УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
Јове Илића 154
11 010 Београд

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Одлуком Изборног већа Факултета организационих наука Универзитета у Београду 05-02 бр.
4/36 од 14.07.2016. године именовани смо за чланове Комисије за припрему Извештаја о
пријављеним кандидатима по конкурсу за избор једног наставника у звање доцента на
одређено време, за ужу научну област Менаџмент технологије, иновација и развоја, у
следећем саставу:
1. др Маја Леви Јакшић, редовни професор Факултета организационих наука
Универзитета у Београду, председник
2. др Наташа Петровић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета
у Београду, члан
3. др Мирјана Петковић, редовни професор Економског факултета Универзитета у
Београду, члан.
На основу увида у достављени конкурсни материјал, Изборном већу Факултета организационих
наука Универзитета у Београду презентирамо следећи

ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за избор једног наставника у звање доцента на Факултету
организационих наука Универзитета у Београду за ужу научну област Менаџмент технологије,
иновација и развоја, који је објављен у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови“ бр. 683 од 20.7.2016. године, са роком трајања од 15 дана, пријавила
су се два кандидата: др Сања Маринковић и др Жељко Драгојевић.

I КАНДИДАТ - ДР САЊА МАРИНКОВИЋ
Биографски подаци и подаци о образовању
Сања Маринковић (рођ.Лечић) рођена је 07.04.1972. године у Ужицу, где је завршила основну
школу и гимназију, математичко-програмерски смер, са одличним успехом у свим разредима.
На прву годину Факултета организационих наука уписала се 1991. године. Током друге године
студија била је стипендиста Министарства за науку и технологију. Положила је све испите на
смеру Менаџмент, са просечном оценом 8,74. Дипломски рад под називом „Краткорочно
финансирање" одбранила је 16. јуна 1998. године, са оценом 10 и стекла назив Дипломирани
инжењер за менаџмент. По завршетку студија, у периоду август-новембар 1998. године
обавила је стручну праксу у Banca Popolare di Verona, Италија.
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Последипломске студије на Факултету организационих наука, смер Менаџмент, уписала је
1998. године. Положила је све испите предвиђене Наставним планом и програмом, са
просечном оценом 10. Магистарски рад под називом „Кључне компетентности и технолошка
стратегија иновативне организације“, одбранила је 05. априла 2004. године и тиме стекла
академски назив Магистар техничких наука – подручје организационих наука за менаџмент.
Докторску дисертацију под називом „Развој модела менаџмента иновација у услугама“
одбранила је на Факултету организационих наука 23. децембра 2010. године и стекла научни
степен доктора техничких наука – подручје организационих наука.
Радно искуство и наставне активности
Од јануара 1999. године ради на Факултету организационих наука, прво као стипендиста
Министарства за науку и технологију за рад на стратешком пројекту технолошког развоја
„Трансфер и дифузија знања и технологија“ и као сарадник на предмету Управљање
технологијом. 15. фебруара 2000. године изабрана је у звање асистента-приправника на
Факултету организационих наука на предмету Управљање технологијом, 14. јула 2004. године
изабрана је у звање асистента, а 2012. године изабрана је у звање доцента за ужу научну
област Менаџмент технологије, иновација и развоја.
На Факултету организационих наука ангажована је на предметима: Менаџмент технологије и
развоја, Развој малих и средњих предузећа, Одрживи развој, Стратешки менаџмент и промене,
Global technology and operations management и Quantitative methods in technology management,
Технолошко предузетништво, Технолошка стратегија и др. Учествовала је у менторском раду са
студентима на изборним предметима основних и мастер студија. Током осам година, од
школске 2008/2009. године учествовала у развоју и извођењу наставе на енглеском језику на
предмету Менаџмент технологије и развоја.
Аутор је једне монографије, коаутор два уџбеника, три поглавља у монографијама
међународног значаја и две монографије националног значаја, коаутор једног поглавља у
уџбенику. Аутор је и коаутор више научних и стручних радова објављених у научним
часописима и на научним скуповима у земљи и иностранству. Члан је тима стратешког пројекта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Развој инфраструктуре за електронски
подржано учење у Србији“, 2011-2016.
Године 2009. ангажована је као члан ужег тима који је кроз сарадњу ФОН-а и Middlesex
University из Лондона развио и акредитовао (У Србији и Великој Британији) мастер програм са
дуалном дипломом International Business and Management. Била је ангажована као Линк Тутор
за наведени мастер програм од 2011. до 2015. године. Кроз пројекат ЕУ као локални експерт од
2010-2013. године учествовала је у извођењу вежби на предмету Strategic Management and
Change у оквиру програма Master of Health Management у оквиру сарадње Факултета
организационих наука и Медицинског факултета у Београду.
Била је члан Савета Факултета организационих наука у два мандата. Од октобра 2015. године
налази се на месту Продекана за међународну сарадњу Факултета организационих наука. У том
својству је била панелиста округлог стола на Дану међународне сарадње у организацији
Факултета за организацију и информатику из Вараждина, Хрватска и панелиста округлог стола у
оквиру пројекта Нови лидери у организацији AIESEC-а (оба догађаја у 2016. години). Радила је
као координатор организовања промотивног догађаја ОМ Инфо Дан од 2011 до 2016. године,
ради промоције Студијске групе за операциони менаџмент. Од новембра 2015. године налази
се на позицији ЕСПБ координатора.
Поред енглеског, говори и италијански језик.

Преглед података о образовању, радном искуству и претходно стеченим звањима
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Образовање
2010.
Доктор техничких наука – подручје организационих наука, Факултет
организационих наука, Универзитет у Београду, тема докторске дисертације „Развој
модела менаџмента иновација у услугама“, ментор проф. др Маја Леви Јакшић
2004.

Магистар техничких наука - подручје организационих наука за менаџмент, Факултет
организационих наука, Универзитет у Београду, тема магистарске тезе „Кључне
компетентности и технолошка стратегија иновативне организације“, ментор проф.
др Маја Леви Јакшић

1998.

Дипломирани инжењер, одсек Менаџмент, Факултет организационих наука,
Универзитет у Београду, тема дипломског рада „Краткорочно финансирање“,
ментор проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић

Претходно стечена звања
2012 – 2017

Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду,
научна област Менаџмент технологије, иновација и развоја, изводи
наставу на предметима Менаџмент технологије и развоја, Развој
малих и средњих предузећа, Технолошка стратегија, Технолошко
предузетништво, Одрживи развој и обавља менторски рад на другим
изборним предметима. Изводи наставу на међународном мастер
програму International Business and Management, предмети Global
Technology and Operations Management и Quantitative Methods in
Technology Management

2004-2011.

Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду,
научна област Менаџмент технологије, иновација и развоја

2000-2004.

Асистент-приправник, Факултет организационих наука, Универзитет у
Београду, научна област Менаџмент технологије, иновација и развоја

1999-2000.

Стручни сарадник, предмет Управљање технологијом, Факултет
организационих наука, Универзитет у Београду

Ангажовање у раду Факултета
2015 – 2018
Продекан за међународну сарадњу Факултета организационих наука
Универзитета у Београду
2011-2015.

Линк тутор на међународном мастер програму International Business
and Management програму са дуалном дипломом акредитованом у
сарадњи са Middlesex University из Лондона

3

Стручна усавршавања у земљи и иностранству
Похађала је више програма стручне едукације и усавршавања у земљи и иностранству
(Словенија, Мађарска, Италија).
2015.

Danube Innovation Partnership Summer School “Working Together on
Academic IP Commercialization in the Region” Semmelweis University
Будимпешта у организацији European Commission (EC) Joint Research
Centre (JRC) и World Intellectual Property Organization (WIPO) (5 дана)

2013.

IMTA International Management Teachers Academy, Блед, словенија, у
организацији IECD Bled School of Management, секција Business in the
Society (Business Ethics, Sustainable development and CSR) (једна
недеља)

2013.

Vanderbilt University/s online offering of Leading Strategic Innovation in
Organizations (8 недеља)

2013.

CMI сертификован тренер ниво 5/7 након успешно завршене обуке за
извођење наставе и оцењивање сертификованих програма за развој
менаџмента, организоване на ФОН-у од стране Chartered
Management Institute UK и Центра за професионалну сертификацију
менаџера (CPCM) (2 дана)

2011.

Innovation Coach – Серија радионица за Key Business Innovation Support
Organizations (BISOs) у организацији ICIP Србија (9 дана)

2011.

Радионице у Словенији, место Блед у оквиру пројекта Hidden
Champions from Central and Eastern Europe, (2 дана)

2010.

Програм усавршавања у Словенији, место Блед у оквиру пројекта
IMTA International Management Techers Academy, секција Strategic
Management (две недеље)

2009.

Programi za razvoj nastavničkih i istraživačkih veština u organizaciji
Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

2007.

U organizaciji ECCH UK, seminar „Case method teaching, bringing the real
world into your classroom“, FON, Beograd

2001.

Seminar, „Izrada biznis plana“, FON, Beograd

1998.

U periodu avgust-novembar stručna praksa u Banca Popolare di Verona,
Verona, Italija

Чланства у уређивачким и организационим одборима, научним и стручним
организацијама/асоцијацијама
Била је председник организационог одбора међународног научног скупа SYMORG 2016, и
уредник зборника радова, Јашко, O., Маринковић, С. (Eds.). (2016). Symposium proceedings - XV
International symposium: Reshaping the Future through Sustainable Business Development and
Enteproureship. Била је члан организационог одбора још шест научних скупова SYMORG 2002 i
SPIN 2008, SPIN 2009, SPIN 2011, SPIN 2013 i SPIN 2015. Била је рецезент радова у научним
часописима, као и у зборницима радова домаћих и међународних научних скупова.
Члан је организација CEEMAN - International Association for Management Development in Dynamic
Societies од 2010. године и ISPIM - International Society for Professional Innovation Management од
2015. године.
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Учешће у научно-истраживачким и стручним пројектима, семинарима и обукама
Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС
•

Стратешки научно-истраживачки пројекат број 47003 „Развој инфраструктуре за
електронски подрзано уцење у Србији“, Министарство науке РС, извођач пројекта
Факултет организационих наука, 2011-2016. Стратешки научно-истраживачки пројекат
број 149044 „Истраживање развоја, повезивања и коришћења менаџмента и
специјализованих менаџмент дисциплина у нашим предузећима“, Министарство
науке РС, извођач пројекта Факултет организационих наука, 2006-2010.

•

Стратешки научно-истраживачки пројекат број 1910 „Истраживање и унапређење
менаџмента и организације предузећа у условима транзиције”, Министарство за науку
и технологију Републике Србије, извођач пројекта Факултет организационих наука,
2001-2005. Године

•

Стратешки пројекат „Трансфер и дифузија знања и технологија“ Министарство за
науку и технологију Србије у 1998 - 2000. године.

Интерни пројекти ФОН-а
•

„Успостављање система за управљање процесима“, 2011. gодине

•

„Примена међународних стандарда серије ИСО 9001:2001 - Основа за обезбеђење
квалитета Факултета организационих наука", 2008-2009. години

•

„Дефинисање основа за подизање нивоа квалитета Факултета организационих наука“,
2007-2008. године

Међународни пројекти
•

Развој међународног мастер програма са дуалном дипломом International Business and
Management (члан ужег тима), акредитација програма у Србији и Великој Британији,
Линк Тутор за извођење програма 2011-2015.

•

Hidden Champions from Central and Eastern Europe, као резултат истраживања, коаутор је
рада у монографији „Hidden Champions from Central and Eastern Europe in Dynamically
Changing Environments” тема Hidden Champions in Serbia, 2011-2013.

•

Healthcare management – Пројекат EU, развој и спровођење мастер програма Healthcare
management (развој предмета Strategic Management and Change, предавач) 2008-2011.

Семинари, обуке и друго
•

PRISMA – Програм за преквалификацију војске Србије и Црне Горе, (предавач),
Министарство одбране Велике Британије и Северне Ирске, Министарство одбране
Србије, 2004-2008. Предавач на базичним студијама и у модулима Оснивање и вођење
малог бизниса, Менаџмент услуга и Менаџмент продаје.

•

Припрема и извођење семинара „Иновације производа и услуга“ у организацији
Института за производни и операциони менаџмент ФОН-а, тема: Методи подршке
управљању иновацијом производа/услуге, Београд, 2002.

•

Израда Бизнис плана за Институт за заштиту биља и животне средине, Институт за
заштиту биља и животне средине, Београд, 2001.
Коаутор едукативног софтвера из области Менаџмент технологије и разовја, Леви
Јакшић, М, Маринковић, С., Обрадовић, Ј: CD “PS Технологија“, едукативни софтвер,
Београд, 2005.

