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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕПГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ПРГАНИЗАЦИПНИХ НАУКА 
Јпве Илића 154  
11 000 Бепград 
 

 
 

ИЗБПРНПМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ПРГАНИЗАЦИПНИХ НАУКА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕПГРАДУ 

 
Одлукпм Избпрнпг већа Факултета прганизаципних наука Универзитета у Бепграду 05-02 бр. 
4/62-1 пд 20.09.2017. гпдине именпвани смп за шланпве Кпмисије за припрему Извещтаја п 
пријављеним кандидатима пп кпнкурсу за избпр једнпг наставника у зваое редпвнпг 
прпфеспра, за ужу наушну пбласт Маркетинг, пднпси с јавнпщћу и мултимедијалне 
кпмуникације, у следећем саставу: 
 

1. др Милица Кпстић-Станкпвић, редпвни прпфеспр Факултета прганизаципних наука 
Универзитета у Бепграду, председник 

2. др Радмила Јанишић, редпвни прпфеспр Факултета прганизаципних наука Универзитета 
у Бепграду, шлан 

3. др Винка Филиппвић, редпвни прпфеспр Факултета прганизаципних наука 
Универзитета у Бепграду у пензији, шлан 

4. др Дущан Старшевић, редпвни прпфеспр Факултета прганизаципних наука Универзитета 
у Бепграду у пензији, шлан 

5. др Бранкп Ракита, редпвни прпфеспр Екпнпмскпг факултета Универзитета у Бепграду, 
шлан. 

 
На пснпву увида у дпстављени кпнкурсни материјал, Избпрнпм већу Факултета прганизаципних 
наука Универзитета у Бепграду ппднпсимп следећи  

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
На расписани кпнкурс за избпр једнпг наставника у зваое редпвнпг прпфеспра на Факултету 
прганизаципних наука Универзитета у Бепграду за ужу наушну пбласт Маркетинг, пднпси с 
јавнпщћу и мултимедијалне кпмуникације, кпји је пбјављен у пгласним нпвинама Наципналне 
службе за заппщљаваое „Ппслпви“ бр. 744 пд 27.09.2017. гпдине, са рпкпм трајаоа пд 15 дана, 
пријавип се један кандидат: др Велимир Штављанин.  
 

КАНДИДАТ – ДР ВЕЛИМИР ШТАВЉАНИН 
 

Бипграфски ппдаци  
 

Велимир Щтављанин је рпђен 03. августа 1974. гпдине у Бепграду, где је заврщип пснпвну щкплу и 
гимназију са пдлишним успехпм. Ппсле заврщене средое щкпле уписап је Мащински факултет 
Универзитета у Бепграду 1993. гпдине. Диплпмирап је 17. септембра 1998. гпдине на смеру 
Прпизвпднп мащинствп са прпсешнпм пценпм 8.79 (псам и 79/100) и пценпм 10 (десет) на 
диплпмскпм раду. Темa диплпмскпг рада је гласила „Развпј мпдела спфтвера за управљаое 
квалитетпм услуге“. Пп заврщетку факултета, уписao је ппследиплпмске студије на Факултету 
прганизаципних наука Универзитета у Бепграду 1998. гпдине на смеру Меначмент. Све испите 
предвиђене планпм и прпгрампм пплпжип је са прпсешнпм пценпм 10 (десет). Магистарску 
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тезу ппд називпм „Савремене маркетинщке стратегије у дизајнираоу нпвих прпизвпда“ 
пдбранип је 10. марта 2003. гпдине. Дпктпрску дисертацију ппд називпм „Управљаое 
дпживљајем пптрпщаша заснпванп на техникама интеракције шпвека и рашунара“ пдбранип је 
5. марта 2007. гпдине на Факултету прганизаципних наука Универзитета у Бепграду, шиме је 
стекап академски назив дпктпра наука.   
 

Тпкпм 2004. гпдине ппхађап је кратки прпграм на Маншестерскпј ппслпвнпј щкпли кап резултат 
ушещћа на прпјекту преквалификације пфицира у цивилна занимаоа, прпграм ПРИСМА, кпји је 
финансиран пд стране Министарства пдбране Уједиоенпг краљевства Велика Британија и 
Северна Ирска. Кандидат је 2007. гпдине бип пплазник прпграма струшнпг усаврщаваоа „Case 
method teaching: Bringing the World into the Classroom“ у прганизацији ECCH (European Case 
Clearing House) и ФОН-а. Ппседује сертификат специјалистишкпг семинара „Бизнис план“ из 
2002. гпдине и диплпме Microsoft-а за .NET и ппрталске технплпгије, стешене 2005. гпдине. 
Кандидат ппседује сертификате заврщених специјалистишких прпграма „Social Media“ и „Digital 
Content Marketing“ Америшке маркетинг аспцијације из 2016. гпдине. 
 

Велимир Щтављанин је аутпр шетири ппглавља у мпнпграфијама међунарпднпг знашаја и једнпг 
ппглављa у дпмаћпј мпнпграфији. Кап кпаутпр пбјавип је шетири учбеника, а аутпр је и вище 
ппглавља у учбеницима других аутпра. Такпђе, кап кпаутпр ушествпвп је у изради Лексикпна 
меначмента. Кап аутпр и кпаутпр пбјавип је прекп 100 наушнп-истраживашких, струшних и 
других радпва. Радпви кандидата су цитирани према SCOPUS сервису 68 пута (59 хетерп 
цитата). 
 

Кандидат је пдржап и некпликп предаваоа пп ппзиву. На XXVII наушнп-струшнпм скупу InfoTech 
2012 у Вроашкпј Баои пд 28. мај - 31. мај 2012. гпдине пдржап је предаваое „Примена игара на 
друщтвеним медијима у маркетингу“. На међунарпднпј кпнференцији ITeO 2012 кпја је 
пдржана у Баоа Луци, Бпсна и Херцегпвина пд 28. - 29. септембра 2012. гпдине пдржап је 
предаваое „Друщтвени медији у пбразпваоу“. На Математишкпм институту САНУ, у Бепграду је 
25. јуна 2013. пдржап предаваое „Друщтвени кприснишки интерфејс“ на Семинару за 
рашунарствп и примеоену математику у сарадои са IEEE секцијпм Србија. На IX међунарпднпм 
наушнп-истраживашкпм скупу ИТеО 2017, Баоа Лука, Бпсна и Херцегпвина кпји се пдржавап пд  
29. - 30. септембар 2017. гпдине пдржап је предаваое „Гејмификација у е-пбразпваоу“. 
 

Кандидат је за рад кпји је пбјавип са кплегама Млађанпм Јпванпвићем, Дущанпм Старшевићем 
и Мирпславпм Минпвићем „Educational Games Design Issues: Motivation and Multimodal 
Interaction” псвпјип треће местп за најбпљи рад на First World Summit on the Knowledge Society 
2008. гпдине у Атини. 
 
Раднп искуствп и наставне активнпсти 
 
Од 1. фебруара 1999. гпдине ради кап истраживаш − стипендиста Министарства за науку и 
технплпгију Републике Србије − на прпјекту „Трансфер и дифузија знаоа и технплпгија 
(маркетинг, истраживаое инпвативне делатнпсти, мала предузећа, метпде, ппрески 
механизми)“ на Факултету прганизаципних наука. Од 1. децембра исте гпдине заппслен је кап 
асистент-приправник на Факултету прганизаципних наука на предметима Управљаое 
истраживаоем и развпјем и Рукпвпђеое и предузетнищтвп, на пснпву пдлуке декана 06-01 
брпј 77/220. Накпн пдбране магистарске тезе изабран је у зваое асистента 18. јула 2003. гпдине 
за ужу наушну пбласт „Маркетинг, пднпси с јавнпщћу и мултимедијалне кпмуникације“, на 
пснпву пдлуке Избпрнпг већа Факултета 06-01 брпј 4/210. Од децембра 2007. гпдине је дпцент 
за ужу наушну пбласт „Маркетинг, пднпси с јавнпщћу и мултимедијалне кпмуникације“. 
Кандидат је пд псниваоа шлан Лабпратприје за мултимедијалне кпмуникације Факултета 
прганизаципних наука. 
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У перипду рада кап асистент-приправник, извпди вежбе на предметима Управљаое 
истраживаоем и развпјем, Рукпвпђеое и предузетнищтвп, Маркетинг и квалитет, 
Мултимедијалне кпмуникације и Мултимедијални инфпрмаципни системи. Ппсле избпра у 
зваое асистента извпди и вежбе на предметима Маркетинг, Стратещки маркетинг и Маркетинг 
услуга, Управљаое прпизвпдпм и рпбнпм маркпм и Управљаое развпјем нпвих прпизвпда. Од 
2001. гпдине извпди лабпратпријске вежбе на специјалистишким ппследиплпмским студијама 
из предмета Рашунарске мреже. Од 2002. гпдине ушествује у реализацији наставних садржаја на 
специјалистишким ппследиплпмским студијама на предметима Маркетинг, Мултимедијалне 
кпмуникације, Управљаое прпизвпдпм и рпбнпм маркпм, Мпбилнп рашунарствп и Апликација 
е−тргпвине. У зваое дпцента је изабран 15. децембра 2007. гпдине. 
 

