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С А Ж Е Т А К  
ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
I - О КОНКУРСУ 

 

Назив факултета: Факултет организационих наука 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Менаџмент технологије, иновација и развоја   
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 2 
Имена пријављених кандидата: 1. Сања Маринковић  2. Жељко Драгојевић  

 
II - О КАНДИДАТУ  

Под 1. 
1) - Основни биографски подаци  

- Име, средње име и презиме: Сања (Петар) Маринковић  
- Датум и место рођења: 07.04.1972, Ужице 
- Установа где је запослен: Факултет организационих наука 
- Звање/радно место: доцент  
- Научна, односно уметничка област: Менаџмент технологије, иновација и развоја   

 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

 Основне студије:  
- Назив установе: Факултет организационих наука,  Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 1998. 
 
Магистеријум:  
- Назив установе: Факултет организационих наука,  Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2004. 
- Наслов дисертације: „Кључне компетентности и технолошка стратегија 
иновативне организације“ 
- Ужа научна, односно уметничка област: Менаџмент технологије, иновација и 

развоја   
 
Докторат:  
- Назив установе: Факултет организационих наука,  Универзитет у Београду 
- Место и година одбране: Београд, 2010. 
- Наслов дисертације:“ Развој модела менаџмента иновација у услугама ” 
- Ужа научна, односно уметничка област: Менаџмент технологије, иновација и 

развоја   
 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 1999. – Сарадник на предмету Управљање технологијом, ФОН. 
-  2000. – Асистент-приправник на области: Менаџмент технологије, иновација и 
развоја, ФОН   

-  2004-2011. – Асистент на области: Менаџмент технологије, иновација и развоја , 
ФОН  

 -  2012-2016. – Доцент на области: Менаџмент технологије, иновација и развоја, 
ФОН  
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3) Објављени радови  

Име и презиме: Сања Маринковић  Звање у које се бира:  Доцент Ужа научна, односно уметничка 
област за коју се бира: области: 
Менаџмент технологије, иновација и 
развоја   

Научне публикације  

Број публикација у којима је једини 
или први аутор  

Број публикација у којима је аутор, а 
није једини или први  

пре последњег 
избора/реизбора  

после последњег 
избора/реизбора 

пре последњег 
избора/реизбора  

после последњег 
избора/реизбора 

Рад у водећем научном часопису међународног значаја 
објављен у целини (М21) 

- - - - 

Рад у истакнутом научном часопису међународног значаја 
објављен у целини (М22 и М23) 

1
а)

 - - 1
б)

 

Рад у научном часопису националног значаја објављен у 
целини (М24 и М50) 

4 2 3 12 

Рад у зборнику радова са међународног научног скупа објављен 
у целини (М 30) 

7 2 7 8 

Рад у зборнику радова са националног научног скупа објављен 
у целини (М60) 

18 2 15 4 

Научна монографија, или поглавље у монографији са више 
аутора  

- 1 - 3 

Стручне публикације  

Број публикација у којима је једини 
или први аутор  

Број публикација у којима је аутор, а 
није једини или први  

пре последњег 
избора/реизбора  

после последњег 
избора/реизбора 

пре последњег 
избора/реизбора  

после последњег 
избора/реизбора  

Рад у стручном часопису или другој периодичној публикацији 
стручног или општег карактера  

- - 1 - 

Уџбеник, практикум, збирка задатака, или поглавље у 
публикацији те врсте са више аутора  

- - 1 2 

Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, друго) - - 4 1 

Напоменe: Часописи са SCI листе (према Thomson Reuters и Kobson): 
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.ttem-
bih.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) 
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4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког и истраживачког рада 

Др Сања Маринковић је до сада самостално или као коаутор објавила више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој научној области Менаџмент технологије, 
иновација и развоја и по одговарајућим категоријама наводе се следећи: 
 

• Након претходног избора у звање доцента др Сања Маринковић је објавила један 
рад у научном часопису са SCIe 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, једну монографију националног значаја, једно поглавље у 
монографији националног значаја, и била је ко-уредник зборника радова са 
међународног научног скупа.  