•
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Оцена и евалуација резултата педагошког рада
• У анкетама за вредновање педагошког рада од стране студената редовно је била
оцењена високим оценама за извођење наставе на српском и енглеском језику. У
зависности од године оцењивања и студијске групе, оцене се крећу у распону 4,23 до
4,90. (Резултати анкета су доступни код Продекана за наставу ФОН-а).
•

На међународном мастер програму International Business and Management, који се
изводи на енглеском језику, од 2011. до 2016. године редовно је била један од најбоље
оцењених наставника. За школску 2015/2016 годину просечна оцена 4,96 (Резултати
анкета су доступни код Линк тутора наведеног мастер програма).

Менторства и чланства у комисијама за завршне дипломске, мастер и специјалистичке
радове
• Била је члан више комисија за одбрану дипломских и завршних радова на основним и
мастер академским студијама. Од 2012. до 2016. године била је ментор 24 завршна
рада на основним академским студијама. Од 2012. до 2016. године била је ментор 3
одбрањена мастер рада у оквиру међународног мастер програма на енглеском језику –
International Business and Management, као и члан комисије за оцену и одбрану 11
мастер радова у оквиру Master programa International Business and Management. Поред
наведеног, била је ментор 9 мастер радова на редовним програмима ФОН-а на српском
језику.
Oбјављени уџбеници
• Леви Јакшић, М., Маринковић, С., & Петковић, Ј. (2015). Менаџмент иновација и
технолошког развоја, 3. измењено и допуњено издање, ФОН, Београд, 432 стр., ISBN
978-86-7680-309-5.
• Петровић, Н., Леви Јакшић, М., Маринковић, С. (2014). Еколошки менаџмент и одрживи
развој, поглавље у уџбенику Менаџмент и организација – Приручник за припрему
пријемног испита за МАС студијски програм Менаџмент и организација, ФОН, Београд,
ISBN 978-86-7680-298-2.
• Леви Јакшић, М., Маринковић, С. (2012). Менаџмент одрживог развоја, ФОН, Београд.
207 стр., ISBN 978-86-7680-253-1.
• Леви Јакшић, М, Маринковић, С., Обрадовић, Ј. (2009). Менаџмент иновација и
технолошког развоја. 2. изд. Београд: Факултет организационих наука, 321 стр., ISBN
978-86-7680-182-4.
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СПИСАК НАУЧНИХ, СТРУЧНИХ И ДРУГИХ РАДОВА КАНДИДАТА
Др Сања П. Маринковић објавила је самостално и у сарадњи са другим ауторима једну
монографију, поглавља у монографијама и више научних и стручних радова у домаћим и
међународним часописима и зборницима са домаћих и међународних конференција.
1.1. Завршни радови
1.1.1. Маринковић, С. (2010). Развој модела менаџмента иновација у услугама, Факултет
организационих наука, Универзитет у Београду, докторска дисертација, стр.261.
1.1.2. Маринковић, С. (2004). Кључне компетентности и технолошка стратегија
иновативне организације, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду,
магистарска теза, стр. 160.
1.2. Научне публикације
1.2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и
картографске публикације међународног значаја (М10)
Радови објављени после избора у звање доцента
1.2.1.1. Јовановић, М., Ракићевић, Ј., Леви Јакшић, М., Петковић, Ј. Маринковић, С. (2016).
поглавље у монографији Composite Indices in Technology Management - A Critical
Approach поглавље у монографији Development and Application of Composite Indicators,
(Јеремић, В., Радојичић, З., & Доброта, М., Eds.), Hershey, PA, р. 38-71, ISBN:
9781522507147, doi: 10.4018/978-1-5225-0714-7. (М14=4)
1.2.1.2. Леви Јакшић, М., Маринковић, С., Kojiћ, J. (2014). Technology and Innovation
Management Education in Serbia, поглавље у монографији Innovative Management and
Firm Performance – An Interdisciplinary Approach (Леви Јакшић, М., Барјактаровић
Ракочевић, С., Мартић, M. Eds.), Palgrawe Macmillan, UK, р. 37-67, ISBN: 978-1-137-402202 (М14=4)
1.2.1.3. Рашковић Депалов, В., Тодоровић, М., Маринковић, С. (2013). Hidden Champions of
Serbia, поглавље у монографији Hidden Champions in CEE and Turkey, (McKiernan P., Purg
D. Eds.), Springer, р. 307-330, ISBN 978-3-642-40503-7 (М14=4)

1.2.2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20)
Радови објављени после избора у звање доцента
1.2.2.1. Петковић, Ј., Шеварац, З., Леви Јакшић, М., & Маринковић, С. (2012). Application of fuzzy
AHP method for choosing a technology within service company, TTEM - Technics Technologies
Education Management, DRUNPP Сарајево, Vol.7. No.1. str. 332-341, ISSN: 1840-1503, DOI:
http://ttem.ba/volume-7-number-1/ (M23=4)
Часопис на SCIe листи – Импакт фактор 0,414 (ISI Journal Citation Reports 2012).
1.2.2.2. Маринковић, С., Леви Јакшић, М., Ракићевић, Ј. (2016). Technology and Innovation
Management Indicators and Assessment Based on Government Performance, Vol. 21, No. 78,
Management – Journal for Theory and Practice Management, ISSN 1820-0222, ISSN 24060658 (M24=4)
1.2.2.3. Торњански, В., Маринковић, С., Леви Јакшић, М, Богојевић Арсић, В. (2015). The
Prioritization of Open Innovation Determinants in Banking, Индустрија, Економски институт,
Београд. Vol. 43, No. 3, str. 81-105. ISSN 0350-0372 (M24=4)
1.2.2.4. Петковић, Ј., Јовановић, М., Леви Јакшић, М., Маринковић, С., & Ђорђевић, М. (2015).
Ranking Technology Forecasting Journals by using Data Envelopment Analysis, Management –
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Journal for Theory and Practice Management, Vol. 20, No. 76, str. 49-61, ISSN 1820-0222,
ISSN 2406-0658 (Online) (M24=4)
1.2.2.5. Леви Јакшић, М., Маринковић, С., Ракићевић, Ј. (2014). Sustainable Technology
Entrepreneurship and Development – the Case of Serbia, Management – Journal for Theory
and Practice Management, No. 70, 2014, pp. 65-73, ISSN 1820-0222, ISSN 2406-0658 (Online)
(M24=4)
Радови објављени пре избора у звање доцента
1.2.2.6. Маринковић, С., Леви Јакшић, М., Манић, Б. (2011). Service innovations based on ICT
implementation - roles of NSD participants, TTEM - Technics Technologies Education
Management, DRUNPP Сарајево, ISSN: 1840-1503, 5/6 Vol.6. No2. Str. 438-446, DOI:
http://www.ttem-bih.org/pdf/ttem_6_2_web.pdf Часопис на SCIe листи – Импакт фактор
0,256 (ISI Journal Citation Reports 2011) (M23=4)
1.2.3. Зборници међународних научних скупова (М30)
Радови објављени после избора у звање доцента
1.2.3.1. Торњански, В., Маринковић, С. & Јанчић, З. (2016). Towards sustainability: mass
customized-lean-agile-fit operations management in banking. SYMORG 2016. ЗлатиборSymposium proceedings. Belgrade: Faculty of organizational sciences. р. 1045-1055.
(M33=1)
1.2.3.2. Јевтић, М., Демировић, Р., Маринковић, С. (2016). Evaluation and selection of technology
strategies using quantitative strategic planning matrix. SYMORG 2016. ЗлатиборSymposium proceedings. Belgrade: Faculty of organizational sciences, р. 1465-1473.
(M33=1)
1.2.3.3. Маринковић, С., Торњански, В., Михајловић, В. (2016). Evaluating Priorities in New
Technology Adoption – The Case of Banking Services, CD Proceedings of 35st International
Conference on Organizational Science Development, “Sustainable Organization” Порторож,
Словенија. ISBN 978-961-232-285-4 (M33=1)
1.2.3.4. Маринковић, С., Ракићевић, Ј., Леви Јакшић, М. (2014). Government performance in
technology and innovation management – The case of Serbia, Proceedings of the XIV
International symposium SymOrg 2014, Златибор: New business models and sustainable
competitiveness, Symposium proceedings. Belgrade: Faculty of organizational sciences,
ISBN: 978-86-7680-295-1(M33=1)
1.2.3.5. Торњански, В., Маринковић, С., Лалић, Н. (2014). Application of ANP Method Based on
BCOR Model for Decision Making in Banking, Proceedings of the XIV International
symposium SymOrg 2014, Златибор,: New business models and sustainable
competitiveness, Symposium proceedings. Belgrade: Faculty of organizational sciences,
ISBN: 978-86-7680-295-1(M33=1)
1.2.3.6. Леви Јакшић, М., Маринковић, С., Ракићевић, Ј. (2014). Open innovation and sustainable
technology entrepreneurship, IV International Conference: Entrepreneurship and
Innovations as Precondition for Economic Development, Економски факултет, Подгорица,
р. 45-59 (M33=1)
1.2.3.7. Петковић, Ј., Маринковић, С., & Леви Јакшић, М. (2014). Technology forecasting in small
and medium-sized enterprises, International conference, SMEs development and innovation:
building competitive future of South-Eastern Europe, Охрид, Македонија (M33=1)
1.2.3.8. Којић, Ј., Леви Јакшић, М., Маринковић, С. (2013). Technology entrepreneurship in creating
opportunities for sustainable development, Proceeding of Advanced in Business-Related
Scientific Research Conference (ABSRC) 2013, Рим, Италија, ISBN: 978-961-6347-52-5.
(M33=1)
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1.2.3.9. Леви Јакшић, М., Маринковић, С., Петковић, Ј., & Којић, Ј. (2012). Managing university
impacts on the economy, Proceedings of 31th International Conference on Organizational
Science Development – Quality. Innovation. Future, Порторож, Словенија, р. 569-576.
ISBN: 978-961-232-254-0 (M33=1)
1.2.3.10. Леви Јакшић, М., Маринковић, С., Којић, Ј. (2012) Technology and innovation
management education in Serbia, Proceedings of the XIII International symposium SymOrg
2012, Златибор,– „Innovative management and business performance“, Belgrade: Faculty
of organizational sciences, ISBN: 978-86-7680-255-5. (M33=1)

Радови објављени пре избора у звање доцента
1.2.3.11. Леви Јакшић, М., Маринковић, С., Петковић, Ј. (2011). From knowledge based to
Knowledge Entrepreneurship Economy and Society – The Serbian Paradox, Proceedings of
28th International Conference on Organizational Science Development, Порторож,
Словенија, ISBN: 978-961-232-245-8 (M33=1)
1.2.3.12. Маринковић, С, Леви Јакшић, М, Којић, Ј. (2010). Cooperative model of new service
development – the case of Teletext Serbia, Proceedings of the 13th Toulon-Verona
Conference on Excellence in Services, University of Coimbra, Португалија ISBN: 978-9729344-04-6 (M33=1)
1.2.3.13. Обрадовић, Ј., Шеварац, З., Леви Јакшић, М., Маринковић, С. (2009). Objectives Matrix
method for productivity measurement after new technology introduction and fuzzy
reasoning for decision support, Proceedings of 28th International Conference on
Organizational Science Development, New Technologies, new challenges, Порторож,
Словенија (M33=1)
1.2.3.14. Маринковић, С., Леви Јакшић, М, Обрадовић, Ј. (2009) Quantitative analysis of
technological development in function of overall productivity rating, Proceedings of
Conference: Management of Technology – Step to Sustainable Production, Шибеник,
Хрватска, 10-12. р. 98-103. ISBN: 978-953-6313-09-9 (M33=1)
1.2.3.15. Леви Јакшић, М, Маринковић, С., Обрадовић, Ј. (2009). Technology innovation
management for sustainable business development, Proceedings of Conference:
Management of Technology – Step to Sustainable Production, Шибеник, Хрватска, ISBN:
978-953-6313-09-9, р. 389-393. (M33=1)
1.2.3.16. Маринковић С., Пауновић Н, Рубежић А, (2008). Forecasting future trends in higher
education at Faculty of organizational sciences in Belgrade, Proceedings of the 11th ToulonVerona Conference on Excellence in Services, University of Florence, Италија ISBN: 978-888453-855-0 р. 85-90 (M33=1)
1.2.3.17. Обрадовић, Ј., Маринковић, С., Богавац, М. (2008). Applying idea generation method in
service organization, Proceedings of the 11th Toulon-Verona Conference on Excellence in
Services, University of Florence, Italija ISBN: 978-88-8453-855-0, str. 824-829. (M33=1)
1.2.3.18. Маринковић, С., Обрадовић, Ј. (2008). Productivity measurement in services – examples
from Serbian telecommunication industry, ISPIM Asia 2007 Conference: Knowledge
management for Productivity and Innovative Approaches to Managing Social, Cultural and
Economic Systems: The International Perspective, New Delhi, Индија, р.79. (M33=1)
1.2.3.19. Маринковић, С., Стошић, Б., Обрадовић, Ј. (2007). Strategic Alliances and Innovations,
Proceedings of the International Conference „Business and Globalization“, University
„St.Kliment Ohridski“, Faculty of Economics – Prilep, Охрид, Мaкедонија, р. 112 (M33=1)
1.2.3.20. Обрадовић, Ј., Маринковић, С. (2007). Applying Objectives Matrix Method for
productivity measurement after new technology introduction, Proceedings of the 10 th
Toulon - Verona Conference: Quality in services-Higher education; Health Care; Local
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Government; Tourism; Logistics, Aristotle University, Department of Economics, Солун,
Грчка, ISBN: 978-960-243-642-6, str 33-37 (M33=1)
1.2.3.21. Маринковић, С., Маринковић, Љ. (2005). Predicting Future Events in Nursing Education
in Serbia using Delphi Method, Proceedings of the 8th Toulon-Verona conference "Quality in
Services“, Палермо, Италија. (M33=1)
1.2.3.22. Леви Јакшић, M., Маринковић, С, Обрадовић, J. (2005). Integrating Dynamic Technology
Management Models using Analitic Hierarchy Process, GBATA 2005 - Global Business and
Technology Association, Лисабон, Португалија, р. 564 – 571 (M33=1)
1.2.3.23. Стошић, Б., Маринковић, С. (2004). Technological Innovations Decision Making Supported
by AHP method, 23rd International Conference on Organizational Science Development "
Менаџмент, знање и Европска унија", Зборник радова, Порторож, Словенија, ISBN:
961-323-166-3, р.158-163. (M33=1)
1.2.3.24. Лечић, С., Стошић, Б. (2002). Benefits of Entering the Alliances for Innovative Potentiaof
an Enterprise, 21. International Conference on Organizational Science Development "Менаџмент у Европској унији ", Зборник радова, Порторож, Словенија, ISBN: 961-232133-7, р. 15-21. (M33=1)