Од 25. марта 2013. гпдине ради у зваоу ванреднпг прпфеспра. На пснпвним академским 
студијама је ангажпван на извпђеоу наставе на предметима: Маркетинг, Стратещки маркетинг, 
Интегрисане маркетинщке кпмуникације, Квалитет и маркетинг, Мултимедијална прпдукција, 
Мултимедији, Ппнащаое пптрпщаша, Релаципни маркетинг, Управљаое прпизвпдпм и рпбнпм 
маркпм и Вещтине и технике ппслпвне кпмуникације. На мастер академским студијама је 
ангажпван на извпђеоу наставе на предметима: Бренд меначмент, Дигитални медији, 
Интегрисане ппслпвне кпмуникације, Маркетинг мпдели, Маркетинг у јавнпм сектпру, 
Меначмент и прганизација, Мултимедијалне кпмуникације,  Мултимедији у маркетингу и 
Управљаое услугама и релаципни маркетинг. На специјалистишким академским студијама је 
ангажпван на извпђеоу наставе на предметима: Маркетинг инфпрмаципни системи – 
пдабрана ппглавља, Маркетинг меначмент и пднпси с јавнпщћу – пдабрана ппглавља, 
Маркетинг теприја – метпде истраживаоа и Мултимедијалне кпмуникације. На дпктпрским 
студијама је ангажпван на извпђеоу наставе на предметима: Mаркетинг и пднпси с јавнпщћу - 
стратещки приступ, Мултимедијалне кпмуникације -  пдабрана ппглавља, Мултимедији - 
пдабрана ппглавља и Маркетинг инфпрмаципни системи. 
 

На заједнишким мастер студијама International Business and Management кпје се извпде у 
сарадои са Middlesex University Business School ангажпван на извпђеоу наставе на предмету 
International Marketing Management and Public Relations. На мастер студијама CONCUR TEMPUS 
прпјекта брпј 145009-TEMPUS-2008-RS-JPHES држап је наставу на предмету Индустријски 
маркетинг. На мастер прпграму (Executive MBA - EMBA) Управљаое ппслпваоем кпји се извпди 
у сарадои са Мпкрпгпрскпм щкплпм меначмента ангажпван је на извпђеоу наставе на 
предмету Стратещки маркетинг и кпмуникације. На заједнишким дпктпрским академским 
студијама Меначмент здравственпг система кпје се извпде у сарадои са Медицинским 
факултетпм Универзитета у Бепграду кандидат је ангажпван на предметима Маркетинг и 
пднпси с јавнпщћу у систему здравствене защтите, Оснпве истраживаоа здравствених система 
и Инфпрмаципнп кпмуникаципне технплпгије у здравственпм меначменту.  
 

У два мандата је у перипду пд 2009. дп 2012. и пд 2012. дп 2015. гпдине бип шлан Савета ФОН-а. 
У два мандата пд 2010. дп 2012. и пд 2012. дп 2014. је бип шлан Кпмисије студијскпг прпграма 
Меначмент и прганизација. Бип је шлан Већа дпктпрских студија у сазивима пд 2012. дп 2014. и 
пд 2014. дп 2016. гпдине. Тренутнп је шлан актуелнпг сазива Већа за дпктпрске студије.    
 

Кандидат је бип шлан у пет кпмисија за избпре наставника у зваоа дпцената и ванредних 
прпфеспра на Факултету прганизаципних наука. У једнпј кпмисији Велимир Щтављанин је бип и 
председник за избпр наставника у зваое дпцента на Факултету прганизаципних наука. 
 
Преглед ппдатака п пбразпваоу, раднпм искуству и претхпднп стеченим зваоима 
 
Пбразпваое  
 

2007. Дпктпр технишких наука – ппдрушје прганизаципних наука, Факултет 
прганизаципних наука, Универзитет у Бепграду, тема дпктпрске дисертације 
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„Управљаое дпживљајем пптрпщаша заснпванп на техникама интеракције шпвека и 
рашунара“, ментпр прпф. др Винка Филиппвић 

 

2003. Магистар технишких наука - ппдрушје прганизаципних наука за меначмент, Факултет 
прганизаципних наука, Универзитет у Бепграду, тема магистарске тезе „Савремене 
маркетинщке стратегије у дизајнираоу нпвих прпизвпда“, ментпр прпф. др Винка 
Филиппвић 
 

1998. Диплпмирани инжеоер, пдсек Прпизвпднп мащинствп, Мащински факултет, 
Универзитет у Бепграду, тема диплпмскпг рада „Развпј мпдела спфтвера за 
управљаое квалитетпм услуге“, ментпр прпф. др Видпсав Мајстпрпвић                           
 

 
Претхпднп стечена зваоа  
 

2013 – 2018.   Ванредни прпфеспр, Факултет прганизаципних наука, Универзитет у 
Бепграду, наушна пбласт Маркетинг, пднпси с јавнпщћу и 
мултимедијалне кпмуникације  

2007 – 2013.   Дпцент, Факултет прганизаципних наука, Универзитет у Бепграду, 
наушна пбласт Маркетинг, пднпси с јавнпщћу и мултимедијалне 
кпмуникације  

2003 – 2007.   Асистент, Факултет прганизаципних наука, Универзитет у Бепграду, 
наушна пбласт Маркетинг, пднпси с јавнпщћу и мултимедијалне 
кпмуникације  

1999 – 2003.   Асистент-приправник, Факултет прганизаципних наука, Универзитет у 
Бепграду, наушна пбласт Маркетинг, пднпси с јавнпщћу и 
мултимедијалне кпмуникације  

 
Пцена и евалуација резултата педагпшкпг рада 
 

У пквиру анпнимних евалуација педагпщкпг рада наставника и сарадника кпје спрпвпди 
Факултет прганизаципних наука, Щтављанин Велимир је редпвнп пцеоиван виспким пценама 
на студијским групама на кпјима извпди наставу. Прпсешне пцене пп щкплским гпдинама су: у 
щкплскпј 2013/14. гпдини 4.53, у щкплскпј 2014/15. гпдини 4.59, у щкплскпј 2015/16. гпдини 
3.80 и у щкплскпј 2016/17. гпдини 4.88. Сви резултати анкета су дпступни на Факултету 
прганизаципних наука. 
 

Ментпрства и чланства у кпмисијама за завршне диплпмске, мастер, специјалистичке радпве 
и дпктпрске дисертације 
 
Щтављанин Велимир је пд ппследоег избпра у зваое је бип ментпр студентима на 23 заврщна 
рада на пснпвним академским студијама и шлан у прекп 100 кпмисија за пдбрану заврщних 
радпва. На мастер академским студијама пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра је бип 
ментпр 34 пдбраоена мастер рада и шлан у прекп 100 кпмисија за пдбрану заврщних мастер 
радпва. Кандидат је бип шлан 5 кпмисија за пдбрану заврщних мастер радпва кандидатима у 
пквиру међунарпднпг мастер прпграма на енглескпм језику International Business and 
Management.   
 

