САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
Ужа научна, oдносно уметничка област: Менаџмент и специјализоване менаџмент
дисциплине
Број кандидата који се бирају: 1 (један)
Број пријављених кандидата: 2 (два)
Имена пријављених кандидата:
1. др Драган Бјелица
2. др Лидија Петровић
II - О КАНДИДАТИМА
KАНДИДАТ ДР ДРАГАН БЈЕЛИЦА
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Драган Љубо Бјелица
- Датум и место рођења: 12.10.1985. Тузла
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду, Факултет организационих
наука
- Звање/радно место: Сарадник у Центру за управљање пројектима
- Научна, односно уметничка област: Менаџмент и специјализоване менаџмент
дисциплине
2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
- Место и година завршетка: Београд, 2008.
Мастер:
- Назив установе: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
- Место и година завршетка: Београд, 2010.
- Ужа научна, односно уметничка област: Менаџмент и специјализоване менаџмент
дисциплине
Докторат:
- Назив установе: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
- Место и година одбране: Београд, 14.6.2017.
- Наслов дисертације: Интегрисани модел за оцену зрелости у управњаљу ИТ
пројектима
- Ужа научна, односно уметничка област: Менаџмент и специјализоване менаџмент
дисциплине
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Досадашњи избори у наставна и научна звања:
2009. године: Сарадник у настави за ужу научну област Менаџмент и
специјализоване менаџмент дисциплине на Факултету организационих наука,
Универзитета у Београду
2010. године: Сарадник у настави за ужу научну област Менаџмент и
специјализоване менаџмент дисциплине на Факултету организационих наука,
Универзитета у Београду
2011. године: Асистент за ужу научну област Менаџмент и специјализоване
менаџмент дисциплине на Факултету организационих наука, Универзитета у
Београду
2014. године: Асистент за ужу научну област Менаџмент и специјализоване
менаџмент дисциплине на Факултету организационих наука, Универзитета у
Београду
2017. године: Сарадник у Центру за управљање пројектима на Факултету
организационих наука, Универзитета у Београду
3) Испуњени услови за избор у звање_________________________________
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1

2

3

4

Приступно предавање из области за коју се бира,
позитивно оцењено од стране високошколске
установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским
анкетама током целокупног претходног изборног
периода
Искуство у педагошком раду са студентима

oценa / број година
радног искуства
5,00
Просечна оцена је
4,75
9 година радног
искуства

Број менторства /
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) учешћа у комисији
и др.
Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
Учествовао је у 20
Комисија за
одбрану
завршних радова
(основне академске
студије).
Учествовао је у
припреми студената
за различита
едукативна
2

такмичења у земљи
и иностранству где
су остварени
запажени резултати.
5

6

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер
студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду
докторске дисертације
Број радова,
(заокружити испуњен услов за звање у сапштења,
које се бира)
цитата и др

7

8

Објављен један рад из категорије М20 М22 – 1 рад;
или три рада из категорије М51 из М23 – 2 рада;
научне области за коју се бира.
М51 – 1 рад;

Навести часописе,
скупове, књиге и
друго

1. Applied Research in
Quality of Life (М22)
2. Procedia - Social and
Behavioral Sciences
(М23)
3. Proceeding of the 7th
International Conference
Accounting and
Management Information
(M23)
4. Management (M51)
Саопштен један рад на научном скупу, М33 – 13 радова; 1. YUPMA
објављен у целини (М31, М33, М61, М63 – 31 рад;
конференција,
М63)
2. SYMORG
International Conference,
3. SPIN конференција,
4. IPMA International
Conference,
5. International
Conference on
Globalization and Higher
Education in Economics
and Business
Administration,
6. Management
International Conference,
7. International
Conference on
Organizational Science
Development Quality,
Innovation Future
Organization.
3

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.

10 Оригинално стручно остварење или
руковођење или учешће у пројекту
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
12 Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или
М33
13 Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије
М61 или М63.
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)
15 Један рад са међународног научног
скупа објављен у целини категорије М31
или М33. (за поновни избор ванр. проф)
16 Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије
М61 или М63. (за поновни избор ванр.
проф)
17 Објављен један рад из категорије М21,
М22 или М23 од првог избора у звање
ванредног професора из научне области
за коју се бира
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
4

