019). (М22) 

     (First online: 18 February 2016, http://link.springer.com/article/10.1007/s11590-016-1009-5) 
 

II Радови објављени у часописима националног значаја (М50): 
 

1. Ђорђевић, Л., Антић, С. (2012). Примена софтвера Logware у едукацији менаџера логистике. 

Инфо М 41/2012, часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе, Број: 41, 

стр. 26-32, ИССН 1451-4397. (М52) 

2. Ђорђевић, Л. (2012). Примена метода кластеровања за дефинисање програма спредшит обуке 

на основу атрибута корисника. Рачуноводство 7-8/2012, стр. 18-28, ИССН 0023-2394, ИССН 

1450-6114. (М52) 

3. Антић, С., Лечић-Цветковић, Д., Чангаловић, М., Ђорђевић, Л. (2014). Спредшит модел 

метахеуристичког приступа за решавање проблема економичне количине наручивања залиха за 

више производа са ограниченим простором складиштења. Инфо М 52/2014, часопис за 

информационе технологије и мултимедијалне системе, Број: 52, стр. 11-19, ИССН 1451-4397. 

(М53) 

4. Ђорђевић, Л., Лечић-Цветковић, Д. (2015). Преглед и компарација приступа за детекцију и 

анализу грешака у спредшитовима. Инфо М 56/2015, часопис за информационе технологије и 

мултимедијалне системе, Број: 56, стр. 11-16, ИССН 1451-4397. (М53) 
 

III Радови објављени у зборницима међународних научних скупова (M30): 
 

1. Đorđević, L., Antić, S., Kostić, K. (2012). Dynamic discrete spreadsheet EOQ model for educational 

purposes, 31st International Conference On Organizational Science Development, “Quality, 

Innovation, Future”, CD with Papers, ISBN: 978-961-232-254-0, COBISS.SR-ID260819200, pp. 21-

23. III 2012, Portorož, Slovenija. (M33) 

2. Đorđević, L., Antić, S., Lečić-Cvetković, D. (2014). Spreadsheet application in operations 

management education. XIV International Symposium SymOrg 2014 „New Business Models and 

Sustainable Competitiveness“, Symposium proceedings, CD with Papers, ISBN 978-86-7680-295-1, 

pp. 1231-1238, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, COBISS.SR-ID 

191307276, Zlatibor, Serbia. (M33) 

3. Antić, S., Đorđević, L., Lečić-Cvetković, D., Lisec, A. (2015). Using a VNS methodology approach to 

solving a multiproduct EOQ-based inventory problem with storage space constraints in the company 

LaFantana. 20th International Symposium on Logistics (ISL2015), Symposium proceedings, pp. 517-

525 July 5-8, Bologna, Italy. (M33) 

4. Đorđević, L., Antić, S. (2016). Application of modern control theory to inventory control in 

pharmaceutical distribution company. XV International Symposium SymOrg 2016 „Reshaping the 

Future Through Sustainable Business Development and Entrepreneurship“, Symposium proceedings, 

CD with Papers, ISBN 978-86-7680-326-2, pp. 962-969, Faculty of Organizational Sciences, 

University of Belgrade, COBISS.SR-ID 223988236, Zlatibor, Serbia. (M33) 
 

IV Радови објављени у зборницима са скупова националног значаја (M60): 
 

1. Ђорђевић, Л., Чангаловић, М., Костић К. (2011). Метахеуристике за проблем оптималног 

управљања дискретним системима. XXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима – 

SYM-OP-IS 2011, Зборник радова, ИСБН 978-86-403-1168-7, стр. 345-348, Економски факултет у 

http://www.ijee.ie/contents/c290313.html
http://link.springer.com/article/10.1007/s11590-016-1009-5


 

4 

 

 

Београду, 04-07. X 2011, Златибор.  (M63) 

2. Ђорђевић, Л., Сукновић, М., Јовановић, М., Антић, С. (2012). Примена метода кластеровања за 

дефинисање програма обука на основу атрибута корисника. XXXIX Симпозијум о операционим 

истраживањима – SYM-OP-IS 2012, Зборник радова, стр. 11-15, Висока грађевинско-геодетска 

школа, Београд, 25-28. X 2012, Тара. (M63) 

3. Ђорђевић, Л., Антић, С. (2014). Оцена квалитета аналитичког спредшит модела. XX научно-