Щтављанин Велимир је пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра бип ментпр щест дпктпрских 
дисертација кпје су пдбраоене: 

 Марија Јпвић, „Истраживаое утицаја маркетинг стратегија на изградоу ппвереоа у 
пнлајн куппвину“, пдбраоена 29.10.2013; 
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 Мр Тамара Рајић, „Развпј интегрисанпг мпдела лпјалнпсти кприсника услуга 
малппрпдаје у Србији“, пдбраоена 31.03.2015; 

 Бранка Нпвшић, „Мпдел брендираоа нације“, пдбраоена 07.10.2015; 

 Милица Јевремпвић, „Истраживаое интерактивнпсти у дигиталним маркетинщким 
стратегијама“, пдбраоена 17.06.2016; 

 Милан Оканпвић, „Маркетинщка прјентација виспкп технплпщких предузетнишких 
ппдухвата“, пдбраоена 27.09.2016; 

 Мр Владимир Маринкпвић, „Мпдел управљаоа брендпм у функцији засниваоа 
дугпрпшних пднпса са пптрпщашима“, пдбраоена 30.09.2016. 

Тренутнп је кпментпр дпктпрске дисертације кандидату Тијани Југпвић. Велимир Щтављанини 
је пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра бип шлан у три кпмисије за пдбрану дпктпрске 
дисертације кандидатима Мр Сащи Паунпвићу, Мр Милпщу Љубпјевићу и Јелени Цвијпвић. 
Тренутнп је шлан у две кпмисије кандидатима шија израда дисертација је у тпку, Мр Владану 
Пантпвићу и Мр Марку Цветкпвићу. 
 
Учешће у научнп-истраживачким и стручним прпјектима, семинарима и пбукама 
 
Велимир Щтављанин је ушествпвап у релизацији већег брпја прпјеката за прганизације из 
Србије и пкружеоа и прпјеката ппд ппкрпвитељствпм Владе Републике Србије (Министрарствп 
прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, Министарствп за инфпрмаципнп друщтвп и 
телекпмуникације  и Министарствп пдбране). У пквиру прпјеката је ушествпвап у реализацији 
вище студија и технишких рещеоа. Тренутнп је ангажпван на прпјекту „Мултимпдална 
бипметрија у меначменту идентитетпм“ Министрарства науке и технплпщкпг развпја 
Републике Србије ппд брпјем ТР 32013 кпји се реализује пд 2011. гпдине. Кандидат је п сада 
бип агажпван на следећим прпјектима Министарства науке:  

 2008 „Развпј система за управљаое кпрппративним капиталпм – студија слушаја 
Енергппрпјект Хплдинг“, Министрарствп науке и технплпщкпг развпја Републике Србије, 
Бепград, Србија; 

 2005 „Развпј кпрппративнпг ппртала за перманентнп пбразпваое пдраслих“, 
Министраствп за науку и екплпгију Републике Србије, Бепград, Србија и Црна Гпра; 

 2002 „Истраживаое и унапређеое меначмента и прганизације предузећа у услпвима 
транзиције”, Министарствп за науку и технплпгију Републике Србије, Бепград, СРЈ; 

 2002 „Примена интегрисаних мпбилних кпмуникација и Интернета у банкарству”, 
Министарствп за науку и технплпгију Републике Србије, Бепград, СРЈ; 

 1999 „Трансфер и дифузија знаоа и технплпгија (маркетинг, истраживаое инпвативне 
делатнпсти, мала предузећа, метпде, ппрески механизми)”, Министарствп за науку и 
технплпгију Републике Србије, Бепград, СРЈ. 

 
Кандидат је ушествпвап у некпликп међунарпдних прпјеката: 

 2008 „Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia (CONCUR)“, 
TEMPUS прпјекат брпј 145009-TEMPUS-2008-RS-JPHES, Универзитет у Нпвпм Саду, Нпви 
Сад, Србија i TEMPUS Foundation, Србија 

 2004 „Прпјекат пбуке пфицира за цивилна занимаоа - PRISMA“, Министарствп пдбране 
Републике Србије, Бепград, Србија и Црна Гпра, Министарствп пдбране Уједиоенпг 
Краљевства Велика Британија и Северна Ирска 

 2002 "Дефинисаое стратегије развпја (кпнцепта) и реппзиципнираое прпизвпднпг 
прпграма на тржищту Ваздухпплпвнпг завпда "ОРАО" Бијељина", Ваздухпплпвни завпд 
“ОРАО“, Бијељина, Бпсна и Херцегпвина 

 
Ушествпвап је у редизајнираоу кпрппративнпг интранета Телекпма Србија 2007. гпдине 
Ушествпвап је у изради идејнпг прпјекта инфпрмаципнпг система за ппдрщку пдржаваоу 
седнице е-набавка за Министарствп за телекпмуникације и инфпрматишкп друщтвп Републике 
Србије 2007. гпдине. За ЈКП „Паркинг сервис“ из Бепграда је ушествпвап у прпјектима:  израде 
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прпјекта „Паук видеп надзпр“ за праћеое впзила у реалнпм времену; прпцене вреднпсти 
инпфрмаципнпг система за даљинскп управљаое трансппртпм, са инсталираоем, 
кпнфигурисаоем, тестираоем и пущтаоем у рад; израде студије пправданпсти увпђеоа 
система за управљаое царинским складищтима, пднпснп магацинима у ппслпваоу ЈКП 
„Паркинг сервис“. Ушествпвап је у развпју Device Management платфпрме за Мпбтел (данащои 
Теленпр Србија) 2005. гпдине.  
 
Кап предаваш Велимир Щтављанин је ушествпвап у прпграмима пбуке за меначера прпизвпда 
за Actavis Србија, у преквалификацији впјнпг кадра за цивилна занимаоа у пквиру прпјекта 
ПРИСМА, у пбуци кадрпва за кприщћеое инфпрмаципних технплпгија у Електрпдистрибуцији 
Бепгад и Енергппрпјекту Бепград и другим прпјектима пбука.  
 
Велимир Щтављанин је ушествпвап и у великпм брпју интерних прпјеката Факултета 
прганизаципних наука, кап щтп су: сарадоа са виспкпщкплскпм устанпвпм Ecole Centrale Paris 
на реализацији Мастера „Инжеоерствп индустријских система“, увпђеое Система меначмента 
квалитета пп стандарду ИСО 9001:2008, увпђеое Система пбразпваоа на даљину, увпђеое 
Система за идентификацију заппслених и студената, прганизација симппзијума SymOrg, израда 
кпнкурснпг материјала за међунарпдне прпјекте ТЕМПУС, акредитација Факултета за перипд 
пд 2015-2019. у свпјству шлана вище Кпмисија за припрему дпкументације за акредитацију 
студијских прпграма, али и у мнпгим другим прпјектима Факултета прганизаципних наука.  
 
 
Чланства у уређивачким прганизаципним пдбприма, научним и стручним аспцијацијама 
 
Щтављанин Велимир је шлан уреднищтва Шаспписа Management: Journal of Sustainable Business 
and Management Solutions in Emerging Economies (категпризација - М24) пд 2013. гпдине, шлан 
уреднищтва шаспписа Маркетинг (категпризација – М51) пд 2016. гпдине и шлан је уреднищтва 
Шаспписа за инфпрмаципне технплпгије и мултимедијалне системе - Инфп М (категпризација - 
М52) пд 2006. гпдине. Ппред тпга, кандидат је рецензент на дпмаћим и међунарпдним 
кпнференцијама SYM-OP-IS, SymOrg, EuroMed и TEEM. Кандидат је рецензент у међунарпднпм 
шасппису Journal of Information Technology and Application –  JITA и шасппису International Journal 
of Engineering Education IJEE кпји се налази на СЦИ листи. Ппред тпга, рецензирап је и учбеник 
Јпванпвић, М. и Старшевић, Д., „Makromedia Flash 8“, ФОН, 2009. и учбеник Старшевић, Д., Кук, 
K., Димић, Г., Ступар, М. и Вушкпвић, Н. „Рашунарска графика - практикум за лабпратпријске 
вежбе“, ВИСЕР, Бепград, 2009. Бип је и рецензент великпг брпја издаоа за Задужбину 
Андрејевић. 
 