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
20 Цитираност од 10 xeтepo цитата.
21 Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или
М33
22 Два рада са научног скупа националног
значаја објављена у целини категорије
М61 или М63
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
24 Број радова као услов за менторство у
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)
ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Стручнопрофесионални 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.
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3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и
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.
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
Изборни услов 1: Стручно - професионални допринос
2. Члан организационог одбора међународних конференција SYMORG и YUPMA.
4. „Истраживање савремених тенденција стратешког управљања применом специјализованих
менаџмент дисциплина у функцији конкурентности српске привреде”, евиденциони број ОИ
179081, истраживач, Факултет организационих наука, финансиран од стране Министарства
науке и технолошког развоја.
Изборни услов 2: Допринос академској и широј заједници
2. Члан Савета Факултета организационих наука.
4. Учешће у већем броју наставних активности ван студијских програма у земљи и
иностранству.
5. Рад на коме је коаутор, под насловом “It’s up to you: The Influence of Sports Participation,
Academic Performances and Demo-Behavioral Characteristics on University students’ Life
Satisfaction“, је награђен Наградом Града Београда за стваралаштво младих у области науке за
2016.
Изборни услов 3: Сарадња са другим високошколским, научно - истраживачким
установама, односно установама културе или уметности у земљи и иностранству
1. Руководилац и учесник више међународних научних и стручних пројеката и студија.
2. Ангажован на Војној академији и Медицинском и Филолошком факултету, Универзитета у
Београду.
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3. Члан више професионалних удружења у управљању пројектима (IPMA, YUPMA, IPMA
Young Crew Serbia, SENET).
5. Асистент на заједничким мастер академским студијама Универзитета у Београду - Факултет
организационих наука и Пословне школе Универзитета Мидлсекс, Лондон (Middlesex
University Business School, London). Асистент на Мастер студијама “Languages, Business and
International Trade”, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, и Универзитет у Орлеану.
Резултати које је остварио др Драган Бјелица у потпуности испуњавају критеријуме прописане
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду.
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II - О КАНДИДАТИМА
KАНДИДАТ ДР ЛИДИЈА ПЕТРОВИЋ
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Лидија, Трајко, Петровић
- Датум и место рођења: 16.2.1979. Београд
- Установа где је запослен: Алфа универзитет, Факултет за трговину и банкарство,
Факултет за менаџмент у спорту
- Звање/радно место: Доцент
- Научна, односно уметничка област: Менаџмент, маркетинг и менаџмент у спорту
2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
- Место и година завршетка: Београд, 2006.
Мастер:
- Назив установе: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
- Место и година завршетка: Београд, 2009.
- Ужа научна, односно уметничка област: Методологија Balanced Scorecard:
Интегративни приступ евалуацији стратешког мерења перформанси предузећа
Докторат:
- Назив установе: Универзитет за мир Уједињених нација (UPEACE), Европски
центар за мир и развој (ECPD)
- Место и година одбране: Београд, 2013.
- Наслов дисертације: Strategic Management and Event Management in Light of
Generating Competetive Adventages of Organisational Units: A Resource-Based
Approach
- Ужа научна, односно уметничка област: Стратешки менаџмент
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
2013. године (фебруар): Асистент за ужу научну област Менаџмент у спорту на
Факултету за менаџмент у спорту Алфа универзитета
2013. године (новембар): Доцент за ужу научну област Менаџмент у спорту на
Факултету за менаџмент у спорту Алфа универзитета
2013. године (децембар): Доцент за ужу научну област Менаџмент и маркетинг на
Факултету за трговину и банкарство Алфа универзитета
2017. године: Доцент за ужу научну област Маркетинг менаџмент на Факултету за
менаџмент Метрополитан универзитета
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3) Испуњени услови за избор у звање_________________________________
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1

2

3

4

5

6

7

Приступно предавање из области за коју се бира,
позитивно оцењено од стране високошколске
установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским
анкетама током целокупног претходног изборног
периода
Искуство у педагошком раду са студентима

oценa / број година
радног искуства
Кандидат је одустао
од приступног
предавања.
Позитивна оцена
педагошког рада,
без квантитативних
показатеља.
5 година радног
искуства

Број менторства /
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) учешћа у комисији
и др.
Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
Учествовала је у
осам
Комисија за
одбрану
завршних радова
као ментор или члан
комисије.
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер
студијама
Менторство или чланство у две комисије за израду
докторске дисертације
Број радова,
(заокружити испуњен услов за звање у сапштења,
које се бира)
цитата и др

Навести часописе,
скупове, књиге и друго

Објављен један рад из категорије М20 M23 – 1 рад;
или три рада из категорије М51 из M51 – 3 рада;
научне области за коју се бира.

1. Revista Metalurgia
International (M23);
2. Sport, Business and
Management: An
International Journal
(M51);
3. Ecologica (M51).

9

8

Саопштен један рад на научном скупу, M31 – 2 рада;
објављен у целини (М31, М33, М61, М33 – 11
М63)
радова;
M63 – 5
радова;
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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.