стручна и бизнис конференција YU INFO 2014, Зборник радова XX научно-стручне и бизнис 

конференције, стр. 206-211, Копаоник, Друштво за информационе системе и рачунарске мреже, 

Београд, Србија. (M63) 

4. Ђорђевић, Л., Љубичић, М., Марјановић, З., Антић, С. (2015). Примена технологије 

семантичког wеб-а за детекцију грешака у спредшит моделима дискретних система, XXI научно-

стручна и бизнис конференција YU INFO 2015, Зборник радова XXI научно-стручне и бизнис 

конференције, ИСБН 978-86-85525-15-5, стр. 121-126, Друштво за информационе системе и 

рачунарске мреже, Београд. (M63) 

  
4) - Оцена о резултатима научног и истраживачког рада др Лена Ђорђевић 
 

Др Лена Ђорђевић је, у досадашњем научно-истраживачком раду, објавила укупно 45 научних 

радова. Објавила је 3 рада у часописима међународног значаја са импакт фактором, који се налазе 

на SCI листи (један из категорије М22 и два из категорије М23), 4 рада у националним часописима 

(М50), 19 радова на међународним научним конференцијама (М30), и 19 радова на домаћим 

конференцијама (М60), који припадају ужој научној области „Управљање производњом и 

услугама”. Поред тога, др Лена Ђорђевић је коаутор уџбеника „Информациони системи предузећа 

у Excel-у“, збирке примера „Информациони системи предузећа у Excel-у - збирка примера“ и два 

практикума: „Управљачки системи - практикум“ и „Управљачки системи - практикум, друго 

измењено и допуњено издање“; ова наставна литература се користи за предмете на којима је 

ангажована, а који припадају ужој научној области „Управљање производњом и услугама”. Поред 

тога, сви пројекти на којима је др Лена Ђорђевић учествовала, припадају ужој научној области за 

коју се бира. На основу изнетог, Комисија закључује да др Лена Ђорђевић, и по овом 

критеријуму, у потпуности задовољава услове конкурса за избор у звање доцента. 

 
5) - Оцена резултата др Лене Ђорђевић у обезбеђивању научно-наставног подмлатка  
 

Кандидат др Лена Ђорђевић је била члан више комисија за одбрану завршних радова на основним 

академским студијама, одржавала консултације и пружала помоћ студентима у изради пројектних 

и семинарских радова на предметима из уже научне области „Управљање производњом и 

услугама“. Кандидат успешно изводи наставу на предметима за које је до сада бирана, ефикасно 

спроводи испите, води научна истраживања и кандидате у области за коју се бира, што је 

потврђено њеним досадашњим радом и резултатима. У циљу савладавања и примене градива са 

студентима ради на решавању конкретних проблема из праксе. Др Лена Ђорђевић је била тутор 

студентима прве године, као и тутор студентима виших година студија, студијске групе 

Операциони менаџмент, Факултета организационих наука, Универзитета у Београду. Њен рад на 

обезбеђивању научно-наставног подмлатка, према претходно наведеним елементима, може да се 

оцени као изузетно успешан. 

 
6) - Оцена о резултатима педагошког рада др Лене Ђорђевић 
 

Кандидат др Лена Ђорђевић ангажована је на Факултету организационих наука Универзитета у 

Београду, од 2009. године. У току свог ангажовања учествовала је у извођењу вежби на великом 

броју предмета Катедре за управљање производњом и пружањем услуга. На основним академским 

студијама, ради/радила је на предметима: Управљачки системи, Информациони системи предузећа, 

Логистика, Управљање ланцима снабдевања, Маркетинг логистика. На мастер академским 

студијама, ради  на предметима: Информациони системи МСП, Управљачки системи и модели, 
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Спредшит менаџмент, Предузетнички подухват и бизнис план. Поред тога, учествовала је и у 

припреми наставног материјала, организацији и извођењу испита на наведеним предметима. У току 

досадашњег ангажовања на Факултету организационих наука, др Лена Ђорђевић је оцењивана од 

стране студената високим оценама (преко 4,8, на скали од 1 до 5).  По овом критеријуму, кандидат 

др Лена Ђорђевић испуњава услове конкурса.  