На Међунарпднпј кпнференцији и излпжби INFOTECH 2017 кпја се пдржала у Аранђелпвцу пд 7. 
дп 8. јуна 2017 Велимир Щтављанин је бип шлан прпграмскпг пдбпра. Кандидат је и шлан 
прпграмскпг пдбпра Међунарпдне кпнференције из пбласти екпнпмије и меначмента ECIN 
2017 кпја ће се пдржати у Привреднпј кпмпри Србије у Бепграду 4. децембра. Кандидат је бип 
и шлан наушнпг савета кпнференције TEEM 2017 „International Conference Technological 
Ecosystems for Enhancing Multiculturality 2017“ на University of Cádiz у Щпанији пд 18.-20. 
пктпбра 2017. Кандидат је шлан прганизаципнпг пдбпра дпмаће кпнференције „Изазпви и 
прпблеми савременпг маркетинга“ Српскпг удружеоа за маркетинг SеМА кпја се пдржала пд 
17.-19. нпвембра 2017. гпдине. Бип је ппдпредседник прганизаципниг пдбпра међунарпднпг 
симппзијума SymOrg 2008 и шлан прганизаципних пдбпра симппзијума SymOrg 2000, SymOrg 
2002 и SymOrg 2004. 
 
Велимир Щтављанин је шлан је струкпвних аспцијација Српскпг удружеоа за маркетинг SеМА 
пд псниваоа, Академије за маркетинг Уједиоенпг Краљевства (Academy of Marketing - АМ) пд 
2008. гпдине са прекидима и Америшке маркетинг аспцијације (American Marketing Association - 
AMA) пд 2011. гпдине. Бип је шлан Еврппске академије за маркетинг (European Marketing 
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Academy - EMAC) у некпликп наврата пд 2007. гпдине. Шлан је Председнищтва Српскпг 
удружеоа за маркетинг SеМА пд 2016. гпдине. 
 
 
СПИСАК НАУЧНИХ, СТРУЧНИХ И ДРУГИХ РАДПВА КАНДИДАТА  
 

1. Завршни радпви 
 

1.1. Щтављанин, В. (2007). Управљаое дпживљајем пптрпшача заснпванп на 
техникама интеракције чпвека и рачунара. Универзитет у Бепграду, Факултет 
прганизаципних наука, дпктпрска дисертација 

1.2. Щтављанин В. (2003). Савремене маркетиншке стратегије у дизајнираоу нпвих 
прпизвпда. Универзитет у Бепграду, Факултет прганизаципних наука, магистарска 
теза 

 

2. Научне публикације 
 
 
2.1 Мпнпграфије, мпнпграфске студије, тематски збпрници, лексикпграфске и 

картпграфске публикације међунарпднпг знашаја (М10) 
 

Радпви пбјављени ппсле избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

2.1.1 Štavljanin, V., Minovid, M. (2017). Gamification Ecosystems: Current State and 
Perspectives. in Open Source Solutions for Knowledge Management and Technological 
Ecosystems. F. Garcia-Peñalvo, A. García-Holgado (Eds.). IGI Global,. pp. 81-110. ISBN: 
1522509054 doi:10.4018/978-1-5225-0905-9.ch004 (М14)  

 

Радпви пбјављени пре избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

2.1.2 Milovanovid, M., Minovid, M., Štavljanin, V., Starčevid, D. (2013), Multimedia Systems 
Development. in Advancing Information Management through Semantic Web 
Concepts and Ontologies, P. Ordóñez de Pablos, H. Oscar Nigro, R. Tennyson, S. 
Elizabeth Gonzalez Cisaro (Eds.). IGI Global, pp. 86-104. ISBN: 1466624949 DOI: 
10.4018/978-1-4666-2494-8.ch004 (М14)  
 

2.1.3 Minovid, M., Štavljanin, V., Milovanovid, M., Starčevid, D. (2012), Adventure Game 
Learning Platform. in Trends and Effects of Technology Advancement in the Knowledge 
Society, M. D. Lytras, I. Novo-Corti (Eds.), USA, IGI Global. pp.13-23. DOI: 10.4018/978-
1-4666-1788-9.ch002, ISBN: 9781466617889 (М14)  

 

2.1.4 Minovid, M., Štavljanin, V., Milovanovid, M., Starčevid, D. (2012), Adventure Game 
Platform. in Computer Engineering: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, 
edition Information Resources Management Association, USA, IGI Global. pp.1022-
1032. DOI: 10.4018/978-1-61350-456-7.ch416, ISBN: 9781613504567 (М14) 

 

2.2  Наушни шаспписи међунарпднпг знашаја (М20) 
 

Радпви пбјављени ппсле избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

2.2.1 Stavljanin, V., Milenkovic, I., Uros, S. (2016). Educational Website Conversion 
Improvement Using Gamification. International Journal of Engineering Education, 
32(1)(B). pp.563–573. ISSN 0949-149X (Impact Factor: 0.582) SCIe lista (M23) 
 

2.2.2 Minovid, M., Milovanovid, M., Štavljanin, V., Draškovid, B., Lazid, Đ. (2014). Semantic 
technologies on the mission: Preventing corruption in public procurement. Computers 
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in Industry, 65(5), pp.878-890, ISSN 0166-3615, DOI: 10.1016/j.compind.2014.02.003 
(Impact Factor: 1.457 2013) SCI lista (M22) 

 
2.2.3 Savkovic, M., Stavljanin, V., Minovic, M. (2013). HCI Aspects of Social Media in 

Collaboration of Software Developers. International Journal of Engineering Education, 
29(3). pp. 644–649. ISSN 0949-149X (Impact Factor: 0.360) SCIe lista (M23)  

 
2.2.4 Štavljanin, V., Cvijovid, J., Kostid-Stankovid, M. (2017). Research of indirect advertising  

in video game industry. INDUSTRIJA. Economic Institute, 45(4). ISSN 0350-0373 
(прихваћенп за пбјављиваое) (М24) 

 

Радпви пбјављени пре избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

2.2.5 Milovanovid, M., Minovid, M., Štavljanin, V., Savkovid, M., & Starčevid, D. (2012). Wiki 
as a corporate learning tool: case study for software development company. Behaviour 
& Information Technology, 31(8), 767-777. doi:10.1080/0144929X.2011.642894 
(Impact Factor: 1.011) SCI листа, (М22) 

 
2.2.6 Jovanovic, M., Starcevic, D., Minovic, M., & Stavljanin, V. (2011). Motivation and 

Multimodal Interaction in Model-Driven Educational Game Design. IEEE Transactions 
On Systems, Man & Cybernetics: Part A, 41(4), pp.817-824. doi:10.1109/ 
TSMCA.2011.2132711 (Impact Factor: 2.123) SCI листа (М21) 

 

2.2.7 Филиппвић, В., Цицварић, С., Щтављанин, В., Дамоанпвић, В., Радпјишић, З., 
Жаркић-Јпксимпвић, Н., Гпгић, А. (2010). Утицај прпактивнпг приступа меначера 
здравствених институција кпмуникацијским активнпстима на задпвпљствп 
бплесника. Впјнпсанитетски преглед. 67(4). стр. 267-271. ISSN 0042-8450 (Impact 
factor: 0.199)  SCIе листа (М23) 

 
2.3  Збпрници са међунарпдних наушних скуппва (М30) 

 

Радпви пбјављени ппсле избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

2.3.1 Štavljanin, V. (2017). Geјmifikacija u e-obrazovanju. Zbornik radova sa IX 
medjunarodnog naučno-stručnog skupa IteO. Banja Luka, Bosna i Hercegovina. 29. - 
30. septembar 2017. str.31-40. ISBN 978-99976-34-13-9 (М31) 

 
2.3.2 Kostid - Stankovid, M., Cvijovid, J., Štavljanin, V. (2017). The impact of the Internet on 

the tourists’ travel planning process. Proceedings of 36th International Conference on 
Organizational Science Development: Responsible Organization, March 22-24th, 
Portorož, Slovenia. pp.351-360, ISBN 978-961-286-020-2 (М33)  

 
2.3.3 Štavljanin, V. (2017). Kvalitet doživljaja kupaca. Zbornik radova 20. Međunarodne DQM 

konferencije - "Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću", ICDQM-2017. DQM centar. Srbija. 
str. 487-493. ISSN 1451-4966 (М33) 

 
2.3.4 Jugovid, T., Lečid-Cvetkovid, D., Štavljanin, V. (2016). Business improvements based on 

the usage of performance indicators of marketing communications in a variable 
environment. Proceedings of the ECIN 2016: International Economics and 
Management Conference, September 22, Belgrade, Serbia,. str.195-202, ISBN: 978-86-
7329-100-0 (М33) 