Uređivanje zbornika sa međunarodnog naučnog skupa posle izbora u zvanje docenta
1.2.3.25. Јашко, O., Маринковић, С. (Eds.). (2016). Зборник радова на енглеском језику,
Symposium proceedings - XV International symposium: Reshaping the Future Through
Sustainable Business Development and Enteproureship, 10-13 јун, Златибор, CD, ISBN 97886-7680-326-2 (M36=1)

1.2.4. Националне монографије, тематски зборници, лексикогрфске и картографске
публикације нацинолног значаја; научни преводи и критика издања грађе,
бибилиографске публикације (М40)
Радови објављени после избора у звање доцента
1.2.4.1. Маринковић, С., (2016). Нове технологије и развој услуга, поглавље у монографији
Развојни аспекти савремене пословне економије, (Милићевић, В. ед.), ФОН, Београд,
р.183-204, ISBN 978-86-7680-329-3 (M45=1.5)
1.2.4.2. Маринковић, С. (2012). Менаџмент иновација у услугама, Задужбина Андрејевић,
Београд, р. 124, ISBN 978-86-525-0080-2 (M42=5)
Радови објављени пре избора у звање доцента
1.2.4.3. Леви Јакшић М, Стошић Б, Маринковић С, Обрадовић, Ј. (2007). Одрживи менаџмент
технологије и иновација - поглавље у монографији Јовановић П, Петровић Д. ед.
Савремени трендови у развоју менаџмента, ФОН, Београд, 2007, ISBN: 978-86-7680-1350, str. 55-129. (M45=1.5)

1.2.5. Часописи националног значаја (М50)
Радови објављени после избора у звање доцента
1.2.5.1. Митаноски, Т., Којић, Ј., Леви Јакшић, М., Маринковић, С. (2013). Developing SMEs
through University Support Centres: a Comparative Analysis, Management – Journal for
Theory and Practice Management, No.67, ISSN: 0354 – 8635 (M51=3)
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1.2.5.2. Маринковић, С., Леви Јакшић, М., Ракићевић, Ј., (2014). Managing ICT based service
innovation projects, Техника – Часопис савеза инжењера и техничара Србије, 3/2014, ISSN
0040-2176. р. 514 (M52=2)
1.2.5.3. Кончаревић, Р., Јурановић, Ј., Којић, Ј., Маринковић, С. (2013) Примена нормативног
приступа у предвиђању могућности унапређења поштанских услуга, Техника – Часопис
савеза инжењера и техничара Србије, No. 5, 2013, ISSN 0040-2176 (M52=2)
1.2.5.4. Торњански, В., Маринковић, С., Săvoiu, G., & Чуданов, М. (2015). A Need for Research
Focus Shift: Banking Industry in the Age of Digital Disruption, Econophysics, sociophysics &
Other Multidisciplinary Sciences Journal (ESMSJ), University of Pitesti, Romania, ISSN:22472479 Vol. V, Iss. 3 (Special) str. 11-15. (M53=1)
1.2.5.5. Леви Јакшић, М., Маринковић, С., Којић, Ј., & Петковић, Ј. (2013). Technology and
innovation management education in Serbia: The voice of practice, Metalurgia international,
Romanian Metallurgical Foundation Scientific Publishing House, Vol VIII, No.5., str. 260-267,
ISSN 1582 – 2214. (M53=1)
1.2.5.6. Петковић, Ј., Леви Јакшић, М., Маринковић, С. (2013). Exploratory forecasting approach in
the area of banking services, Actual Problems of Economics, No 11 (149), ISSN 1993 – 6788.
(M53=1)
1.2.5.7. Торњански, В., Стаменовић, М., Пајић, В., Маринковић, С. (2013). Evaluation of Eurobank
EFG Bank Development Priorities Using Normative Forecasting, Metalurgia International,
Romanian Metallurgical Foundation Scientific Publishing House, Special Issue No. 4, str. 78-84.
ISSN 1582 – 2214 (M53=1)
1.2.5.8. Леви Јакшић, М., Маринковић, С., Којић, Ј., Петковић, Ј. (2013). Technology and innovation
management education in Serbia: The voice of practic, Metalurgia international, Romanian
Metallurgical Foundation Scientific Publishing House, No 5., р. 260-268. ISSN: 1582-2214
(M53=1)
1.2.5.9. Костић, К., Маринковић, С., Ракићевић, З. (2013). VBA Driven Spreadsheet Interactive
Module for Inventory Control Education, Metalurgia International Romanian Metallurgical
Foundation Scientific Publishing House, Vol VIII, No. 5., str. 256-259 ISSN: 1582-2214 (M53=1)
1.2.5.10.
Терзић Шупић, З., Маринковић, С., Вукашиновић, З., Спасовски, Д., Леви Јакшић,
М,. (2012). Designing productivity indicators in healthcare department: A case of pediatric
orthopedics. HealthHMED, Vol. 6, No. 2, str. 659-671 (M53=1)