 

7) - Оцена о ангажовању др Лене Ђорђевић у развоју наставе и других делатности 

високошколске установе 
 

Кандидат др Лена Ђорђевић запослена на Факултету организационих наука, активно учествује у 

планирању програма, припреми, организовању и одржавању испита, руководи израдом 

семинарских, истраживачких радова и есеја студената, као и у извођењу вежби на предметима: 

Управљачки системи, Информациони системи предузећа - на основним академским студијама и 

Информациони системи МСП, Управљачки системи и модели, Спредшит менаџмент, 

Предузетнички подухват и бизнис план - на мастер студијама. 
 

Др Лена Ђорђевић је 2 пута била секретар, а више пута члан Oрганизационог и Tехничког одбора 

Скупа привредника и научника (СПИН) у организацији Центра за Операциони менаџмент, 

Факултета организационих наука, Универзитета у Београду и Привредне коморе Србије. Била је 

члан Организационог одбора међународне конференције SymOrg2016 у организацији Факултета 

организационих наука, Универзитета у Београду. 
 

Кандидат др Лена Ђорђевић је активни учесник у Тиму сарадника за организовање и реализовање 

бројних активности промоције и рада студијске групе Операциони менаџмент: члан је 

Организационог одбора за припрему “OM Info-day” - прилике за информисање потенцијалних 

(будућих) студената студијске групе ОМ; члан је организационог одбора за припрему спортског 

дана студената Операционог менаџмент; учествовала је у оснивању Алумни асоцијације (бивших и 

садашњих) студената Операционог менаџмент, Факултета организационих наука, Универзитета у 

Београду , чији је и данас члан; активно је учествовала у креирању и данас ради на одржавању сајта 

студијске групе за Операциони менаџмент. 
 

Од 2009. године, кандидат др Лена Ђорђевић  је члан Центра за Операциони менаџмент и Центра 

за МСП и предузетништво, Факултета организационих наука, Универзитета у Београду. 

 

Под 2. 

 

1) - Основни биографски подаци о Др Зорану Марјановићу 
 

- Име, средње име и презиме: Зоран, Милош, Марјановић 

- Датум и место рођења: 27.05.1974. Крагујевац 

- Установа где је запослен:   Градска управа за комуналне и инспекцијске 

послове града  Крагујеваца 

- Звање/радно место: комунални полицајац 

- Научна, односно уметничка област:  Техничке науке / Заштите животне средине 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
 

Основне студије: 

Назив установе: Машински факултет, Универзитет у Крагујевцу 

Место и година завршетка: Крагујевац, 2001. 
 

Магистарски рад: 

Назив установе:   Центар за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања, 

Универзитет у Крагујевцу 

Место и година завршетка: Крагујевац, 2007. 
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Ужа научна област: Техничке науке 
 

Докторат: 

Назив установе: Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу 

Место и година одбране: Ниш, 2015. 

Наслов дисертације: Истраживање алтернативних погона моторних возила 

Ужа научна област: Заштита животне средине 
 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: нема података 

 

 

3) – Објављени радови 
 

Име и презиме:  

Др Зоран Марјановића 

Звање у које се бира:  

Доцент 

Ужа научна, односно научна област  

за коју се бира: Управљање 

производњом и услугама 

Научне публикације 

Број публикација у којима 

је једини или први аутор 

Број публикација у којима је аутор,  

а није једини или први 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора
2
 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора
2
 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

Рад у водећем научном часопису 

међународног значаја објављен у 

целини 

    

Рад у научном часопису међународног 

значаја објављен у целини  
  2  

Рад у научном часопису националног 

значаја објављен у целини 
3    

Рад у зборнику радова са међународног 

научног скупа објављен у целини 
6  2  

Рад у зборнику радова са националног 

научног скупа објављен у целини 
26  23  

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 

Број публикација у којима 

је једини или први аутор 

Број публикација у којима је аутор, 

а није једини или први 

пре  

последњег  

избора 

/реизбора 

после  

последњег  

избора 

/реизбора 

пре  

последњег 

избора 

/реизбора 

после  

последњег 

избора 

/реизбора 

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) 
    

 

                                                      
2
 С обзиром да се кандидат први пут бира у наставничко звање сви радови су сврстани у категорију пре 

последњег избора 
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I Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20): 
 

1. Д. Радоњић, З. Марјановић, Р. Брзаковић, Modeling and simulation of a complex hybrid electrical 

vehicle, TTEM journal, Vol.8, No.4, Сарајево, Босна и Херцеговина, 2013. (IF 2012: 0.414) (М23) 

2. М. Раос, З. Марјановић, Љ. Живковић, Н. Живковић, М. Протић, Ј. Радосављевић, М. 