 
2.3.5 Štavljanin, V., Kostid-Stavkovid, M., Cvijovid, J. (2016). Effects of indirect advertising in 

video games: Advertisers’ and players’ perspective. Proceedings of the XV International 
symposium Reshaping the Future Through Sustainable Business Development and 
Enteproureship SymOrg 2016. Zlatibor, june 10-13, Serbia. ISBN 978-86-7680-326-2 
(М33) 
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2.3.6 Štavljanin, V., Šoševid, U., Milenkovid, I. (2014). Gamified educational website conversion 
optimization. Proceedings of the TEEM’14 „Second International Conference on 
Technological Ecosystem for Enhancing Multiculturality“, Salamanca, Spain, October 1st 
- 3rd, , pp. 241-246. ISBN: 978-1-4503-2896-8 doi: 10.1145/2669711.2669906 (М33) 

 

2.3.7 Špikid, S., Čudanov, M., Štavljanin, V. (2013). Development of Business Models in 
Entertainment and Games Software Industry. Proceedings of the 3rd ICIST 2013 - 
International Conference on Internet Society Technology, Kopaonik, March 3rd-6th, 
2013. pp. 258-263. ISBN: 978-86-85525-12-4 (М33) 

 
Радпви пбјављени пре избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

2.3.8 Štavljanin, V. (2012). Društveni mediji u obrazovanju. Zbornik radova sa IV 
međunaronog naučno-stručnog skupa - Informacione tehnologije za e-obrazovanje 
IteO. 28-29. septembar, Banja Luka. str. 14-24. ISBN 978-99955-49-94-7 (М31) 

 
2.3.9 Jovanovid, M., Starčevid, D., Minovid, M., Štavljanin, V. (2010). Model-Driven 

Development of Educational Games. Zbornik radova sa II međunarodnog naučno-
stručnog skup - Informacione tehnologije za e-obrazovanje IteO. Banja Luka,. str. 35-
50. ISBN 978-99955-49-48-0 (М33)  

 

2.3.10 Starčevid, D., Štavljanin, V., Minovid, M., Savkovid, M. (2010). Daljinsko upravljanje 
uličnim parkingom. Zbornik radova sa konferencije “Informaciono komunikacijske 
tehnologije: Razvoj nadzora– ICT:DS”. Banja Luka, Bosna i Hercegovina (М33) 

 

2.3.11 Minovid, M., Štavljanin, V., Milovanovid, M., Lazovid, M., Milutinovid, P. (2008). Game-
Based Learning Environment. Proceedings of the International Conference Vipsi 08, Bled, 
Slovenia. (CD издаое) ISBN 86-7466-117-3 (М33) 

 

2.3.12 Jovanovic, M., Starcevic, D., Stavljanin, V., Minovic, M. (2008). Educational Games 
Design Issues: Motivation and Multimodal Interaction. Emerging Technologies and 
Information Systems for the Knowledge Society, First World Summit on the Knowledge 
Society, WSKS 2008, Athens, Greece, September 24-26, 2008. Lecture Notes in 
Computer Science 5288, Springer-Verlag Berlin. pp.215-224. ISBN: 978-3-540-87780-6 
doi>10.1007/978-3-540-87781-3_24 (М33) 

 

2.3.13 Starčevid, D., Simid, D., Štavljanin, V., Minovid, M., Milovanovid, M., Bogidevid, M. 
(2008). Public E-procurement Service In Serbia. Proceedings of 11th Toulon-Verona 
Conference, Quality in Services, Vol. 1, pp. 411-417, Florence, Italy,. ISBN 978-88-8453-
855-0 (М33)  

 

2.3.14 Štavljanin, V. (2008). An approach to complex relationship marketing systems 
development – customer experience case. Academy of Marketing Annual Conference 
2008 “Reflective Marketing in a Material World“, Aberdeen Business School, The 
Robert Gordon University, Aberdeen, July 7th-8th, Scotland. ISBN 978 1 901085  94 5 
(М34) 

 

2.3.15 Minovid, M., Štavljanin, V., Starčevid, D., Milovanovid, M. (2008). Usability Issues of E-
Learning Systems: Case-Study for Moodle Learning Management System. OTM 2008 
Workshops, LNCS 5333, Springer-Verlag Berlin. pp. 561-570. ISBN: 978-3-540-88874-1 
doi>10.1007/978-3-540-88875-8_79 (М33) 

 

2.3.16 Jovanovic, M., Starcevic, D., Stavljanin, V., Minovic, M. (2008). Surviving the Design of 
Educational Games: Borrowing from Motivation and Multimodal Interaction. 
Proceeding of the Conference on Human System Interactions, 2008, Krakow, Poland. 
pp. 194 – 198. ISBN: 978-1-4244-1542-7 doi: 10.1109/HSI.2008.4581432 (М33) 
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2.3.17 Štavljanin, V., Filipovid, V., Damnjanovid, V. (2007). Development of Customer 
Satisfaction Program in Healthcare Using Customer Experience. Proceedings of the 1st 
International Scientific Conference “MARKETING THEORY CHALLENGES IN 
TRANSITIONAL SOCIETIES”. Maribor, Slovenia. pp. 159-166. ISBN 978-961-6354-67-7 
(М33)  

 

2.3.18 Damnjanovid, V., Štavljanin,  V., Filipovic, V. (2007), “Process Of Communicating Added 
Value For Customer Managerial Views from Serbian Companies”, Proceedings of the 
1st International Scientific Conference “MARKETING THEORY CHALLENGES IN 
TRANSITIONAL SOCIETIES”, Maribor, Slovenia,. pp. 23-27. ISBN 978-961-6354-67-7 
(М33)  

 

2.3.19 Minovid, M., Štavljanin, V. (2007). Learning Game for Moodle CMS. Proceedings of the 
International Conference Vipsi 2007, 8-11. October, Bled, Slovenia. (М33) 

  

2.3.20 Filipovid, V., Damnjanovid, V., Štavljanin, V., Cicvarid, S., Vlastelica, T. (2006). Marketing 
Reasearch Of Consumer Satisfaction In High Education Organisation In Serbia. 
Proceedings of 9th Toulon-Verona Conference „Exellence in Services“, University of 
Paisley, Scotland,. pp. 251-260. (М33)  

 

2.3.21 Minovic, M., Stavljanin, V. (2006). Mobile Client for Moodle CMS. VIPSI-2006 
Italy/Serbia/England,. p. 12. ISBN: 86-7466-117-3 (М34) 

 
2.3.22 Starčevid, D., Simid, D., Štavljanin, V., Minovid, M. (2006). Corporate portal - 

management effort integration factor. Proceedings of International Scientific 
Conference INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS „Competitiveness in the EU - Challenge 
for the V4 countries. Nitra, Slovak Republic. pp. 1584-1589. ISBN 80-8069-704-3 (М33)  

 
2.3.23 Minovid, M., Štavljanin, V., Kostadinovid, I. (2005). Secure Mobile Banking. Proceedings 

of the International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems, and 
Interdisciplinary research IPSI-2005 BELGRADE. (CD издаое) ISBN: 86-7466-117-3 
(М33)  

 

2.3.24 Štavljanin, V. (2005). Korišdenje DSM matrice za redukciju vremena razvoja složenih 
softverskih sistema. Zbornik radova „Upravljanje kvalitetom i pouzdanošdu DQM 2005“, 
DQM centar, Beograd,. str. 487-493. ISSN 1451-4966 (М33)  

 

2.3.25 Delid, M., Štavljanin, V. (2005). Bayesian inference in marketing research. Collection of 
Papers from International Scientific Conference on Development of Organisational 
Sciences “Synergy of Methodologies”, Portorož, Slovenia,. pp. 801-805. (М33)  

 

2.3.26 Minovid, M., Štavljanin, V., Starčevid, D., Kostadinovid, I. (2005). M-banking and 
security. Proceedings of The 7th Balkan Conference on Operational Research „BACOR 
05“, Constanca, Romania. (електрпнскп издаое) (М33) 

 
2.3.27 Minovid, M., Štavljanin, V. (2004). Case Study: Mobile Commerce Application Usability. 

Abstracts IPSI-2004 MONTENEGRO. ISBN: 86-7466-117-3 (М34) 
 

2.3.28 Štavljanin, V., Starčevid, D. (2004). An approach to managing customer experience 
based on HCI techniques. INFORMS Marketing Science Conference 2004, Erasmus 
University, Rotterdam, Netherlands (М34) 

 

2.3.29 Štavljanin, V. (2003). Modern marketing strategies involved in new product 
development and implications on personnel and organization. Collection of Papers 
from International Scientific Conference on Development of Organisational Sciences 
“Menadžment Management and Organisation Development”, Portorož, Slovenia. 
Pp.377-383. ISBN 961-232-153-1 (М33) 
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2.4 Наципналне мпнпграфије, тематски збпрници, лексикпграфске и картпграфске 
публикације наципналнпг знашаја; наушни превпди и критика издаоа грађе, 
бибилипграфске публикације (М40) 

 
Радпви пбјављени пре избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

2.4.1 Щтављанин, В. (2011). Друщтвени медији. ппглавље у мпнпграфији Кпстић-
Станкпвић Милица, „Интегрисане ппслпвне кпмуникације“, Факултет 
прганизаципних наука, Бепград. ISBN 978-86-7680-237-1 (М45) 

 
2.4.2 Щтављанин, В. (2003). кпаутпр пбласти Управљаое истраживаоем и развпјем. 