Радови објављени пре избора у звање доцента
1.2.5.11. Тодоровић, М, Леви Јакшић, М, Маринковић, С. (2011). Sustainable Technology
Management Indicators - Objectives Matrix Approach, African Journal of Business
Management, Vol. 5, No. 28 str.11386-11398, ISSN 1993-8233 (M53=1)
1.2.5.12. Леви Јакшић, М, Маринковић, С., Обрадовић Ј. (2007). Менаџмент иновационих
перформанси организације, Техника бр 4/2007, Савез инжењера и техничара, Београд,
2007, р. 1-6. Прегледни рад у секцији Менаџмент, ISSN 0040-2176 (M53=1)
1.2.5.13. Маринковић, С, Обрадовић Ј, Крстовић В. (2006). Предвиђање развоја банкарских
услуга применом Делфи методе, Техника, број 3/2006, Савез инжењера и техничара,
Београд, стр. 1-5. Прегледни рад у секцији Менаџмент ISSN 0040-2176 (M53=1)
1.2.5.14. Леви Јакшић, М, Маринковић, С., Обрадовић Ј. (2005). Интегрисање динамичних
модела технолошког менаџмента коришћењем аналитичког хијерархијског процеса,
Менаџмент, година X, ФОН, Београд, р. 9-15. ISSN: 0354-8635(M53=1)
1.2.5.15. Маринковић, С. (2004). Развој компетентности кроз алијансе, Менаџмент, година IX,
број 33, ФОН, Београд, р. 65-71. ISSN: 0354-8635 (M53=1)
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1.2.5.16. Лечић, С. (2002). Промене организације и менаџмента у изградњи иновативног
предузећа, Техника, број 3, Савез инжењера и техничара, Београд, р 13-18. у секцији
Менаџмент ISSN 0040-2176 (M53=1)
1.2.5.17. Лечић, С. (2001). Иновације и промене организације, Менаџмент, година 6, број 23-24,
ФОН, Београд, p. 78-83. ISSN: 0354-8635 (M53=1)
1.2.6. Зборници скупова националонг значаја (М60)
Радови објављени после избора у звање доцента
1.2.6.1. Маринковић, С., Ракићевић, Ј., Костић, М. (2015). Иновативна решења и фактори успеха
скривених шампиона, Зборник радова X скупа привредника и научника SPIN’15 „Иновативна решења операционог менаџмента за ревитализацију привреде Србије“,
Београд, новембар 2015, ISBN 978-86-7680-320-0 (М63=1)
1.2.6.2. Ракићевић, Ј., Леви Јакшић, М., Маринковић, С. (2015). Индикатори технолошкоиновативних перформанси предузећа, Зборник радова X скупа привредника и научника
SPIN’15 - „Иновативна решења операционог менаџмента за ревитализацију привреде
Србије“, Београд, новембар 2015, ISBN 978-86-7680-320-0 (М63=1)
1.2.6.3. Леви Јакшић, М., Маринковић С., Којић, Ј. (2013) Одрживо технолошко предузетништво
и развој, Зборник радова IX Скупа привредника и научника SPIN'13 – Нова
индустраијализација, реинжењеринг и одрживост, Београд, ISBN 978-86-7680-287-6
(М63=1)
1.2.6.4. Маринковић С., Леви Јакшић, М., Којић, Ј. (2013). Одрживи развој и улога малих и
средњих предузећа, Зборник радова ИX Скупа привредника и научника SPIN'13 – Нова
индустраијализација, реинжењеринг и одрживост, Београд, новембар 2013, ISBN 97886-7680-287-6 (М63=1)
Радови објављени пре избора у звање доцента
1.2.6.5. Леви Јакшић, М., Маринковић С., Петковић, Ј. (2011). Развој области и курикулума
менаџмента технологије, SPIN'11 – VIII Скуп привредника и научника – Операциони
менаџмент у функцији одрживог економског раста и развоја Србије 2011-2020, ФОН,
Београд и Привредна комора Србије, Зборник радова, ISBN 978-86-7680-244-9 (М63=1)
1.2.6.6. Којић, Ј., Леви Јакшић, М., Маринковић С.,& Петковић, Ј. (2011). Истраживање и развој
као индикатор перформанси технолошког развоја, SPIN'11 – VIII Скуп привредника и
научника – Операциони менаџмент у функцији одрживог економског раста и развоја
Србије 2011-2020, ФОН, Београд и Привредна комора Србије, Зборник радова, ISBN 97886-7680-244-9 (М63=1)
1.2.6.7. Маринковић, С, Петковић, Ј. (2010). Иновациони процеси у услугама засновани на
примени ИКТ, Зборник апстраката и CD, SYMORG – XII међународни симпозијум,
Организационе науке и менаџмент знања, Златибор, ISBN: 978-86-7680-215-9 p. 422.
(M63=1)
1.2.6.8. Леви Јакшић, М, Маринковић, С, Петковић, Ј. (2010). Managing Technology
Entrepreneurship Competences, Зборник апстраката и CD, SYMORG – XII међународни
симпозијум, Организационе науке и менаџмент знања, Златибор, ISBN: 978-86-7680215-9 (M63=1)
1.2.6.9. Петковић, Ј, Маринковић, С, Веиновић, Ј. (2010). Методе креативног мишљења као
подршка одређивању праваца развоја предузећа, Зборник апстраката и CD, SYMORG –
XII међународни симпозијум, Организационе науке и менаџмент знања, Златибор, ISBN:
978-86-7680-215-9. (M63=1)
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1.2.6.10. Лечић Мирчетић, Ј, Маринковић, C. (2009). Најсвежији стандард пројектног
менаџмента YUPMА 2009 -XIII интернационални симпозијум из пројектног менаџмента,
Зборник радова, Пројектни менаџмент - визија и стратешки циљеви. Београд: YUPMA Удружење за управљање пројектима Србије, р. 453-457 (M63=1)
1.2.6.11. Петковић, Ј, Маринковић, С, Леви Јакшић, М, Ковачевић, Ј. (2009). Методе подршке
технолошким иновацијама у услужном предузећу, SPIN 07- VII Скуп привредника и
научника – Операциони менаџмент и глобална криза, Центар за операциони
менаџмент, ФОН, Београд и Привредна комора Србије, Зборник радова, ISBN: 978-867680-202-9, p. 19-26 (M63=1)
1.2.6.12. Маринковић, С, Обрадовић, Ј. (2008). Иновације услуга у глобалном окружењу – Нови
изазови менаџменту, SPIN 06 - VI Скуп привредника и научника – Операциони
менаџмент и европске интеграције, Центар за операциони менаџмент, ФОН, Београд и
Привредна комора Србије, Зборник радова, 155-159. ISBN: 978-86-7680-164-0, p. 155159. (M63=1)
1.2.6.13. Маринковић, С, Обрадовић, Ј. (2008). Управљање отвореним иновационим моделима
као нова компетентност организације, Зборник апстраката и CD, SYMORG – XI
интернационални симпозијум, Менаџмент и друштвена одговорност, Београд, ISBN:
978-86-7680-161-9 р. 212. (M63=1)
1.2.6.14. Обрадовић, Ј, Шеварац, З, Маринковић, С. (2008). Нормализована метода матрице
циљева и fuzzy резоновање у пословном одлучивању, Зборник апстраката и CD
SYMORG– XI интернационални симпозијум, Менаџмент и друштвена одговорност,
Београд, ISBN: 978-86-7680-161-9. р. 210. (M63=1)
1.2.6.15. Маринковић, С, Лечић Мирчетић, Ј. (2008). Компетентности пројектних менаџера у
пројектима развоја нове технологије, YUPMA 2008 - XII интернационални симпозијум из
пројектног менаџмента, Златибор, Зборник радова, ISBN: 978-86-86385-03-4, р. 191-195.
(M63=1)
1.2.6.16. Лечић Мирчетић, Ј, Маринковић, С. (2007) Промена процеса управљања трошковима
пројекта, YUPMA 2007-XI интернационални симпозијум из пројектног менаџмента,
Златибор, ISBN: 978-86-86385-02-4, р. 94-98. (M63=1)
1.2.6.17. Маринковић, С, Обрадовић. Ј. (2007). Нове технологије и развој услуга – могућности
примене моби-карте, СПИН 07 - Пети скуп привредника и научника „Инжењеринг
производње и услуга - примери из праксе”, ФОН, Београд, ISBN: 978-86-7680-131-2, р.
53-57. (M63=1)
1.2.6.18. Обрадовић, Ј, Маринковић, С, Ромић, Б. (2007). Експлораторни и нормативни приступ
предвиђању у области банкарских услуга, СПИН 07 - Пети скуп привредника и научника
„Инжењеринг производње и услуга - примери из праксе”, ФОН, Београд, ISBN: 978-867680-131-2, p. 68-72. (M63=1)
1.2.6.19. Маринковић, С, Обрадовић, Ј. (2006). Модел отворене иновације, SPIN 06 Четврти скуп
привредника и научника „Менаџмент технологије и иновација – кључни фактор
супериорних операција конкурентности”, Зборник радова, ФОН, Београд, 2006, ISBN:
86-7680-096-0, р. 43-47. (M63=1)
1.2.6.20. Обрадовић, Ј, Маринковић, С, Петровић, Б. (2006). Евалуација идеја применом
мултифакторске матрице у јавном предузећу, СПИН 06 Четврти скуп привредника и
научника „Менаџмент технологије и иновација – кључни фактор супериорних операција
конкурентности”, Зборник радова, ФОН, Београд, ISBN: 86-7680-096-0., р. 49-54.
(M63=1)
1.2.6.21. Маринковић, С, Обрадовић, Ј. (2006). Формулисање технолошке стратегије
организације – детерминанте, ризици, кључна питања, SYMORG 2006, X међународни
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симпозијум „Промене у организацији и менаџменту – Изазови европских интеграција”,
Зборник апстраката и CD, Златибор, ISBN: 86-7680-086-3, р. 280. (M63=1)
1.2.6.22. Обрадовић, Ј, Маринковић, С, Котурановић, Б. (2006). Технолошко предвиђање и
оцена продуктивности у услужном предузећу, SYMORG 06, X међународни симпозијум
„Промене у организацији и менаџменту – Изазови европских интеграција”, Зборник
апстраката и CD, Златибор, ISBN: 86-7680-086-3, р. 287. (M63=1)
1.2.6.23. Маринковић, Љ, Васиљевић, Р, Ковачевић, К, Маринковић, С. (2006). Предвиђање
будућих догађаја у образовању сестара у Србији, Други симпозијум виших и високих
школа здравствене струке са међународним учешћем „Реформа вишег и високог
школства”, Зборник радова, Београд. (M63=1)
1.2.6.24. Маринковић, С, Лечић Мирчетић, Ј. (2006). Примена АHP методе у селекцији
пројеката, YUPMA 2006, X Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента,
Зборник радова, Златибор, р 63-67. (M63=1)
1.2.6.25. Маринковић, С. (2005). Управљање портфолиом иновација у услугама, Трећи скуп
привредника и научника „Логистика као компонента операционог менаџмента”,
Зборник радова, ФОН, Београд, р. 49-54.. (M63=1)
1.2.6.26. Маринковић, С, Лечић Мирчетић, Ј. (2005). Управљање иновационим пројектима –
показатељи успешности, YUPMA 2005, IX Интернационални симпозијум из проjeктног
менаџмента, Зборник радова, Златибор, p. 57-61. (M63=1)
1.2.6.27. Леви Јакшић, М, Маринковић, С, Комазец, Г. (2004). Кооперативни менаџмент
иновација – национална политика и стратегија предузећа, Међународни научни скуп
„Побољшање перформанси предузећа – услов пословања у европском окружењу”,
Зборник радова, Београд. (M63=1)
1.2.6.28. Маринковић, С. (2004). Концепт конкурентности засноване на компетентностима,
Други скуп привредника и научника „Савремене тенденције у производњи и услугама у
нашем друштву”, Зборник радова, ФОН, Београд, р. 40-45. (M63=1)
1.2.6.29. Леви Јакшић, М, Маринковић, С. (2004). Конкурентски императив иновативне
стратегије – задаци за државу и предузеће, XI научни скуп „Технологија, култура и
развој”, Зборник радова, Палић. ISBN: 86-904137-2-3, р. 262-273. (M63=1)
1.2.6.30. Маринковић, С. (2004). Маркетинг у функцији технолошких предвиђања, DQM – 2004,
VII међународна конференција „Управљање квалитетом и поузданошћу”, Зборник
радова, Београд, p. 450-455. (M63=1)
1.2.6.31. Маринковић, С. (2004). Стратегија заснована на компетентностима, SYMORG 2004, IX
међународни симпозијум „Менаџмент – кључни фактори успеха”, Зборник апстраката и
СD, Златибор, 2004., ISBN: 86-7680-021-9, р. 251. (M63=1)
1.2.6.32. Обрадовић, Ј, Леви Јакшић, М, Стошић, Б, Маринковић, С. (2004). Нови облици
трансфера технологије, SYMORG 2004, IX међународни симпозијум „Менаџмент –
кључни фактори успеха”, Зборник апстраката и CD, Златибор, ISBN: 86-7680-021-9, р. 249
(M63=1)
1.2.6.33. Маринковић, С. (2004). Развојни пројекти и компетентности организације, YUPMA
2004, VIII Интернационални симпозијум из пројектног манаџмента, Зборник радова,
Златибор. (M63=1)
1.2.6.34. Маринковић, С. (2003). Подстицање иновативности у функцији развоја организације,
Прво саветовање из производног и операционог менаџмента „Менаџмент производње
и услуга”, Зборник радова, ФОН, Београд. (M63=1)
1.2.6.35. Маринковић, С. (2003). Улога менаџера у управљању иновацијама, YUPMA 2003, VII
Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента, „Менаџмент и управљање
пројектима”, Зборник радова, Златибор. (M63=1)
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1.2.6.36. Лечић, С. (2002). Иновација као процес којим је потребно управљати, SYMORG 2002,
Осми међународни симпозијум „Менаџмент у новом окружењу”, Зборник радова,
Златибор. (M63=1)
1.2.6.37. Лечић, С. (2002). Улога крос-функционалних тимова у развоју новог производа, YUPMA
2002, Шести интернационални симпозијум из пројектног менаџмента „Управљање
пројектима у спровођењу реформи”, Зборник радова, Златибор. (M63=1)
1.2.6.38. Цветковски, Т, Лечић, С. (2000). Benchmarking и управљање технолошким иновацијама,
SYMORG 2000, Седми међународни симпозијум „Менаџмент промена”, Зборник
радова, Златибор. (M63=1)
1.2.6.39. Бенковић, С, Лечић, С. (2000). Вредновање трошкова и користи пројеката у енергетици,
SYMORG 2000, Седми међународни симпозијум „Менаџмент промена”, Зборник
радова, Златибор. (M63=1)

Објављени проширени апстракт/сажетак научног излагања на конференцији
•

Маринковић, С., Петковић, Ј. Леви Јакшић, М., (2014). Circular model of innovation
process in services Global Business Conference 2014 „Questioning the Widely-held Dogmas“,
Abstract proceedings (Hair, J., Krupka, Z., Vlašić, G. (Ed)), Дубровник, ISSN: 1848-2252

•

Стојановић Д, Андрић, Б, Маринковић, С. (2007). Ranking key factors in location choice of
transportation companies using AHP. У: Volume of Abstracts. The 8th Balkan Conference on
Operational Research - BALCOR 2007, Златибор, Србија. - Београд - р. 88 ISBN 978-86-7680126-8.

•

Маринковић, С. (2003) Нове могућности спровођења интуитивних метода предвиђања, ВИИИ
научни интернационални симпозијум СМ 2003 “Стратегијски менаџмент и системи подршке
одлучивању у стратегијском менаџменту”, Зборник апстраката, Палић 2003.

1.3. Стручне публикације
1.3.1. Рад у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног или
општег караткера
1.3.1.1. Маринковић С, Обрадовић Ј: Одређивање праваца развоја предузећа – методе и
технике подршке, Директор, број 3-4/2005, Привредни преглед, Београд 2005, стр. 2024. ISSN: 0419-3903
1.3.2. Остале стручне публикације (пројекти, софтери, друго)
1.3.2.1. Стратешки научно-истраживачки пројекат број 47003 „Развој инфраструктуре за
електронски подрзано уцење у Србији“, Министарство науке РС, извођач пројекта
Факултет организационих наука, 2011-2016.
1.3.2.2. Учешће у међународном пројекту Hidden Champions from Central and Eastern Europe,
као резултат истразивања, коаутор је у писању рада за монографију „Hidden Champions
from Central and Eastern Europe in Dynamically Changing Environments” на тему Hidden
Champions in Serbia, 2011-2013.
1.3.2.3. Стратешки научно-истраживачки пројекат број 149044 „Истраживање развоја,
повезивања и коришћења менаџмента и специјализованих менаџмент дисциплина у
нашим предузећима“, Министарство науке РС, извођач пројекта Факултет
организационих наука, 2006-2010.
1.3.2.4. Стратешки научно-истраживачки пројекат број 1910 „Истраживање и унапређење
менаџмента и организације предузећа у условима транзиције”, Министарство за науку
и технологију Републике Србије, извођач пројекта Факултет организационих наука,
2001-2005.
1.3.2.5. Стратешки пројекат „Трансфер и дифузија знања и технологија“ Министарство за
науку и технологију Србије у 1998 - 2000. године.
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1.3.2.6. Интерни пројекат ФОН-а „Успостављање система за управљање процесима“, 2011.
Године
1.3.2.7. Интерни пројекат ФОН-а: „Примена међународних стандарда серије ИСО 9001:2001 Основа за обезбеђење квалитета Факултета организационих наука", 2008-2009. Године
1.3.2.8. Интерни пројекат ФОН-а: „Дефинисање основа за подизање нивоа квалитета
Факултета организационих наука“, 2007-2008. године
1.3.2.9. Развој међународног мастер програма International Business and Management (члан
узег тима), акредитација програма у Србији и Великој Британији, Линк Тутор за
извођење програма
1.3.2.10. Healthcare management – Пројекат ЕУ, развој и спровођење мастер програма
Healthcare management (развој предмета Strategic Management and Change, предавач),
2009 – и даље.
1.3.2.11. PRISMA – Програм за преквалификацију војске Србије и Црне, (предавач),
Министарство одбране Велике Британије и Северне Ирске, Министарство одбране
Србије, 2004-2008.
1.3.2.12. Припрема и извођење семинара „Иновације производа и услуга“ у организацији
Института за производни и операциони менаџмент ФОН-а, тема: Методи подршке
управљању иновацијом производа/услуге.
1.3.2.13. Бизнис план за Институт за заштиту биља и животне средине, Институт за заштиту
биља и животне средине, Београд,
1.3.2.14. Коаутор едулкативног софтвера из области Менаџмент технологије и разовја, Леви
Јакшић, М, Маринковић, С., Обрадовић, Ј: CD “PC Технологија“, едукативни софтвер,
Београд, 2005.
Универзитетски или високошколску уџбеник са рецензијом
Радови објављени после избора у звање доцента
•

Леви Јакшић, М., Маринковић, С., & Петковић, Ј. (2015). Менаџмент иновација и
технолошког развоја, 3. измењено и допуњено издање, ФОН, Београд, 432 стр., ISBN
978-86-7680-309-5.