Јовановић, Similation of hybrid electrical vehicle for two different driving modes,  Јournal Tehnički 

vjesnik/Technical Gazette, Vol. 23/No. 2, Славонски Брод, Хрватска, 2016. (DOI: 10.17559/TV-

20150206113936) (IF 2015: 0.464) (М23)  

     (Напомена: Комисија је, увидом у Кобсон базу електронских часописа, констатовала да је  

часопис Јournal Tehnički vjesnik/Technical Gazette категоризован у 2015. години као М23, иако 

кандидат наводи категоризацију М22.) 

 
II Радови објављени у часописима националног значаја (М50): 

 

1. З. Марјановић, A. Јанковић, Б. Јеремић, The cost-benefit analysis of electric and hybrid vehicles in 

the Serbian transport sector, International Journal Mobility & Vehicles Mechanics, Vol. 35, Nо. 2, 

Крагујевац, 2009. (М52) 

2. З. Марјановић, М. Раос, Љ. Живковић, Ј. Радосављевић, Е. Михајловић, Reduction of motor 

vehicles emission by using natural gas as an energy source, FACTA UNIVERSITATIS Series: 

Working and Living Environmental Protection Vol. 11, No 3, pp. 185 – 190, Ниш, 2014. (М51) 

3. З. Марјановић, М. Раос, Љ. Живковић, Д. Пешић, М. Протић, М. Јовановић, Economic risk of 

use of various electric vehicles in the serbian transport sector, FACTA UNIVERSITATIS Series: 

Working and Living Environmental Protection Vol. 12, No 3, pp. 369 – 379, Ниш, 2015. (М51) 

 
III Радови објављени у зборницима међународних научних скупова (M30): 

 

1. З. Марјановић, Р. Брзаковић, Information system for innovation management, 10
th
 International 

Conference ′′Research and Development in Mechanical Industry′′ (RaDMI 2010), Доњи Милановац, 

септембар 2010.  

2. З. Пантелић Милинковић, П. Миленковић, М. Миловановић, З. Марјановић, The impact of new 

and innovative parts made of vibroacustic materials on acustic vehicle comfort, Конференција 

Политранспортни системи, Краснојарск, Русија, новембар 2010. (М33) 

3. З. Марјановић, М. Раос, Ј. Радосављевић, Љ. Живковић, Н. Живковић, Е. Михајловић, 

Reducing emissions of motor vehicles by using biofuel as propulsion fuel, IV International Conference 

Industrial Engineering And Environmental Protection 2014, Зрењанин, октобар 2014. (М33) 

4. З. Марјановић, М. Раос, Impact of emission of motor vehicles on air pollution and quality of life, I 

International conference on Quality of Life, Крагујевац, јун 2016. (М33) 

 
IV Радови објављени у зборницима са скупова националног значаја (M60): 

 

1. З. Марјановић, Р. Брзаковић, Управљање индустријским отпадом у Фабрици аутомобила, 

Савремене технологије за одрживи развој градова, Бања Лука, Босна и Херцеговина, новембар 

2008. (М63) 

2. З. Марјановић, Р. Брзаковић, З. Пантелић Милинковић, Мерење вибрације асинхроног 

мотора, Конференција бука и вибрације, Ниш, октобар 2010. (М63) 

3. З. Марјановић, Д. Радоњић, Р. Брзаковић, Моделирање и симулација хибридног електричног 

возила у условима градске вожње, Јупитер конференција, Београд, мај 2010. (М63) 

4. З. Марјановић, М. Раос, Љ. Живковић, Ј. Радосављевић, Е. Михајловић, Смањење емисије 

моторних возила коришћењем природног гаса као погонског горива, Work Shop, Ниш, 

септембар 2014. (М63) 
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4) - Оцена о резултатима научног и истраживачког рада Др Зорана Марјановића 
 

Др Зоран Марјановић је објавио укупно 62 рада, и то: 2 рада у часописима међународног значаја 

са импакт фактором са SCI листе (оба припадају категорији М23), 3 рада у националним 

часописим (М50), 8 радова на међународним научним конференцијама (М30) и 49 радова на 

домаћим конференцијама (М60). Анализом објављених научних радова кандидата др Зорана 

Марјановића, Комисија је утврдила да радови овог кандидат не припадају ужој научној области 

„Управљање производњом и услугама” (као области управљања пословањем организационих 

система). Комисија закључује да др Зоран Марјановић нема научно-стручну усмереност ка ужој 

научној области „Управљање производњом и услугама”, па, по овом критеријуму, не задовољава 

услове конкурса за избор у звање доцента. 