 

 
5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка  

Путем менторства или чланства у комисијама др Сања Маринковић је учествовала у 
разним облицима научног и стручног усавршавања младих. 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 мастер рада у 
оквиру међународног мастер програма  Међународно пословање и менаџмент. Поред 
наведеног, била је ментор још 9 мастер радова на програмима ФОНа. 

 
6) - Оцена о резултатима педагошког рада 

Од јануара 1999. године др Сања Маринковић је непрекидно запослена на Факултету 
организационих наука на извођењу вежби и предавања на великом броју предмета из 
уже научне области Менаџмент технологије, иновација и развоја.  
 
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). 

 

7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске  
установе  

Током свог рада на ФОНу, др Сања Маринковић је била ангажована у развоју наставе и 
других делатности Факултета  
 
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 
наставе на предмету Strategic Management and Change у оквиру програма Master of 
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Health Management који се организује кроз сарадњу Факултета организационих наука и 
Медицинског факлутета у Београду.  
 
Била је члан Савета Факултета организационих наука у два мандата.  
Радила је као координатор организовања догађаја ОМ Инфо Дан од 2011 до 2016. 
године,  ради промоције Студијске групе за операциони менаџмент.  
 
Од октобра 2015. године налази се на месту Продекана за међународну сарадњу 
Факултета организационих наука 
 

 
Под 2. 
1) - Основни биографски подаци  

 

- Име, средње име и презиме: Жељко Драгојевић 

- Датум и место рођења: 14.08.1961., Брчко 
 

 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

 
 
3) 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. 
 

 
Основне студије: 

- Назив установе:   Економски факултет Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 1984.  
 
Магистарска теза:  

− Назив установе: Правни факултет 

− Место и датум одбране: Београд, 1992. 

− Наслов тезе: Економска сарадња и уговорно регулисање односа између СФРЈ и 
земаља Нордијског Савета 

− Научна област: Правноекономске науке 
 
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 
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Табела 2 Објављени радови др Жељка Драгојевића 

Име и презиме:  
др Жељко Драгојевић 

Звање у које се бира:  
Доцент 

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

Научне публикације 

Број публикација  
у којима је  

једини или први аутор 

Број публикација  
у којима је аутор,  

а није једини или први 

 пре  
последњег 
избора 
/реизбора 

после  
последњег  
избора 
/реизбора 

пре  
последњег 
избора 
/реизбора 

после  
последњег  
избора 
/реизбора 

Рад у водећем научном часопису 
међународног значаја објављен у целини 

- - - - 

Рад у научном часопису међународног 
значаја објављен у целини  

- - - - 

Рад у научном часопису националног 
значаја објављен у целини 

- 3 - - 

Рад у зборнику радова са међународног 
научног скупа објављен у целини 

- 6 - 1 

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  

- 1 - - 

Стручне публикације 

Број публикација  
у којима је  

једини или први аутор 

Број публикација  
у којима је аутор, 

а није једини или први 

пре  
последњег  
избора 

/реизбора 

после  
последњег  
избора 

/реизбора 

пре  
последњег 
избора 

/реизбора 

после  
последњег 
избора 

/реизбора 

Рад у стручном часопису или другој 
периодичној публикацији стручног или 
општег карактера 

- 5 - - 

Уџбеник, практикум, збирка задатака, 
или поглавље у публикацији те врсте са 
више аутора 

- 2 - - 

Остале стручне публикације (пројекти, 
софтвер, друго) 

- 2 - - 
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4) Оцена о резултатима научног, односно уметничког и истраживачког рада 
 

Ова оцена се даје на основу Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду.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, 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-
1803/11-14 од 16.04. 2014. године). 

 
5) 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. 

 
6) Оцена о резултатима педагошког рада 
 

 
Кандидат је доставио мишљења појединих професора образовних институција у којима 
је био ангажован, као и појединих студената, која указују на одговарајуће педагошке 
активности кандидата. 

 
7) Оцена о ангажовању 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. 
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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). 
 
 
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. 
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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. 

 
 
 
Место и датум: Београд, 14.09.2016.  

 
________________________________________________ 

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 
 