•

Петровић, Н., Леви Јакшић, М., Маринковић, С. (2014). Еколошки менаџмент и одрживи
развој, поглавље у уџбенику Менаџмент и организација – Приручник за припрему
пријемног испита за мастер студијски програм Менаџмент и организација, ФОН,
Београд, ISBN 978-86-7680-298-2.

•

Леви Јакшић, М, Маринковић, С. (2012). Менаџмент одрживог развоја, ФОН, Београд.
207 стр., ISBN 978-86-7680-253-1.
Радови објављени пре избора у звање доцента

•

Леви Јакшић, М., Маринковић, С., Обрадовић, Ј. (2009). Менаџмент иновација и
технолошког развоја. 2. изд. Београд: Факултет организационих наука, 321 стр., ISBN
978-86-7680-182-4.

АНАЛИЗА ОДАБРАНИХ РАДОВА
У овом делу представљени су завршни радови и одабрани научни радови кандидаткиње др
Сање Маринковић објављени пре и после избора у претходно звање (2012-2016).

Анализа одабраних радова после избора у звање доцента
1.2. Научне публикације
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(Редни број 1.2.4.2.) Маринковић, С. (2012). Менаџмент иновација у услугама, Задужбина
Андрејевић, Београд, р. 124
Монографија је резултат дугогодишњег истраживања аутора, даје систематизацију најважнијих
модела иновационих процеса и менаџмента иновација. Полази се од линеарних модела Ј.
Shumpeter–a све до свремених отворених модела иновације H. Chesbrough–a. Кроз анализу
доступне литаратуре, указује се на уочене предности и недостатке постојећих модела.
Детаљније се приказује и анализира модел отворене иновације, као савремени концепт
повезивања организација и појединаца у процесу настанка иновације. Аутор монографије кроз
анализу савремене литературе указује на специфичности иновација услуга, као и утицај нових
технологија на развој услуга и продуктивност. У раду су систематизовани различити приступи и
модели развоја нових услуга. Монографија је фокусирана на иновационе процесе засноване на
увођењу ИКТ, кроз анализу постојећих сазнања и истраживања. Оригиналност рада је у томе
што је представљена компаративна анализа реалних пројеката развоја нових услуга који су
спроведени у организацијама у Србији. На основу сазнања из праксе, у монографији се
преиспитују теоријска сазнања и ставови које нуди литература. Развијен је и представљен нови
модел иновационог процеса који се односи на иновације услуга засноване на развоју и
примени ИКТ. У моделу се идентификују три групе активности које се односе на: 1.
осмишљавање нове услуге, 2. развој нове услуге засноване на примени ИКТ и 3. увођење и
комерцијализацију нове услуге. На основу модела иновационог процеса, указује се на утицај
савремених ИКТ на сам иновациони процес и дају препоруке за коришћење ИКТ у функцији
унапређења развијеног модела. Приказана је могућност примене модела и утицај на
менаџмент иновација, кроз рутине и подпроцесе у организацији које је потребно развијати.
Монографија указује и на ограничења развијеног модела и отвара правце за даља
истраживања која би се односила на одрживост модела у различитим областима услуга, али и
у производним делатностима, које кроз иновације услуга граде своју конкурентску предност.
(Редни број 1.2.1.2.) Леви Јакшић, М., Маринковић, С., Koјић, J. (2014). Technology and Innovation
Management Education in Serbia, поглавље у монографији Innovative Management and Firm
Performance – An Interdisciplinary Approach (Леви Јакшић, М., Барјактаровић Ракочевоћ, С.,
Мартић, M. Eds.), Palgrawe Macmillan, UK, р. 37-67
Рад приказује резултате истраживања у области менаџмента технологије и иновација (ТИМ) у
високом образовању у Србији и наглашава значај сарадње универзитетаи индустрије, као и
предузетничке улоге модерног универзитета. Представљен је развој ТИМ студијских програма
на универзитетима у Србији, почев од раних седамдесетих на Факултету организационих наука
Универзитета у Београду до данас. Разноликост садржаја који су присутни у различитим ТИМ
програма потврђује да је ТИМ изузетно динамична област. Утврђено је да у овој области
постоји изразита потреба да се континуирано преиспитује структура и садржај програма у
складу са новим достигнућима и открићима у области, као и ради прилагођавања потребама
праксе. У том смислу, у раду је приказано спроведено истраживање усмерено на две
популације - професоре који предају ТИМ предмете на приватним и државним универзитетима
и стучњаке из праксе који су одговорни за управљање технологијом и иновацијама. Резултати
указују на приоритете развоја наставних планова и програма о области ТИМ, као и знања које
недостају стручњацима у пракси.
(Редни број 1.2.1.3.) Рашковић Депалов, В., Тодоровић, М., Маринковић, С. (2013). Hidden
Champions of Serbia, поглавље у монографији Hidden Champions in CEE and Turkey, (McKiernan
P., Purg D. Eds.), Springer, стр. 307-330, ISBN 978-3-642-40503-7
У раду се представља послово окружење у Србији и домаћа мала и средња предузећа која се
уклапају у концепт Скривених шампиона (енгл. Hidden Champions – HC) који је дефинисано
немачки професор Х. Симон. Резултати истраживања показују да у поређењу са Симоновим
дефиницијама, Скривени шампиони Србије показју исте карактеристике у смислу раста и
вођства на тржишту. Аутори показују да су циљеви анализираних предузећа засновани на
јасним визијама утврђеним у фазама настанка које су се одржавале током њиховог развоја.
Флексибилност ових предузећа није утицала на њихову ефикасност. Код анализираних
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предузећа, предност на тржишту заснована је на супериорним перфомансама и прихватљивим
ценама. Скривени шампиони у Србији имају уско дефинисане тржишне нише у које улажу све
своје знање, ресурсе и професионалне мреже. Избор тржишне нише заснован је на стручности,
разумевању индустрије и амбицијама за креирање нових производа. Показује се да стратегију
глобализације Скривени шампиони спроводе у раним фазама свог развоја. Фокусирани су пре
свега на земље Западне Европе, али и Централну и Источну Европу. Излазак на страна тржишта
спроводе кроз своја представништва или путем заједничких улагања. Утврђено је да код ових
предузећа постоји велика зависност од кључних купаца, у просеку више од 50% њихових
прихода долази од првих 3-5 кључних купаца. Иновације у овим предузећима су подједнако
резултат праћења тржишта и технолошког развоја. Резултати истраживања приказани у овом
раду, као део оригиналног међународног пројекта, доносе нова и важна сазнања везана за
опстанак и развој успешних малих и средњих предузећа у Србији.
(Редни број 1.2.2.1.) Петковић, Ј., Шеварац, З., Леви Јакшић, М., & Маринковић, С. (2012).
Application of fuzzy AHP method for choosing a technology within service company, TTEM - Technics
Technologies Education Management, DRUNPP Сарајево, Vol.7. No.1. р. 332-341
У овом раду описана је примена АХП и Fuzzy АХП методе у услужном предузећу које се бави
израдом архитектонских пројеката. АХП Метод је изузетног значаја као подршка одлучивању
области управљања технологијом, посебно код евалуације и селекције технолошких
алтернатива. Fuzzy АХП метод представља проширење стандардног АХП метода, и омогућава
да се у обзир узму непрецизности и грешке приликом оцењивања критеријума и алтернатива.
Резултат добијен Fuzzy АХП методом сагласан је са резултатом добијеним стандардном АХП
методом, с тим што указује и на неке могућности које нису видљиве код стандардне АХП
методе. Реалан пример подржан АХП методологијом, експлицитно показује квалитативне
аспекте који су присутни у области менаџмента технологије, технолошке евалуације и
селекције, и који могу бити формализовани и структуирани начин који доноси резултате као
квантитативне процене. Модел представљен у овом раду је покушај да се смањи неизвесност
у процесу одлучивања у случају сложених одлука које се односи на динамику технологије у
услужном предузећу. Аутори показују да увођење мерљивих и упоредивих индикатора за
процену алтернативних технолошких могућности, имајући у виду и спољашње и унутрашње
факторе, представља значајну подршку одлучивању менаџменту технологије.
(Редни број 1.2.2.2.) Маринковић, С., Леви Јакшић, М., Ракићевић, Ј. (2016). Technology and
Innovation Management Indicators and Assessment Based on Government Performance, Vol. 21, No.
78, Management – Journal for Theory and Practice Management
У овом раду поставља се питање како проценити учинак државе/владе у Менаџменту
технологије и иновација (ТИМ), као једном од аспеката Triple Helix модела. У истраживању се
дефинише и користи модел са тридесет девет индикатора који су класификовани према три
главне функције управљања: планирање, организовање и контрола, а које су посматране као
улаз, процес и излаз модела, респективно. Анализирани су односи који постоје између ове три
категорије индикатора. Индикатори планирања су посматрани као инвестиције у технолошке и
иновативне активности; индикатори организовања укључују инфраструктуру, ефикасност јавне
управе и подршку сарадњи, док се индикатори контроле односе на ИР националне економије,
ефекте трансфера технологије и резултате предузетништва. Модел је тестиран за процену и
упоређивање рада владе у области ТИМ користећи податке из три земље: Србија, Хрватска и
Словенија, за период 2007-2012. године. Као повратне информације у моделу, коршћен је ранг
наведених земаља према Global Innovation Index и Global Competitiveness Index, верификовани
су резултати и приказани коначани закључци.
(Редни број 1.2.2.3.) Торњански, В., Маринковић, С., Леви Јакшић, М, Богојевић Арсић, В. (2015).
The Prioritization of Open Innovation Determinants in Banking, Индустрија, Економски институт,
Београд. Vol. 43, No. 3, р. 81-105.
Истраживачки фокус овог рада је одређивање приоритета детерминантни отворених иновација
у области банкарске индустрије користећи интегрисану примену квалитативних и
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квантитативних метода у процесу евалуације. Методе истраживања су примењене како би се
искористило знање и искуство експерата, с једне стране, и прецизно математичко резоновање,
са друге. Тиме се ствара основа за објективно и ефикасно доношење одлука. Увид у
детерминанте отворених иновација у банкарској индустрији добијен је на основу прегледа
литературе и спровођења Делфи методе у којој је учествовао 51 стручњак из банака у Србији.
Петнаест најзначајнијих детерминанти у оквиру пет димензија додатно је евалуирано кроз АХП
метод одлучивања, како би се одредио приоритет за увођење отворених иновација у
банкарству. Резултати истраживања показују да ефикасна примена отворених иновација у
банкарству основу има: 1. у формалној спремности менаџмента да интегрише иновације у
организационе политике и 2. у израдњи дуалних структура које олакшавају покретање и
спровођење иновација. Резултати истраживања представљени у овом раду могу бити
примењени и коришћени од стране стучњака из науке и праксе који су заинтересовани за
увођење концепта отворених иновација у банкарству.

(Редни број 1.2.5.2.) Маринковић, С., Леви Јакшић, М., Ракићевић, Ј., (2014). Managing ICT based
service innovation projects, Техника – Часопис савеза инжењера и техничара Србије, 3/2014, р.
514
Пројекти иновација услуга код којих се новина заснива на увођењу савремених ИКТ обично
подразумевају кооперацију између различитих учесника и организација. Препознајући
специфичну природу иновационих пројеката у услугама, овај рад представља резултате
истраживања методом студије случаја које је обухватило четири иновациона пројекта
спроведена у Србији. Упоређене су и анализиране специфичне карактеристике и трајање фаза
посматраних пројеката. Симултаност у спровођењу одређених фаза уочена је у свим
пројектима. Са аспекта менаџмента, као најзначаније фазе означене су дефинисање
корисничких захтева и њихово превођење у пројектне захтеве. Потврђено је да је код
иновационих пројеката фокус пројектних менаџера на интеракцијама и умрежавању, са
значајним степеном слободе и креативности.

ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАКОГ И ПЕДАГОШКОГ РАДА
На основу прегледа и анализе објављених радова, може се констатовати да је кандидат др
Сања П. Маринковић остварила значајне научно-истраживачке резултате. У квалитативном
смислу, радови кандидата др Сање Маринковић се баве истраживањем у области
Менаџмента технологије, иновација и развоја. Након претходног избора у звање доцента др
Сања Маринковић је објавила један рад у научном часопису са SCI-exp листе, три поглавља у
монографијама међународног значаја, четири рада у научном часопису националног значаја у
категорији М24, десет радова у научним часописима националног значаја, десет радова на
међународним научним скуповима, шест радова на националном научном скупу, монографију
националног значаја и била је ко-уредник зборника радова са међународног научног скупа.
Била је више пута ментор и члан комисија за израду завршних радова на основним и
дипломским академским студијама, на српском и енглеском језику. Др Сања Маринковић је
своје обавезе у настави и раду са студентима успешно и савесно извршавала, што показују и
добијене високе оцене на спроведеним анкетама за евалуацију квалитета наставе на Факултету
организационих наука Универзитета у Београду.
Резултати које је остварила др Сања Маринковић на подручју научно-истраживачког рада
испуњавају критеријуме за избор у звање доцента прописане Законом. Након избора у звање
доцента (2012-2016. год.) кандидат др Сања Маринковић остварила је коефицијент
компетентности према различитим категоријама представљен у следећој табели.
У следећој табели приказан је кратак резиме за коефицијенте компетентности кандидата др
Сање Маринковић.
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Врста научног резултата

Минимална
вредност
коефицијента
компетентности

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42
+M43+M44+M45+M51+М52+M60

10,67

М14(3*4)+М23(1*4)+М24(4*4)+М33(10*1)+М42(1*5)+
М45(1*1,5)+
М51(1*3)+М52(2*2)+М63(6*1)=61,5

од тога
M11+M12+M21+M22+M23+M24+M41
+M42+M43+M51+М52
и

6,67

М23(1*4)+М24(4*4)
+М42(1*5)+М51(1*3)+М52(2*2)=32

M10+M20+M41+M42+M51

4,67

Остварена вредност коефицијента
компетентности

М14(3*4)+М23(1*4)+М24(4*4) М42(1*5)+М51(1*3)
=40

У следећој табели приказан је кратак резиме везан за све публикације кандидата др Сање
Маринковић
Име и презиме:
др Сања
Маринковић,
доцент

Научне
публикације
Рад у водећем
научном
часопису
међународног
значаја објављен
у целини (М21)
Рад у истакнутом
и научном
часопису
међународног
значаја објављен
у целини (М22 и
М23)
Рад у научном
часопису
националног
значаја објављен
у целини (М24 и
М50)
Рад у зборнику
радова
са
међународног
научног
скупа
објављен
у
целини (М30)

Ужа научна, односно, научна област
за коју се бира: Менаџмент
технологије, иновација и развоја

Звање у које се бира:
Доцент
Број публикација у којима је једини
или први аутор
пре последњег
после
избора/реизбора последњег
избора/реизбора

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

-

-

-

-

1а)

-

-

1б)

4

2

3

12

7

2

7

8
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Рад у зборнику
радова
са
националног
научног
скупа
објављен
у
целини (М60)
Рад у зборнику
радова
са
међународног
научног
скупа
објављен само у
изводу
(абстракт), а не у
целини
Рад у зборнику
радова
са
националног
научног
скупа
објављен само у
изводу
(абстракт), а не у
целини
Научна
монографија,
или поглавље у
монографији са
више
аутора
(М14, М42 и
М13)
Стручне
публикације

18

2

15

4

-

1

1

-

-

-

-

1

-

1

-

3

Број публикација у којима је једини
или први аутор
пре последњег
после последњег
избора/реизбора 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)
Напомена: Објављени радови са СЦИ и ССЦИ

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

-

1

-

-

1

2

-

4

1

листе са импакт фактором су:

21

a)

Маринковић, С., Леви Јакшић, М., Манић, Б. (2011). Service innovations based on ICT
implementation - roles of NSD participants, TTEM - Technics Technologies Education Management,
DRUNPP Сарајево, ISSN: 1840-1503, 5/6 Vol.6. No2. Str. 438-446, DOI: http://www.ttembih.org/pdf/ttem_6_2_web.pdf Часопис на SCIe листи – Импакт фактор 0,256 (ISI Journal Citation
Reports 2011)
б)

Петковић, Ј., Шеварац, З., Леви Јакшић, М., & Маринковић, С. (2012). Application of fuzzy AHP
method for choosing a technology within service company, TTEM - Technics Technologies Education
Management, DRUNPP Сарајево, Vol.7. No.1. str. 332-341, ISSN: 1840-1503, DOI:
http://ttem.ba/volume-7-number-1/ Часопис на SCIe листи – Импакт фактор 0,414 (ISI Journal
Citation Reports 2012)
Сходно претходном, кандидат др Сања Маринковић у потпуности испуњава све услове у
квантитативним и квалитативним критеријумима за избор у звање доцента.
II КАНДИДАТ – ДР ЖЕЉКО ДРАГОЈЕВИЋ
Биографски подаци
Др Жељко Драгојевић је рођен 14.08.1961. године у Брчком.
Завршио је основну школу и гимназију у Београду. Кандидат наводи да је дипломирао 1984.
године на Економском факултету Универзитета у Београду на смеру „Маркетинг - Спољна
трговина“ са оценом 10 на дипломском раду: „Најновије могућности у коришћењу
алтернативних извора енергије, као и неопходна рационализације и уштеде у снабдевању
насеља енергијом“. Такође наводи да је као студент генерације 1983. године на смеру спољне
трговине Економског факултета Универзитета у Београду похађао програм студентске размене
према споразуму између СФРЈ и САД.
Кандидат др Жељко Драгојевић наводи да је усмени магистарски испит на Правном факултету
Универзитета у Београду одбранио 1988. године. Такође, кандидат наводи да је исте године
завршио дипломатску Академију Министарства спољних послова СФРЈ и положио државни
испит. Звање магистра правно економских наука је стекао на Правном факултету Универзитета
у Београду 1992. године одбранивши рад на тему: „Економска сарадња и уговорно регулисање
односа између СФРЈ и земаља Нордијског Савета“. Све програмом предвиђене испите
магистарских студија је положио са просечном оценом 10.
За наводе у првом и другом пасусу кандидат није поднео доказе.
Докторску дисертацију на тему: „Утицај глобализације и регионализације на економски
положај привредних субјеката у привредама у транзицији, са освртом на Републику Србију“,
одбранио је на Геоекономском факултету Мегатренд Универзитета у Београду 2009. године и
тиме стекао академски назив доктора економских наука.
Докторска дисертација:
− Назив установе: Геоекономски факултет Мегатренд Универзитета у Београду
− Место и датум одбране: Београд, 2009.
− Наслов дисертације: Утицај глобализације и регионализације на економски положај
привредних субјеката у привредама у транзицији, са освртом на Републику Србију
Радно искуство:
Кандидат др Жељко Драгојевић наводи да каријеру започиње 1986. године постављењем на
спољнотрговинским пословима у предузећу „GENEX“ - Београд, где ради до 1988. године.
Каријеру наставља као дипломата у Министарству спољних послова до 1999. године. Кандидат
наводи да је од 1999. до 2002. године радио на позицији извршног директора предузећа
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„Sabom Export“ и да је био ангажован као консултант „Gulf Business Council Company“ из Кувајта,
а од 2006. до 2007. године, запослен је у предузећу „INVEJ Grupa“.
Др Жељко Драгојевић наводи да је са академским радом започео 2002. године, односно да је
до 2006. године радио као предавач на Факултету за менаџмент МСП у Београду, на
предметима „Међународне финансије“ и „Јавне финансије“, као и да је у истом периоду
обављао и дужности руководиоца Центра за енергетску ефикасност у Институту за стратешки
развој, предузетништво и пословне процесе Факултета за менаџмент МСП и да је био идејни
аутор пројекта Могућности употребе обновљивих „пријатељских“ извора енергије (програм
CARDS ref. no. 04/ser01/10/006 EAR). Навео је и да је у периоду од 2007. до 2008. године радио
као предавач на Високој пословној школи у Чачку, на предметима „Међународна економија и
финансије“, „Менаџмент спољне трговине“, „Глобална економија и пословна дипломатија“.
Кандидат истиче да је од 2009. до 2012. године био ангажован на Универзитету у Новом Пазару
као предавач на предметима: „Међународни маркетинг“, „Спољнотрговинско пословање“,
„Животна средина и развој“, „Међународна економија“ (на основним академским студијама),
„Менаџмент истраживања“ и „Глобална економија“ (на последипломским студијама).
Педагошки рад:
Кандидат је доставио мишљења професора образовних институција на којима је радио, чиме
потврђује своје педагошко искуство.
Страни језици:
Кандидат др Жељко Драгојевић говори енглески и шпански језик, а служи се руским језиком.
Кандидат је доставио уверења о положеном VII семестру енглеског и VI семестру шпанског
језика Универзитета „Ђуро Салај“ у Београду.

Објављени радови
Кандидат др Жељко Драгојевић није доставио, у складу са расписаним конкурсом, своје
радове, већ само листу референци и апстракте/прве две стране за седам радова. Кандидат је у
листи својих радова навео и радове који припадају стручним публикацијама. Поред наведеног,
кандидат није доставио неопходне доказе везане за предавања по позиву на научним
скуповима.