„Лексикпн меначмента“ редактпр Јпванпвић, П. Факултет прганизаципних наука, 
Беград. (М45) 

 
2.5 Часпписи наципналнпг знашаја (М50) 

 
Радпви пбјављени ппсле избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

2.5.1 Milutinovid, R., Stošid, B., Štavljanin, V. (2017). The Application of Online Platforms In 
Open Innovation. Journal of Information Technology and Application – JITA. 7(2). ISSN 
2232-9625 (прихваћенп за пбјављиваое) (М51) 

 
2.5.2 Damnjanovic, V., Stavljanin, V., Bogdanoska Jovanovska, M. (2017). Student Case 

Competition as a Talent Recruitment Tool – Employee Branding for Companies. 
International Journal FENESTRA, 4(1) (прихваћенп за пбјављиваое) (М51) 

 
2.5.3 Štavljanin, V., Pantovid, V. (2017). Onlajn doživljaj kupaca - implikacije na digitalno 

bankarstvo. Bankarstvo. 46(2). str.100-129. ISSN 1451-4354 
doi:10.5937/bankarstvo1702100S  (М51) 

 
2.5.4 Štavljanin, V. (2017). Doživljaj kupaca u marketingu – istorijat, koncept i upravljanje. 

Marketing – Časopis za marketing teoriju i praksu. 48(1), str. 3-19. ISSN 0354-3471 (М51) 
 

2.5.5 Radonid, M., Štavljanin, V. (2017). Upravljanje digitalnim oglašavanjem - komparacija 
efikasnosti i profitabilnosti Google AdWords i Bing Ads kampanja u turističkoj industriji. 
Info M. 16 (62), str. 27-33. (М52) 

 
2.5.6 Štavljanin, V., Jevremovid, M. (2017). Comparison of Perceived Interactivity Measures of 

Actual Websites Interactivity. Journal of Information Technology and Application - JITA, 
7(1). pp. 42-52. DOI: 10.7251/JIT1701042S; ISSN 2232-9625 (М51) 

 
2.5.7 Novčid, B., Štavljanin, V. (2016). Brendiranje nacije: Analiza brend identiteta Srbije.  

Marketing – Časopis za marketing teoriju i praksu. 46(4),. str. 263-276. ISSN 0354-3471 
(М51) 

 
2.5.8 Jevremovid, M., Štavljanin, V., Vasid, Ž., Stankovid, M. (2016). Comparative analysis of 

the influence on consumers via mobile phones and computers. Journal of engineering 
management and competitiveness (JEMC). 6(1). pp. 12-20. ISSN 2334-9638 (М53) 

 
2.5.9 Jevremovid, M., Štavljanin, V., Kostid-Stankovid, M. (2016). Istraživanje aktuelne i 

percipirane interaktivnosti veb sajta. Info M. Fakultet organizacionih nauka. 15 (57). str 
42-47, ISSN 0354-3471 (М52)  
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Радпви пбјављени пре избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

2.5.10 Кпстић-Станкпвић, М., Щтављанин, В., Гплубпвић-Прптић, Б. (2012). Анализа 
заступљенпсти пглащаваоа путем Интернета у прганизацијама у Србији. Info M, 
Факултет прганизаципних наука. 11(42). стр. 04-12. ISSN 14451-4397 (М52)  
 

2.5.11 Minovic, M., Stavljanin, V., Milovanovic, M. (2012). Educational Games and IT 
Professionals: Perspectives from the Field. International Journal of Human Capital and 
Information Technology Professionals. 3(4). pp. 25-38. ISSN: 1947-3478, EISSN: 1947-
3486 DOI:10.4018/jhcitp.2012100103 (М51) 
 

2.5.12 Недељкпвић, Н., Кпстић-Станкпвић, М., Щтављанин, В. (2012). XBRL, извещтаваое и 
пднпси са инвеститприма – рещеое свих прпблема или дпдатнп пптерећеое?. Info 
M. Факултет прганизаципних наука, 11(41). стр. 15-20. ISSN 14451-4397 (М52)  
 

2.5.13 Щтављанин, В., Милићевић, В., Макуљевић, Ј. (2011). Стратещки приступ 
маркетингу филма у међунарпдним пквирима. Маркетинг – Шасппис за маркетинг 
теприју и праксу.  42(2). стр. 89-96. ISSN 0354-3471 (М51) 

 
2.5.14 Štavljanin, V., Filipovid, V., Kostid-Stankovid, M. (2011). Social Media in Marketing and 

Public Relations. Journal of Information Technology and Application – JITA. 1(2) pp. 113-
118. ISSN 2232-9625 (М51)  

 
2.5.15 Minovic, M., Štavljanin, V., Milovanovic, M., Starcevic, D. (2010). Adventure Game 

Learning Platform. International Journal of Knowledge Society Research (IJKSR). 1(1). pp. 
12-21. ISSN 1947-8429 doi:10.4018/jksr.2010010102 (М51)  

 
2.5.16 Minovic, M., Stavljanin, V., Milovanovic, M., Starcevic, D. (2010). User-centered Design 

of m-Learning System: Moodle On The Go. Journal of Computing Science and 
Engineering – JCSE. 4(1). pp. 80-95. ISSN 1976-4677 (М51) 

 
2.5.17 Јпванпвић, Б., Лазпвић, М., Щтављанин, В., Симић, Д., Савкпвић, М. (2010). 

Превпђеое неструктуиранпг знаоа у структуирани пблик. Info M, Факултет 
прганизаципних наука. 9(33) стр. 13-18. ISSN 0354-3471 (М52) 

 
2.5.18 Бпгићевић, М., Щтављанин, В., Симић, Д., Пантпвић, В. (2009). Интеграција система 

за управљаое знаоем, система за едукацију и ХР мпдула у инфпрмаципнпм 
систему предузећа. Info M. Факултет прганизаципних наука. 8(30). стр. 20-26. ISSN 
0354-3471 (М52) 

 
2.5.19 Кпстић-Станкпвић, М., Щтављанин, В. (2007). Примена спфтверских симулација 

маркетинщких прпцеса у едукацији. Info M, Факултет прганизаципних наука. 6(24). 
стр. 28-35. ISSN 0354-3471 (М53)  

 
2.5.20 Щтављанин, В. (2005). Примена UML-а у развпју интегрисаних маркетинщких 

кпмуникација. Info-M. 4(14). Југпслпвенскп удружеое за мултимедију – ЈУММ, 
Бепград. стр. 16-22. ISSN 0354-3471 (М53)  

 
2.5.21 Минпвић, М., Щтављанин, В., Старшевић, Д., Петрпвић, М. (2004). Примена Ј2МЕ 

технплпгија у мпбилнпм банкарству. Info M. 3(10). Југпслпвенскп удружеое за 
мултимедију – ЈУММ, Бепград. стр. 33-37. ISSN 0354-3471 (М53)  

 
2.5.22 Мајстпрпвић, В., Щтављанин, В. (1998). Мпдел software-а за управљаое квалитетпм 

услуге. Наципнални наушнп-струшни шасппис „Меначмент тпталним квалитетпм“. 
26(3-4). YUSK, Бепград. стр. 13-16. ISSN 0354-9771 (М53) 
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2.6 Збпрници скуппва наципналнпг знашаја  (М60) 

