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                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА 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: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Сања Маринковић   

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

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. 

Мастер:   

- Назив установе: / 

- Место и година завршетка: / 

- Ужа научна, односно уметничка област: / 

Магистеријум:   

- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2004. 

- 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: 

1999-2000. – Сарадник на предмету Управљање технологијом, ФОН 

2000-2004. – Асистент-приправник на области: Менаџмент технологије, иновација и развоја, ФОН 

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

2012-2017. – Доцент на области: Менаџмент технологије, иновација и развоја, ФОН   

2017-2022. – Доцент, реизбор, на области: Менаџмент технологије, иновација и развоја, ФОН 
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3) Испуњени услови за избор у звање ванредног професора  

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

није применљиво 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

између 4.23 и 4.96  

(скала 1- 5) 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

више од 16 година 

радног искуства на 

Факултету 

организационих наука у 

настави на предметима 

из уже научне области 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

Менторства: 

дипломски радови: 24 

мастер радови: 13 

 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

Чланства у комисији: 

дипломски радови: 38 

мастер радови: 31 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 

и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 

рада из категорије М51 из научне области за коју 

се бира. 

  

8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 

у целини (М31, М33, М61, М63) 

  

9 Објављена два рада из категорије М20 или пет 

радова из категорије М51 у периоду од 

последњег избора у звање из научне области за 

коју се бира.  

 

6   М23: 2  рада 

М24: 4  рада 

 

*радови су наведени испод табеле 
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10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 

1 Стратешки научно-истраживачки 

пројекат број 47003 „Развој 

инфраструктуре за електронски 

подржано учење у Србији“, 

Министарство науке РС, извођач 

пројекта Факултет организационих 

наука, 2011-2017. 

11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 

предмет из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна монографија 

(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно звање 

3 
1. 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.  

2. Леви Јакшић, М, Маринковић, 

С. (2012). Менаџмент одрживог 

развоја, ФОН, Београд. 207 стр., 

ISBN 978-86-7680-253-1. 

3. Маринковић, С. (2012). 

Менаџмент иновација у 

услугама, Задужбина 

Андрејевић, Београд, р. 124, 

ISBN 978-86-525-0080-2.    
12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

10 Међународни научни скупови: 10 

 

13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63. 

 

4 Домаћи научни скупови: 4 

14 Објављена један рад из категорије М20 или 

четири рада из категорије М51 у периоду од 

последњег избора из научне области за коју се 

бира.  (за поновни избор ванр. проф) 

 

 није применљиво 

15 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33.  (за 

поновни избор ванр. проф) 

 

 није применљиво 

16 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63.  (за 

поновни избор ванр. проф) 

 

 није применљиво 

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира  

 није применљиво 
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18 Објављен један рад из категорије М24 од првог 

избора у звање ванредног професора из научне 

области за коју се бира. Додатно испуњен услов 

из категорије М21, М22 или М23 може, један за 

један, да замени услов из категорије М24 или 

М51 

 није применљиво 

19 Објављених пет радова из категорије М51 у 

периоду од последњег избора из научне области 

за коју се бира. Додатно испуњен услов из 

категорије М24 може, један за један, да замени 

услов из категорије М51  

 није применљиво 

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 

 
 није применљиво 

21 Два рада са међународног научног скупа 

објављена у целини категорије М31 или М33 

 

 није применљиво 

22 Два рада са научног скупа националног значаја 

објављена у целини категорије М61 или М63 

 

 није применљиво 

23 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 

предмет из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна монографија 

(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно звање 

 

  није применљиво 

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

3 М 23: 3 рада  

 

8. Списак М23 радова: 

Tornjanski, V., Marinković, S., & Jančić, Ž. (2017). Towards Sustainability: Effective Operations 

Strategies, Quality Management and Operational Excellence in Banking. Amfiteatru Economic, 19(44), 

79-94. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=521980  (M23) 

Petković, J., Ševarac, Z., Levi Jakšić, M., & Marinković, S. (2012). Application of  fuzzy AHP method 

for choosing a technology within service company, TTEM - Technics Technologies Education 

Management, DRUNPP Sarajevo, Vol.7. No.1. str. 332-341, ISSN: 1840-1503, DOI: 

http://ttem.ba/volume-7-number-1/  (M23) 

Часопис на SCIe листи – Импакт фактор 0,414 (ISI Journal Citation Reports 2012). 