Научне публикације:
Кандидат наводи списак својих следећих радова:
1. Драгојевић Жељко (2016). Планирање раста запослености у Србији – одговор на
изазове глобализације и регионализацију светског тржишта, Бгд, Факултет за
примењени менаџмент, економију и финансије – Универзитета Привредна академија
са партнерима Московская междуародная высшая школа бизнеса (МИРБИС), Ledra
College Nicosia и Националном асоцијацијом удружења здравствених радника Србије,
mеђународна научно-стручна кондефенција “Како до квалитетнијег живота?”, Зборник
радова, стр. 439-448.
2. Драгојевић Жељко (2015). Квалитет високошколског образовања у функцији прогреса и
стандарда цивилизацијских вредности у Србији, међународна научнo-стручна
конференција Квалитет & Изврсност у образовању, Факултет за примењени менаџмент,
економију и финансије, стр. 155-163.
3. Драгојевић Жељко (2015). Нова економска политика и подстицање развоја
неразвијених подручја Војводине, међународна научнo-стручна конференција
Примењени менаџмент у функцији напретка неразвијених подручја Војводине,
Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, стр.76-84.
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4. Драгојевић Жељко (2015). Значај иновације за националну привреду, међународна
научнo-стручна конференција Иновације у функцији развоја привреде, Факултет за
примењени менаџмент, економију и финансије, стр.28-38.
5. Драгојевић Жељко (2014). Иновација и технологија као фактор међународне
конкурентности предузећа, међународна научнo-стручна конференција Иновације у
функцији привреде, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, стр.
24-33.
6. Драгојевић Жељко (2011). Глобализација и светска економска криза, Политичка ревија
3, стр. 277-292.
7. Драгојевић Жељко (2010). Small hydroelectric power stations on water currents &
Windfarming in Republic of Serbia, Техника 4, str. 1-6.
8. Драгојевић Ж., Николић В., Ганић С. (2010). Менаџмент истраживања, Државни
Универзитет у Новом Пазару. (монографска библиографска публикација)
9. Драгојевић Жељко (2010). Аграрна и политика регионалног развоја Европске Уније,
Европско законодавство 4, стр.171-184.
10. Драгојевић Жељко (2010). Облици међународне економске интеграције и утицај на
функционисање светског тржишта, XV научни скуп Регионални развој и демографски
токови земаља Југоисточне Европе, Економски факултет у Нишу, стр. 543-555.
11. Драгојевић Жељко (2010). Енергетска ефикасност зелених (обновљивих) извора
енергије у Србији, међународна конференција Ризици и еко-безбедност у
постмодерном амбијенту, Државни Универзитет у Новом Пазару, стр. 553-560.
12. Драгојевић Жељко (2010). Предуслови конкурентности предузећа на глобализованом
светском тржишту, Пословна политика 1-2, стр. 14-20.
13. Драгојевић Жељко (2010). Квалитет и међународна стандардизација производа и
услуга као фактор конкурентности, Квалитет 3-4, стр. 80-82.
14. Драгојевић Жељко (2010). Апликативна употреба соларне енергије и примена
иновативних технологија и метода у Републици Србији, Енергија, економија, екологија
4, стр. 100-105.
15. Драгојевић Жељко (2010). Међународни маркетинг, Државни Универзитет у Новом
Пазару. (уџбеник и практикум)
16. Драгојевић Жељко (2009). Утицај глобализације и регионализације на економски
положај привредних субјеката у привредама у транзицији, са освртом на Републику
Србију, Геоекономски факултет Мегатренд Универзитета у Београду, докторска
дисертација, Београд.
17. Николић, В., Драгојевић Ж., Кијевчанин В., Ганић С. & Шаботић З. (2009). ко-реферат на
универзит. међународном научном скупу “Brain Gain Program plus”, на тему образовања
и извођења постдипломске наставе на DUNP у организацији конференције
Универзитета у Србији (КОНУС) и ВУС Аустрија, Копаоник „Сунчани Врхови“ 21 – 24.
септембра.
18. Драгојевић Жељко (2007). Економска политика Европске Уније у области аграра,
политике регионалног развоја и конкуренције - три студије случаја, Наука и бизнис 3-4,
стр. 148-159.
19. Аризановић, Д., Драгојевић Ж. & Мрђа, Н. (2006). Инвестициони пројекти: АнализаОцена-Реализација-Унапређење, Семинар за менаџере средњег и вишег ранга у
привреди Србије, предавање на тему: „Глобализација и утицаји окружења на
пословање“, АГЕА- Београд, Пословни клуб „Лола Института“, март.
20. Драгојевић Жељко (2005). Могућности употребе обновљивих (пријатељских) извора
енергије, Институт за стратешки развој, предузетништво и пословне процесе Београд,
(EU/EAR – програм CARDS, ref.no. 04/ser.01/10/006).
21. Драгојевић Жељко и група аутора (2005). Свеобухватни савремени Лексикон
менаџмента, Факултет за менаџмент МСП у Београду.
22. Драгојевић Жељко (2005). предавање и презентација организације и структуре
Факултета за менаџмент МСП и пројекта „Кампус НУ – Сланкамен“, EU – Transnational
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Information Conference INTERREG III B CADSES, “Neighborhood program (2000 – 2006)”,
workshop 2, Bgd, Hyatt Regency, 5-6 септембар.
23. Драгојевић Жељко (2004). Мала и средња предузећа и економска политика Србије,
реферат, округли сто на Факултету за менаџмент малих и средњих предузећа у
Београду (објављено у е-магазину).
24. Драгојевић Жељко и група аутора (2003). Елаборат слободне привредне зоне „Свети
Никола“, Факултет за менаџмент МСП у Београду. (Прихваћено решење проблема у
области макроекономског, социјалног и проблема одрживог развоја од стране Владе
Црне Горе).
25. Драгојевић Жељко (1992). Економска сарадња и уговорно регулисање односа између
СФРЈ и земаља Нордијског Савета, магистарски рад, Правни факултет, Београд.

Приказ научног рада кандидата (на основу референци које наводи и достављеног
материјала)
Прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема
одрживог просторног развоја реценз. и прихваћено на међународном нивоу(М81)
1. Grupa autora: Ž.Dragojević- (Dlesk, Kostić), Fakultet za menadžment MSP (2003), Elaborat
slobodne privredne zone „Sveti Nikola“, prihvaćeno rešenje problema u oblasti makroekonomskog,
socijalnog i problema održivog prostornog razvoja, recenzovano i prihvaćeno od Vlade Crne Gore
(M81);
• без достављеног доказа о прихваћеном макроекономском решењу
• не бодује се према Критеријумима за стицање звања наставника
• не може се признати као категорија М81
Решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог
просторног развоја(М82)
1. Ž.Dragojević(2005), „Mogućnosti upotrebe obnovljivih (prijateljskih) izvora energije“, Bgd, EU
(EAR)-program CARDS (ref.no. 04/ser01/10/006), Institut za strateški razvoj, preduzetništvo i oslovne
procese-Rukovođenje naučnim projektima, potprojektima i zadacima (odeljak 3.1) (M82);
• без потребног доказа о прихваћеном макроекономском решењу
• не бодује се према Критеријумима за стицање звања наставника
• не може се признати као категорија М82

Лексикографске публикације(М42)
1. Grupa autora: Ž. Dragojević-(Kostić, Dlesk, Mitrovići dr.), Fakultet za menadžment MSP (2004-05),
„Sveobuhvatni savremeni Leksikon menadžmenta“;
• без података о броју страна, рецензентима, и одредницама које је написао кандидат
• може се признати као категорија М46
Зборници скупова националног значаја– Предавање по позиву са скупа националног
значаја штампано у целини(М61)
1. Ž. Dragojević, (2004), „Mala i srednja preduzeća i ekonomska politika Srbije“, referat, okrugli sto na
Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća u Beogradu (objavljeno u e-magazinu),
• без података о броју страна и теми округлог стола, називу Зборника радова у
коме је рад објављен
• не може се признати као категорија М61
2. D. Arizanović, Ž. Dragojević, Mrđa N, (2006) INVESTICIONI PROJEKTI: Analiza-Ocena-RealizacijaUnapređenje, seminar za menadžere srednjeg i višeg ranga uprivredi Srbije, predavanje na temu:
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„Globalizacija i uticaj okruženja na poslovanje“, AGEA-Beograd, Poslovni klub „Lola Instituta“, mart
2006;
• недостају подаци о броју страна и називу публикацији у којој је рад објављен
• семинари се не бодује према Критеријумима за стицање звања наставника
• не може се признати као категорија М61
Рад у научном часопису(М53)
1. Ž. Dragojević, (2007), „Ekonomska politika Evropske Unije u oblasti agrara, politike regionalnog
razvoja i konkurencije-tri studije slučaja“, Bgd., recenz. prof. dr B. Ilić, prof. dr V. Petković(red. Prof. u
penziji Ekon. Fakulteta BU) „Nauka iBiznis“, br. 3-4, ISSN: 1452-6816 naučno-stručni časopis VPŠ
Čačak, str. 148-159;
• часопис се не налази у бази КОБСОН
• није на списку часописа Друштвено-хуманистичких наука које је Министарство
науке објавило за 2007. годину
• не може се признати као категорија М53
Рад у часопису националног значаја, sci index http://scindex.ceon.rs/static/ (M52)
Ž.Dragojević(2010)„Preduslovi konkurentnosti preduzeća na globalizovanom svetskom tržištu“, Bgd
„Poslovna politika“ br. 1-2, naslovnastrana, ISSN: 0350-2236, udc 339.137.2, s.14-20;
• часопис се налази у бази КОБСОН
• није на списку часописа Друштвено-хуманистичких наука које је Министарство
науке објавило за2010. годину
• „Пословна политика“ је стручно-информативни часопис који издаје Послована
политика а.д.
• не може се признати као категорија М52
2. Ž. Dragojević, (2010) „Kvalitet i međunarodna standardizacija proizvoda i usluga kao faktor
konkurentnosti“, Bgd, „Kvalitet“ br. 3-4, s. 80-82,ISSN: 0354-2408, udc 006.83;
• часопис се налази у бази КОБСОН
• није на списку часописа Друштвено-хуманистичких наука које је Министарство
науке објавило за2010. годину
• „Квалитет“ је стручно-информативни часопис који издаје Послована политика а.д.
• не може се признати као категорија М52
3. Ž. Dragojević, (2010), „Aplikativna upotreba solarne energije i primena inovativnih tehnologija i
metoda u R.Srbiji“, Bgd, „Energija, ekonomija, ekologija“, br. 4, str. 100-105, godina XII, List Saveza
energetičara Srbije ISSN 0354-8651, UDC 621.311.243 (497.11);
• часопис се не налази у бази КОБСОН
• није на списку часописа Друштвено-хуманистичких наука које је Министарство
науке објавило за2010. годину, тек је од2012. на списку научних часописа за
енергетику, рударство и енергетску ефикасност
• може се признати као категорија М52
4. Ž. Dragojević,(2010), „Agrarna i politika regionalnog razvoja Evropske Unije“, Institut za
međunarodnu politiku i privredu, Bgd, „Evropsko zakonodavstvo“ br. 4; str. 171-184, ISSN 1451-3188,
UDK 34, Kategorija: Naučni rad, Naučni časopis, Evropsko zakonodavstvo, Scientific Journal, Evropsko
zakonodavstvo Vol. 9/No.33-34, http://www.singipedia.singidunum.ac.rs/content/2947-Agrarna-ipolitika-regionalnog-razvoja-Evropske-unije;
• часопис се не налази у бази КОБСОН
• на списку је часописа Друштвено-хуманистичких наука које је Министарство
науке објавило за2010. годину
• може се признати као рад категорије М52
Рад у водећем часопису националног значаја(M51)
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1. Ž. Dragojević, (2010), „Small hydroelectric power stations on water currents & Windfarming in
Republic of Serbia, Bgd, „Tehnika“ (sci lista) br. 4 god. LXV 2010. ISSN: 0040-2176, UDC: 62(062.2)
(497.1) profesional paper str 1-6, Elektrotehnika 59(2010) udc: 621.21.24(497.11), citiran u German
National Library of Science and Technology TIB, https//gtinfo.de/
• часопис се не налази у бази КОБСОН
• часопис Техника није наSCI листи како је навео кандидат
• на списку је часописа из области енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије које је Министарство науке објавило за 2010. годину као категорија
М51/52
• може се признати категорија М51
2. Ž. Dragojević(2011), „Globalizacija i svetska ekonomska kriza“,Bgd, „Politička revija“, br.3/2011,
str. 277-292, ISSN: 1452-1741, državni Institut za političke studije, god. XXIII, vol, 29. UDK:
316.32:338.124.4(100),
• часопис се налази у бази КОБСОН
• на списку часописа Друштвено-хуманистичких наука које је Министарство науке
објавило за 2011. годину
• може се признати као категорија М51
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(М31)
1. Ž.Dragojević, (2005), predavanje i prezentacija organizacije i strukture Fakulteta za menadžment
MSP i projekta „Kampus NU-Slankamen“, EU– Transnational Information Conference INTERREG III B
CADSES, “Neighborhood program (2002-2006)”, workshop 2, Bgd, Hyatt Regency, 5-6 sept. 2005;
• недостаје позивно писмо
• недостају стране и назив публикације у којој је рад објављен, није јасно
наведен
наслов рада
• ради се о „workshop“, што се не бодује према Критеријумима за стицање звања
наставника
• не може се признати као категорија М31
2. V.Nikolić, Ž.Dragojević, Kijevčanin V.,GanićS., ko-referat na univerzit. međunarodnom naučnom
skupu „Brain Gain Program plus“, na temu obrazovanja (menadžment u visokom obrazovanju) i
izvođenja postdiplomske nastave na DUNP u organizaciji konferencije Univerziteta u Srbiji (KONUS) i
WUS Austria, Kopaonik, „Sunčani vrhovi“ 21-24.sept.2009 (M-33);
• недостају: наслов рада, стране на којима је рад публикован и назив публикације
• не може се признати као категорија М31/33
3. Ž.Dragojević, (2010), „Oblici međunarodne ekonomske integracije i uticaj na funkcionisanje
svetskog tržišta”, Univ.Niš-Ekonomski fakultet, predavanje na međunarodnoj konferenciji: XV naučni
skup, „Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoist. Evrope“, Zbornik radova, str. 543-555,
ISBN 978-86-6139-008-1, jun 2010.;
• није достављено позивно писмо
• може да се призна као рад категорије М33
4. Ž.Dragojević, (2010), „Energetska efikasnost zelenih (obnovljivih) izvora energije u Srbiji“,
predavanje na međun. Konferenciji „Rizici i eko-bezbednost u postmodernom ambijentu“, Državni
Univerzitet u N.Pazaru, Zbornik radova str.553-560, ISBN 978-86-86893-23-4, COBBIS.RS-ID
175955980, jun 2010;
• није достављено позивно писмо
• може да се призна као рад категорије М33
5. Ž.Dragojević(2014) „Inovacija i tehnologija kao faktor međunarodne konkurentnosti preduzeća“,
Bgd, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije –Univerziteta Privredna akademija,
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rad i predavanje na Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Inovacije u funkciji privrede“,
Zbornik radova str. 24-33, ISBN 978-86-84531-17-1, COBISS.SR-ID 211788812 certifikat, 10. decembar
2014.g.;
• није достављено позивно писмо
• може да се призна као рад категорије М33
6. Ž. Dragojević(2015), „Kvalitet visokoškolskog obrazovanja u funkciji progresa i standarda
civilizacijskih vrednosti u Srbiji“, Bgd, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansijeUniverziteta Privredna akademija u saradnji sa Fondacijom za kulturu kvaliteta i izvrsnosti (FQCE) iz
Beograda, rad i predavanje na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Kvalitet & izvrsnost u
obrazovanju“, Zbornik radova str.155-163, ISBN 978-86-84531-20-1, COBISS.SR-ID 214375180,
certifikat, 15 april 2015.g; http://mef.edu.rs/documents/
• није достављено позивно писмо
• може да се призна као рад категорије М33
7. Ž. Dragojević(2015), “Nova ekonomska politika i podsticanje razvoja nerazvijenih područja
Vojvodine“, Beograd, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Bgd u saradnji sa
International Centre for knowledge and Technology, Tranfer, Partnership and Innovation, rad i
predavanje na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Primenjeni menadžment u funkciji
napretka nerazvijenih područja Vojvodine“, Zbornik radova str. 76-84, ISBN 978-86-84531-21-8,
COBISS.SR-ID 215974924, certifikat, 25.06.15.g.
http://mef.edu.rs/documents/konferencijaKV/program%20konferencije%20mef%20jun2015.pdf
• није достављено позивно писмо
• може да се призна као рад категорије М33
8. Ž.Dragojević(2015), “Značaj inovacija za nacionalnu privredu“, Bgd, Fakultetza primenjeni
menadžment, ekonomiju i finansije-Univerziteta Privredna akademija, rad i predavanje na
međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Inovacije u funkciji razvoja privrede“, Zbornik radova
str.28-38, sekcija 1:Privreda ISBN 978-86-84531-22-5, COBISS.SR-ID 219679756, certifikat
10.12.2015.g;
• није достављено позивно писмо
• може да се призна као рад категорије М33
9. Ž.Dragojević(2016), „Planiranje rasta zaposlenosti u Srbiji – odgovor na izazove
globalizacije i regionalizaciju svetskog tržišta“ rad u pripremi,Bgd, Fakultet za primenjeni
menadžment, ekonomiju i finansije-Univerziteta Privredna akademija, na međunarodnoj naučnostručnoj konferenciji „Kako do kvalitetnijeg života?' sa partnerimaМосковская международная
высшая школа бизнеса(МИРБИС), Ledra Collage Nicosia i Nacionalnom asocijacijom udruženja
zdravstvenih radnika Srbije.
• може да се призна као рад категорије М33
Монографска библиографска публикација(М43)
1. Ž.Dragojević, V.Nikolić, S.Ganić(2010), monografska bibliografska publikacija „Menadžment
istraživanja“, (postdiplomska nastava) Državni Univerzitet u N.Pazaru;
• нема података о броју страна рецензентима и ISBN броју
• може се признати као рад категорије М43
Монографска студија(М13) (Уџбеник и практикум)
1. Ž.Dragojević(2009), „Međunarodni Marketing“, Državni Univerzitet u N.Pazaru;
• нема података о броју страна рецензентима иISBN броју
• не може се признати као категорија М13
Оцена резултата научно-истраживачког рада
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Кандидат др Жељко Драгојевић је навео да је објавио радове набројане у претходном
прегледу. Списак објављених радова садржи укупно 25 библиографских јединица, при чему
се 5 односи на последњих пет година (2012-2016). Радови у највећој мери спадају у домен
међународне конкурентности предузећа, глобализације и међународне економске
интеграције, док се поједини односе на област аграрне и регионалне политике ЕУ, као и
обновљивих извора енергије. Последње четири референце из пријављеног списка које су
објављене се односе на области нове економске политике у домену подстицања развоја
неразвијених подручја Војводине, затим на квалитет високошколског образовања у Србији,
планирање раста запослености у Србији и значај иновација за националну привреду.
На основу претходне детаљне анализе и оцене пријављених референци Кандидата може
се констатовати да само неколицина радова обрађује питања из уже научне области
Менаџмент технологије, иновација и развоја, за коју се бира доцент. Поред тога, списак
пријављених референци садржи седам објављених радова у домаћим научним и стручним
часописима, при чему су два у категоризованим часописима из области друштвених наука
(један је категорије М51, а други категорије М52) и из домена техничких наука, према
листи Министарства, док су остали радови објављени у некатегоризованим часописима.
Кандидат наводи и монографску библиографску публикацију и монографску студију (обе из
области менаџмента), али без свих неопходних информација. У последњих пет година, др
Жељко Драгојевић је објавио и пет радова у зборницима са научних скупова.
Комисија је утврдила да кандидат др Жељко Драгојевић није испунио све критеријуме, који се
односе на научни рад, нема најмање један рад објављен у научном часопису са SCI листе,
односно у часописима са SSCI, AHCI, ERIH или листе престижних светских часописа за поједине
научне области коју утврђује Универзитет на предлог факултета, или најмање два рада
објављена у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком (категорија
М24), како се тражи према прописаним условима и критеријумима за избор у звање доцента
предвиђеним чланом 4. тачка Г (групација друштвено-хуманистичких наука) Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр.
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11, 179/14 – званично тумачење и одлука број 06-1803/1114 од 16.04. 2014. године).