 
5) -  Оцена резултата др Зорана Марјановића у обезбеђивању научно-наставног 

подмлатка 
 

Кандидат није доставио податке о искуству у обезбеђивању научно-наставног подмлатка. 

 
6) - Оцена о резултатима педагошког рада др Зорана Марјановића 
 

Кандидат др Зоран Марјановић нема искуства у педагошком раду, па самим тиме нема ни 

позитивну оцену педагошког рада добијену у студентским анкетама, као ни позитивну оцену 

приступног предавања (за кандидате који немају педагошког искуства), који су прописани Законом 

о високом образовању и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 

чланом 4. На основу тога, Комисија закључује да кандидат др Зоран Марјановић, по овом 

критеријуму,  не испуњава услове конкурса 

 
7) - Оцена о ангажовању др Зорана Марјановића у развоју наставе и других делатности 

високошколске установе 
 

Кандидат није доставио податке о у развоју наставе и других делатности високошколске установе. 

 

 
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 

Прегледом приложене документације, Комисија је утврдила да су се на конкурс, у 

предвиђеном року, пријавила два кандидата: др Лена Ђорђевић и др Зоран Марјановић. 

Комисија је размотрила пријаве, као и конкурсну документацију оба кандидата.  

 

Кандидат др Лена Ђорђевић поседује вишегодишње педагошко искуство у раду са 

студентима - на извођењу вежби на предметима из уже научне области „Управљање 

производњом и услугама“, на основним и мастер академским студијама, на Факултету 

организационих наука, Универзитета у Београду, као и високу оцену педагошког рада 

добијену у студентским анкетама (преко 4,8 на скали од 1 до 5). Докторска дисертација, 

као и научно-стручни радови кандидата др Лене Ђорђевић припадају ужој научној 

области „Управљање производњом и услугама”. Објавила је 3 рада у часописима 

међународног значаја са импакт фактором, који се налазе на SCI листи, 4 рада у 

националним часописима, 19 радова на међународним научним конференцијама и 19 

радова на домаћим конференцијама.  
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Кандидат др Зоран Марјановић не поседује педагошко искуство, његова докторска 

дисертација, као и научно-стручни радови, не припадају ужој научној области 

„Управљање производњом и услугама”, те Комисија сматра да не испуњава услове за 

избор у звање доцента за ужу научну област „Управљање производњом и услугама”. 

 

Ценећи научне, стручне и педагошке резултате кандидата за избор у звање доцента, за ужу 

научну област „Управљање производњом и услугама”, као и њихову усклађеност са 

условима конкурса, Законом о високом образовању, Критеријумима за стицање звања 

наставника на Универзитету у Београду и са Статутом Факултета организационих наука, 

Комисија закључује да једино кандидат др Лена Ђорђевић задовољава све услове.  

 

Стога, Комисија, са задовољством, предлаже Декану и Изборном већу Факултета 

организационих наука, да се кандидат др Лена Ђорђевић изабере у звање доцента за ужу 

научну област „Управљање производњом и услугама”, на Факултету организационих 

наука Универзитета у Београду, на одређено време од пет година, са пуним радним 

временом, као и да се овај предлог упути Већу научних области техничких наука 

Универзитета у Београду - на коначно усвајање. 
 
 

 

 

   У Београду, 19. 07. 2016. године 

 

 

 

                         ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

  _________________________________________________  

др Даница Лечић Цветковић, ванредни професор,  

Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, председник 

 

________________________________________________ 

др Јасмина Омербеговић-Бијеловић, редовни професор,  

Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, члан 

 

_________________________________________________ 

др Драгана Макајић-Николић, доцент,  

Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, члан 

 

_________________________________________________ 

др Слађан Бабарогић, доцент, 

Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, члан 

 

________________________________________________ 

др Небојша Бојовић, редовни професор, 

Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду, члан 
 

 