 

8. Списак М24 радова: 

Marinković, S., Levi Jakšić, M., Rakićević, J. (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 2406-0658 (M24=4) 

Tornjanski, V., Marinković, S., Levi Jakšić, M, Bogojević Arsić, V. (2015). The Prioritization of Open 

Innovation Determinants in Banking, Industrija, Ekonomski institut, Beograd, Vol. 43, No. 3, str. 81-105. 

ISSN 0350-0372 (M24=4) 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=521980
http://ttem.ba/volume-7-number-1/


5 

 

Petković, J., Jovanović, M., Levi Jakšić, M., Marinković, S., & Đorđević, M. (2015). Ranking 

Technology Forecasting Journals by using Data Envelopment Analysis, Management – Journal for 

Theory and Practice Management, Vol. 20, No. 76, str. 49-61, ISSN 1820-0222, ISSN 2406-0658 

(Online) (M24=4) 

Levi Jakšić, M., Marinković, S., Rakićević, J. (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) 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на 

научним скуповима националног или међународног нивоа. 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 

пројектима. 

 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 

3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 

и комисије министарстава. 

4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији 

професионалних удружења и институција, програми едукације 

наставника) или у активностима популаризације науке. 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 

или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 

удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 
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1.1. Уредник зборника радова са међународног научног скупа SYMORG 2016, Jaško, O., 

Marinković, S. (Eds.). (2016). Symposium proceedings - XV International symposium: Reshaping the 

Future through Sustainable Business Development and Entrepreurship. FON, Beograd. 

1.2. Била је председник организационог одбора међународног научног скупа SYMORG 2016, и 

члан организационог одбора још шест националних научних скупова SYMORG 2002 и SPIN 2008, 

SPIN 2009, SPIN 2011, SPIN 2013 и SPIN 2015. Била је рецезент радова у научним часописима, као 

и у зборницима радова домаћих и међународних научних скупова.  

1.3. Била је члан више комисија за одбрану дипломских и завршних радова на основним и мастер 

академским студијама. Од 2012. до 2017. 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. Поред 

наведеног, била је ментор 10 мастер радова и 31 пут члан комисије за оцену и одбрану мастер 

рада. 

3.1. Учешће у међународном пројекту 2011-2013. Hidden Champions from Central and Eastern 

Europe, као резултат истраживања, коаутор је у писању рада за монографију „Hidden Champions 

from Central and Eastern Europe in Dynamically Changing Environments” на тему Hidden Champions 

in Serbia. 

3.3. 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.  

3.4. Од новембра 2015. године налази се на позицији ЕСПБ координатора за програме мобилности 

наставника, сарадника и ненаставног особља. Од октобра 2015. године налази се на месту 

продекана за међународну сарадњу Факултета организационих наука. 

3.5. 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. Ангажована је од 2011. године на предметима  

Global technology and operations management и Quantitative methods in technology management 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 

На основу изнетог, сматрамо да др Сања Маринковић, доцент, испуњава услове за избор у звање ванредног 

професора предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом 

Факултета организационих наука. 

 

Др Сања Маринковић, доцент, објавила је укупно 3 рада у научним часописима који су на SCI, односно на 

SSCI листи, од тога 2 после избора у претходно звање. Коаутор је уџбеника и поглавља у монографијама из 

научне области за коју се бира. У току досадашњег ангажовања на Факултету организационих наука 

Универзитета у Београду показала је изразите склоности ка стручном, научном и педагошком раду. Била је 

ментор већег броја мастер, дипломских и завршних радова. Оцене за педагошки рад, добијене од стране 

студената у анкетама, у протеклом изборном периоду су биле високо изнад просека. 
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На основу изнетог, са задовољством предлажемо Изборном већу Факултета организационих наука да се др 

Сања Мароинковић, доцент, изабере у звање и на радно место ванредног професора са пуним радним 

временом, на одређено време од пет година, за ужу научну област Менаџмент технологије, иновација и 

развоја. 

 

Место и датум: Београд, 16.05.2017._ 

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА 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 

 

 