Објављени радови др Жељка Драгојевића

Име и презиме:
др Жељко Драгојевић

Звање у које се бира:
Доцент

Научне публикације

Број публикација
у којима је
једини или први аутор
пре
после
последњег последњег
избора
избора
/реизбора /реизбора

Рад у водећем научном часопису
међународног значаја објављен у целини
Рад у научном часопису међународног
значаја објављен у целини

Ужа научна,
односно научна област
за коју се бира:
Менаџмент технологије,
иновација и развоја
Број публикација
у којима је аутор,
а није једини или први
пре
после
последњег последњег
избора
избора
/реизбора /реизбора

-

-

-

-

-

-

-

-
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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)

-

3

-

-

-

6

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Број публикација
у којима је
једини или први аутор
пре
после
последњег последњег
избора
избора
/реизбора /реизбора

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

-

5

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

Пројекти:
Кандидат др Жељко Драгојевић наводи да је током своје каријере узео учешће на следећим
пројектима:
• Generalexport – Београд: триангуларни спец. спољнотрговински послови: извоз вагонакумулатора „Крушик“ – Ваљево за Сибир.
• Источна Африка: Спољнотрговински споразум са Угандом и Руандом. Изградња
аеродрома у Касезеу. Изградња регионалног пута Касезе – Кисангани.
Спољнотрговински послови у области агрокомплекса.
• УН:
Пројекти за социјалну инклузију избеглица.
• Земље Голфа: Изградња марине, шопинг центра и хелиодрома на острву УМ Ал
Марадем. Маркетиншка обрада тржишта.

Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка
Кандидат др Жељко Драгојевић наводи да је учествовао у наставном процесу у неколико
образовних институција, на Факултету за менаџмент МСП из Београда, Високој пословној
школи у Чачку и на Државном Универзитету у Новом Пазару.
У пријави на конкурс др Жељко Драгојевић не наводи да је био ментор и/или члан
комисија за израду и одбрану семинарских и завршних радова студената, нити даје било
какве информације о свом доприносу развоју научно-наставног подмлатка на
високошколским установама на којима је радио.
Оцена резултата педагошког рада
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Кандидат је доставио мишљења појединих професора образовних институција у којима је био
ангажован, као и појединих студената, која указују на одговарајуће педагошке активности
кандидата.
Оцена ангажовања у развоју наставе и других делатности високошколске установе
Кандидат др Жељко Драгојевић наводи да је учествовао у припреми и извођењу наставе из
предмета: „Међународне финансије“ и „Јавне финансије“ на Факултету за менаџмент МСП у
Београду, затим „Међународна економија и финансије“, „Менаџмент спољне трговине“,
„Глобална економија и пословна дипломатија“ на Високој пословној школи у Чачку, и
„Међународни маркетинг“, „Спољнотрговинско пословање“, „Животна средина и развој“,
„Међународна економија“ (на основним академским студијама), „Менаџмент истраживања“ и
„Глобална економија“ (на последипломским студијама) на Универзитету у Новом Пазару. Др
Жељко Драгојевић је учествовао и на научним скуповима.
Оцена испуњености законских услова и критеријума за избор у предложено наставничко
звање
Комисија је утврдила да кандидат др Жељко Драгојевић нема најмање један рад објављен у
научном часопису са SCI листе, односно у часописима са SSCI, AHCI, ERIH или листе престижних
светских часописа за поједине научне области коју утврђује Универзитет на предлог факултета,
или најмање два рада објављена у часопису међународног значаја верификованог посебном
одлуком, те не испуњава прописане услове и критеријуме за избор у звање доцента
предвиђене чланом 4. тачка Г (групација друштвено-хуманистичких наука) Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр.
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11, 179/14 – званично тумачење и одлука број 06-1803/1114 од 16.04. 2014. године), о чему сведочи следећи сумарни приказ у Табели 4.:
На основу претходног, кандидат др Жељко Драгојевић не задовољава све Законом
предвиђене услове за избор у звање доцента.
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Прегледом конкурсне документације, Комисија је утврдила да су се на конкурс у предвиђеном
року пријавила два кандидата др Сања Маринковић и др Жељко Драгојевић.
На основу приложених докумената и анализе научних, стручних и педагошких квалитета, као и
остварених резултата у ужој научној области Менаџмент технологије, иновација и развоја,
Комисија је закључила:
Документација кандидата др Жељка Драгојевића је непотпуна, јер кандидат није доставио
доказ о стеченој стручној спреми, односно оверене фотокопије диплома о завршеним
основним академским и магистарским студијама, као ни објављене радове сходно захтевима
конкурса.
Кандидат др Жељко Драгојевић нема најмање један рад објављен у научном часопису са SCI
листе, односно у часописима са SSCI, AHCI, ERIH или листе престижних светских часописа за
поједине научне области коју утврђује Универзитет на предлог факултета, или најмање два
рада објављена у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком, те не
испуњава прописане услове и критеријуме за избор у звање доцента предвиђене чланом 4.
тачка Г (групација друштвено-хуманистичких наука) Критеријума за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 140/08, 144/08, 160/11,
161/11, 165/11, 179/14 – званично тумачење и одлука број 06-1803/11-14 од 16.04. 2014.
године).
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Kандидат др Сања Маринковић испуњава све Законом прописане услове за избор у звање
доцента за ужу научну област Менаџмент технологије, иновацијa и развоја.
Анализирајући научне, стручне и педагошке квалитете кандидата др Сање Маринковић,
Комисија је констатовала да кандидат има научно-стручну усмереност на ужу научну област
Менаџмент технологије, иновација и развоја, а што показују одбрањена магистарска теза и
докторска дисертација, објављени радови међународног и националног значаја, као и
учествовање у међународним и домаћим научно-истраживачким пројектима. Такође, у
квантитативном и квалитативном смислу, резултати које је остварила доцент др Сања
Маринковић на подручју научно-истраживачког рада указују на испуњеност Законом
прописаних услова за избор у звање доцента. Кандидат др Сања Маринковић поседује
вишегодишње, веома успешно, искуство у раду са студентима на извођењу наставе на српском
и енглеском језику, што показују и добијене високе оцене на спроведеним анкетама за
евалуацију квалитета наставе на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. Др
Сања Маринковић је дала свој допринос и обезбеђивању научно-наставног подмлатка као
члан комисија за израду и одбрану више завршних и дипломских радова на Факултету.
Кандидаткиња је дала и запажен допринос академској и широј заједници обављајући
различите активности којима се промовише Факултет и унапређује његов рад.
Имајући све ово у виду, Комисија сматра да кандидат др Сања Маринковић поседује изразите
научне, стручне и педагошке квалитете и да испуњава све законске и Статутом предвиђене
услове конкурса за избор у звање доцента за ужу научну област за коју се бира. Комисија
предлаже да се доцент др Сања Маринковић изабере за наставника у звање доцента за ужу
научну област Менаџмент технологије, иновација и развоја на одређено време од 5 (пет)
година, са пуним радним временом.

У Београду, _14. септембар 2016. године
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
________________________________________________
др Маја Леви Јакшић, редовни професор
Факултета организационих наука
Универзитета у Београду, председник
________________________________________________
др Наташа Петровић, редовни професор
Факултета организационих наука
Универзитета у Београду, члан
________________________________________________
др Мирјана Петковић, редовни професор
Економског факултета
Универзитета у Београду, члан
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