 
Радпви пбјављени ппсле избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

2.6.1 Щтавоанин, В. (2017). Изазпви маркетинга и савемене дигиталне технплпгије.  
Изазпви и прпблеми савременпг маркетинга Збпрник радпва са кпнференције 
Српскпг удружеоа за маркетинг. Станкпвић, Љ., Огоанпв, Г. (ред.). Српскп 
удружеое за маркетинг. Бепград (М63) 

 
2.6.2 Станпјевић Терзић, С., Щпщевић, У., Щтављанин, В. (2017). Преглед и кпмпарација 

мпдерних NoSQL база ппдатака“, Збпрник радпва са XXXII наушнп-струшнпг скупа 
InfoTech 2017, Yurit,, Аранђелпвац, 07. - 08. јун. (CD издаое)  (М63) 

 
2.6.3 Здравкпвић, С., Щтављанин, В. (2016). Мултимедији и управљаое садржајем у 

аутпмпбилима: Преглед пбласти и правци будућег развпја. Збпрник радпва са XXXI 
наушнп-струшнпг скупа InfoTech 2016, Yurit, Аранђелпвац, 08. - 09. јун. (CD издаое) 
(М63) 

 
2.6.4 Шугурпвић, А., Щпщевић, У., Щтављанин, В. (2014). Израда web кприснишкпг 

интерфејса за мултимпдални бипметријски систем трансфпрмацијпм XML 
дпкумената у HTML5. Збпрник радпва са XXIX наушнп-струшнпг скупа InfoTech 2014, 
Yurit, Аранђелпвац, 03. - 04. јун. (CD издаое) ISBN 978-86-82831-20-4 (М63) 

 
2.6.5 Јпвић, М., Филиппвић, В., Щтављанин, В. (2013). Нпва индустријализација и нпви 

купци. Збпрник радпва са IX скупа привредника и наушника СПИН’13 „Нпва 
индустријализација, реинжеоеринг и пдрживпст“. Факултет прганизаципних наука, 
Бепград. стр. 95-101. ISBN 978-86-7680-288-3 (М63)  

 
Радпви пбјављени пре избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

2.6.6 Щтављанин, В. (2012). Примена игара на друщтвеним медијима у маркетингу. 
Збпрник радпва са XXVII наушнп-струшнпг скупа InfoTech 2012. Yurit, Бепград. (М61) 

 
2.6.7 Латинпвић, О., Миленкпвић, И., Старшевић, Д., Щтављанин, В. (2012). Примена 

рещеоа технплпгије птвпренпг кпда у преппзнаваоу пспбе заснпванпм на 
гласпвнпм запису. Збпрник радпва са XXVII наушнп-струшнпг скупа InfoTech, Yurit, 
Бепград. (CD издаое) (М63) 

 
2.6.8 Кпвашић, С., ћуршић, М., Милпванпвић, М., Щтављанин, В. (2011). Дпдатна защтита 

банкпмата применпм бипметрије и мпбилних телекпмуникација. Збпрник радпва 
са XXVI наушнп-струшнпг скупа InfoTech. Yurit, Бепград. 2011. (CD издаое) ISBN 978-
86-82831-12-9 (М63) 

 
2.6.9 Кезеле, Б., Старшевић, Д., Щтављанин, В. (2011) Примена open source рещеоа у 

мултимпдалнпј бипметрији. Збпрник радпва са XXVI наушнп-струшнпг скупа InfoTech 
2011. Yurit, Бепград. (CD издаое) ISBN 978-86-82831-12-9 (М63) 

2.6.10 Ћпрлука, В., Щтављанин, В., Минпвић, М., Щпщевић, У., Кезеле, Б. (2010). Мпдул неге – 

инфпрмаципна ппдрщка прпцеса здравствене неге и рада медицинских сестара и 
технишара. Коига сажетака са 4. кпнгреса п кпренима и развпју сестринске прпфесије за 
медицинске сестре – технишаре Републике Србије. Удружеое медицинских сестара – 

технишара Клинишкпг Центра Србије “Сестринствп”. Лицеј, Бепград (М64)  
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2.6.11 Бпгићевић, М., Щтављанин, В., Симић, Д., Пантпвић, В. (2009). Системи за 
управљаое интелектуалним капиталпм. Збпрник радпва са XXIV наушнп-струшнпг 
скупа InfoTech 2009. Yurit, Бепград,. (CD издаое) ISBN 978-86-82831-16-7 (М63) 

 
2.6.12 Milovanovid, M., Minovid, M., Štavljanin, V., Starčevid, D. (2008). Delivering Moodle CMS 

to Mobile Devices. Proceedings of the IEEE Covered International Conference Telfor 08. 
Belgrade, Serbia,. pp. 866-869. ISBN 978-86-7466-337-0 (М63)  

 
2.6.13 Јпвић, М., Филиппвић, В., Щтављанин, В. (2008). Web 2.0 маркетинг. Кпрппративни 

блпгпви. Збпрник радпва са VI скупа привредника и наушника СПИН’08 
„Операципни меначмент и еврппске интеграције“. Факултет прганизаципних наука, 
Бепград,. стр. 9-12. ISBN 978-86-7680-164-0 (М63) 

 
2.6.14 Бпгићевић, М., Милпванпвић, М., Щтављанин, В., Минпвић, М., Симић, Д., 

Старшевић, Д. (2008). Web ппртал за јавне набавке. Збпрник радпва са XXIII Наушнп-
струшнпг скупа, InfoTech 2008. Yurit, Бепград. (CD издаое) ISBN 978-86-82831-15-0 
(М63) 

 
2.6.15 Щтављанин, В., Минпвић, М., Старшевић, Д., Бпгићевић, М. (2007). Примена 

мпбилних технплпгија у пбразпваоу. Збпрник радпва InfoTech 2007. Yurit, Бепград,. 
ISBN 978-86-82831-14-3 (М63)  

 
2.6.16 Минпвић, М., Щтављанин, В., Вицп, В. (2007). Едукативна стратещка игра (В-Страт).  

Збпрник радпва са 34. Симппзијума п ппераципним истраживаоима SYM-OP-IS 
2007, Факултет прганизаципних наука, Бепград,. стр 315-318. ISBN 978-86-7680-124-
4 (М63)  

 
2.6.17 Щтављанин, В., Минпвић, М., Старшевић, Д. (2006). WAP ппртал за пбразпваое. 

Збпрник радпва са XXI наушнп-струшнпг скупа Info-Teh 2006, Yurit, 30. мај - 2. јун 
2006. Вроашка Баоа,. (CD издаое) ISBN 978-86-82831-13-6 (М63) 

 
2.6.18 Минпвић, М., Щтављанин, В., Симић, Д., Антић, С., Старшевић, Д. (2006). 

Кпрппративни ппртали и е-пбразпваое. Збпрник радпва са кпнференције YU INFO 
2006. Златибпр (М63) 

 
2.6.19 Старшевић, Д., Симић, Д., Щтављанин, В., Минпвић, М. (2006). Кпрппративни 

ппртали – упптреба и искуства“, Збпрник радпва X интернаципналнпг симппзијума 
SymOrg 2006, Златибпр. (CD издаое) (М63)  

 
2.6.20 Дамоанпвић, В., Щтављанин, В., Властелица, Т. (2006). Прпјекат управљаоа 

кљушним купцима у прпдајнпм пдељеоу“, Збпрник радпва са X Интернаципналнпг 
симппзијума из project management-a YUPMA 2006 „Прпјектнп управљаое 
прганизацијама – нпви приступ“, ФОН, Бепград. (М63) 

 
2.6.21 Старшевић, Д., Минпвић, М., Щтављанин, В., Кпстадинпвић, И. (2005). Device 

management платфпрма. Збпрник радпва са 49. кпнференције ЕТРАН-а, свеска 2, 
Друщтвп за ЕТРАН, Бепград,. стр. 183-186. ISBN 86-80509-54-X (М63) 

2.6.22 Минпвић, М., Щтављанин, В., Старшевић, Д., Дпбранић, М. (2004). Имплементација 
мпбилнпг банкарскпг клијента у Ј2МЕ. Збпрник радпва InfoTeh 2004. Yurit, Бепград. 
(CD издаое) (М63)  

 
2.6.23 Минпвић, М., Щтављанин, В., Старшевић, Д. (2004). Мпбилни банкарски клијент – 

аспекти сигурнпсти. Telfor 2004. ЕТФ, Бепград,. (пнлајн) (М63)  
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2.6.24 Минпвић, М., Щтављанин, В., Старшевић, Д., Радпјшић, Срђан. (2004). Студија 
слушаја: упптребљивпст мпбилне апликације за прпдају. Збпрник радпва IX 
интернаципналнпг симппзијума SymOrg 2004. ФОН, Бепград. (CD издаое) (М63) 

 
2.6.25 Щтављанин, В., Минпвић, М., Старшевић, Д. (2003). ECML и мпбилни нпвшаник. 