10 Оригинално стручно остварење или
руковођење или учешће у пројекту
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1. International Congress
“Sports Sciences in the
Arab World and Europe:
current state and future
perspectives“
2. International Congress
of Sciences and Football
“Image, Multimedia &
New Technologies”,
3. INFOTECH 2017 ICT
International Conference
and Exhibition,
4. World Association for
Sport Management World
Conference – Global
Issues and New Ideas in
Sport Management,
5. International Scientific
Conference YuInfo &
ICIST,
6. International Congress
on Sport Management,
7. International ECPD
UPEACE Conference on
Reconciliation and Human
Security in the Balkans,
8. International
Conference on
Management in Sport,
9. International
Symposium SymOrg,
10. International
Conference on Application
of New Technologies in
Management,
11. International
Symposium on Operations
Research SYM-OP-IS
2010.

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
12 Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или
М33
13 Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије
М61 или М63.
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)
15 Један рад са међународног научног
скупа објављен у целини категорије М31
или М33. (за поновни избор ванр. проф)
16 Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије
М61 или М63. (за поновни избор ванр.
проф)
17 Објављен један рад из категорије М21,
М22 или М23 од првог избора у звање
ванредног професора из научне области
за коју се бира
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
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
20 Цитираност од 10 xeтepo цитата.
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21 Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или
М33
22 Два рада са научног скупа националног
значаја објављена у целини категорије
М61 или М63
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
24 Број радова као услов за менторство у
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)
ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Стручнопрофесионални 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
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3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и
иностранству

професионалних удружења и институција, програми
едукације наставника) или у активностима популаризације
науке.
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју
образовања или науке.
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
Изборни услов 1: Стручно - професионални допринос
2. Члан програмског одбора конференције Infotech.
3. Mентор и/или члан Комисије за преглед, оцену и одбрану више дипломских радова, као и
мастер радова
4. Учешће на неколико међународних пројеката.
Изборни услов 2: Допринос академској и широј заједници
4. Учешће у већем броју наставних активности ван студијских програма у земљи и
иностранству.
Изборни услов 3: Сарадња са другим високошколским, научно - истраживачким
установама, односно установама културе или уметности у земљи и иностранству
1. Учесник међународних стручних пројеката.
2. Изводи наставу на Метрополитан Универзитету у Београду.
3. Члан више стручних спортских асоцијација.
Кандидат др Лидија Петровић није одржала приступно предавање и није испунила обавезне
минималне критеријуме прописане Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду и Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду.
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Прегледом достављене документације Комисија је утврдила да су се на конкурс у
предвиђеном року пријавила два кандидата, др Драган Бјелица и др Лидија Петровић.
Кандидат др Драган Бјелица испуњава све услове прописане Законом о високом образовању,
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду и Статутом Факултета организационих наука за избор у звање доцента за ужу
научну област Менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине. Кандидат др Лидија
Петровић је одустала од приступног предавања, и због тога није испунила обавезни
минимални услов за избор у звање доцента на основу Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду.
На основу прегледа и анализе биографије и објављених радова, Комисија закључује да је
кандидат др Драган Бјелица остварио значајне научно-истраживачке резултате, да од
почетка свог истраживачког и академског ангажовања ради у области организационих наука
– ужа научна област Менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине, што се посебно
констатује и на основу теме обрађене у докторској дисертацији, као и у радовима
објављеним у научним и стручним часописима, као и кроз велико искуство у држању
наставе на предметима из те научне области.
На основу анализе приложене документације, узимајући у обзир комплетност достављене
документације, претходно стечено образовање, академско ангажовање у настави, педагошко
искуство, број и садржај научних и стручних радова, те њихову усклађеност са облашћу за коју
је расписан конкурс, Комисија предлаже Декану Факултета и Изборном већу Факултета
организационих наука да се прихвати Извештај Комисије и да се усвоји предлог да се др Драган
Бјелица изабере у звање доцента на Универзитету у Београду - Факултету организационих
наука, за ужу научну област Менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине, на одређено
време од 5 година, са пуним радним временом, а да се предлог упути Већу групације правноекономских наука Универзитета у Београду на коначно усвајање.

Место и датум:
Београд, 01.09.2016. године
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
_________________________________________________
др Дејан Петровић, ред. проф. – председник
Универзитет у Београду – Факултет организационих наука
_________________________________________________
др Марко Михић, ванр. проф. – члан
Универзитет у Београду – Факултет организационих наука
_________________________________________________
др Небојша Бојовић, ред. проф. - члан
Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет
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