Збпрник радпва са 30. кпнференције ппераципних истраживаша SYM-OP-IS 2003. 
Математишки институт САНУ, Бепград,. стр. 187-190. ISBN 86-80593-33-8 (М63)   

 
2.6.26 Щтављанин, В., Минпвић, М., Старшевић, Д., Обренпвић, Ж. (2003). Примена WAP 

2.0 технплпгија у банкарству. Збпрник радпва InfoTeh 2003. Yurit, Бепград. ISBN 86-
82831-09-0 (CD издаое) (М63)   

 
2.6.27 Щтављанин, В. (2003). Примена Интернет технплпгија у развпју прпизвпда. Збпрник 

радпва InfoTeh 2003. Yurit, Бепград,. ISBN 86-82831-09-0 (CD издаое) (М63)   
 

2.6.28 Обренпвић, Ж., Старшевић, Д., Щтављанин, В., Баталпв, В. (2002). Примена 
WAP/SMS технплпгија у банкарству. Telfor 2002. ЕТФ, Бепград. (пнлајн) (М63)    

 
2.6.29 Щтављанин, В. (2002). Савремене маркетинг стратегије и развпј прпизвпда. 

Збпрник радпва VIII интернаципнални симппзијум SymOrg 2002. ФОН, Бепград. стр. 
403-410. (М63) 

 
2.6.30 Щтављанин, В. Пантпвић, В. (2002). Прпмпција прпизвпда виспке технплпгије. 

Збпрник радпва InfoTeh 2002. Yurit, Бепград. (CD издаое) (М63) 
 

2.6.31 Баталпв, В., Щтављанин, В., Обренпвић, Ж. (2001). Мпбилни щалтер. Збпрник 
радпва InfoTeh 2001. Yurit, Бепград,. ISBN 86-82831-07-4 (CD издаое) (М63) 

 
2.6.32 Щтављанин, В., Малещевић, Ђ. (2000). Интернет и развпј прпизвпда. Збпрник 

радпва VII интернаципнални симппзијум SymOrg 2000. ФОН, Бепград. стр.775-780. 
(М63)  

 
2.7 Остале струшне публикације (прпјекти, спфтери, другп) 

2.7.1 „Мултимпдална бипметрија у меначменту идентитетпм“, Министрарствп науке и 
технплпщкпг развпја Републике Србије, Бепград, 2011. TР 32013  

2.7.2 „Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia (CONCUR)“, 
ТЕМПУС прпјекат брпј 145009-TEMPUS-2008-RS-JPHES, Универзитет у Нпвпм Саду, 
Нпви Сад, Србија и TEMPUS Foundation, 2008. 

2.7.3 „Развпј система за управљаое кпрппративним капиталпм – студија слушаја 
Енергппрпјект Хплдинг“, Министрарствп науке и технплпщкпг развпја Републике 
Србије, Бепград, 2008. ТР 13028 

2.7.4 „Израда студије пправданпсти увпђеоа система за управљаое царинским 
складищтима, пднпснп магацинима у ппслпваоу ЈКП ‚Паркинг сервис‘ Бепград“, 
ЈКП „Паркинг сервис“, Бепград, 2007. 

2.7.5 „Идејни прпјекат ппртала е-набавке“, Министарствп за телекпмуникације и 
инфпрмаципнп друщтвп Републике Србије, Бепград, 2007. 

2.7.6 „Прпцене вреднпсти инпфрмаципнпг система за даљинскп управљаое 
трансппртпм, са инсталираоем, кпнфигурисаоем, тестираоем и пущтаоем у рад“, 
ЈКП „Паркинг сервис“, Бепград, 2006. 

2.7.7 „Израда прпјекта „Паук видеп начпр“ за праћеое впзила у реалнпм времену“, ЈКП 
„Паркинг сервис“, Бепград, 2006. 
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2.7.8 „Развпј Device Management платфпрме“, Мпбтел – Србија, Бепград, 2005. 

2.7.9 „Обука за меначера прпизвпда“, Actavis-Здравље, Лескпвац, 2005. 

2.7.10 „Развпј кпрппративнпг ппртала за перманентнп пбразпваое пдраслих“, 
Министраствп за науку и екплпгију Републике Србије, Бепград, 2005. 

2.7.11 „Прпјекат пбуке пфицира за цивилна занимаоа“, Министарствп пдбране Републике 
Србије, Бепград, Србија и Црна Гпра, Министарствп пдбране Уједиоенпг 
Краљевства Велика Британија и Северна Ирска, 2004. 

2.7.12 „Електрпнскп ппслпваое“, Јавнп предузеће Електрпдистрибуција Бепград, 2003. 

2.7.13 „Развпј инфпрмаципнпг система за ппдрщку рада Данскпг савета за избеглице, кап 
и невладиних прганизација кпје раде на рещаваоу прпблема избеглих и расељених 
лица са теритприје бивще СФРЈ”, Дански савет за избеглице, Бепград, 2003. 

2.7.14 „Истраживаое и унапређеое меначмента и прганизације предузећа у услпвима 
транзиције”, Министарствп за науку и технплпгију Републике Србије, Бепград, 2002. 

2.7.15 „Дефинисаое стратегије развпја (кпнцепта) и реппзиципнираое прпизвпднпг 
прпграма на тржищту Ваздухпплпвнпг завпда "ОРАО" Бијељина", Ваздухпплпвни 
завпд “ОРАО“, Бијељина, Бпсна и Херцегпвина, 2002. 

2.7.16 „Примена интегрисаних мпбилних кпмуникација и Интернета у банкарству”, 
Министарствп за науку и технплпгију Републике Србије, Бепград, 2002. 

2.7.17 „Обука кадрпва из инфпрмаципних система кприщћеоем Интернет технплпгија”, 
INEX INTEREXPORT, Бепград, 2002. 

2.7.18 „Међуспбна наушнп-технплпщка и ппслпвна сарадоа на ппдрушју развпја и 
примене савремених метпда у рашунарским наукама и инфпрмаципним 
технплпгијама (развпј WAP SMS система)”, Енергппрпјект - ЕНЕРГОДАТА, Бепград, 
1999. 

2.7.19 „Трансфер и дифузија знаоа и технплпгија (маркетинг, истраживаое инпвативне 
делатнпсти, мала предузећа, метпде, ппрески механизми)”, Министарствп за науку 
и технплпгију Републике Србије, Бепград, 1999. 

2.7.20 Минпвић, М., Милпванпвић, М., Јпванпвић, Б., Бпгићевић, М., Щтављанин, В., 
Симић, Д., Старшевић, Д., „Технишкп рещеое – спфтверски систем –бипметријска 
аутпризација приступа систему за управљаое интелектуалним капиталпм“, 
Факултет Организаципних Наука, 2011, рещеое насталп кап прпизвпд прпјекта 
„Развпј система за управљаое кпрппративним капиталпм – студија слушаја 
Енергппрпјект Хплдинг“, Министрарствп науке и технплпщкпг развпја Републике 
Србије, Бепград, Србија 

2.7.21 Старшевић, Д., Минпвић, М., Милпванпвић, М., Щтављанин, В., „Технишкп рещеое -  
Framework за израду мултимпдалних бипметријских система“, Факултет 
прганизаципних наука,  2011, рещеое насталп кап прпизвпд прпјекта 
„Мултимпдална бипметрија у меначменту идентитетпм“, Министрарствп науке и 
технплпщкпг развпја Републике Србије, Бепград, Србија 

 
Универзитетски или виспкпщкплски учбеници са рецензијпм 
 

Радпви пбјављени ппсле избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

 Старшевић, Д., Минпвић, М., & Щтављанин, В. (2014). Мултимпдална бипметрија. 
Бепград: Факултет прганизаципних наука. ISBN 978-86-7680-307-1  

 Ппглавље Щтављанин, В., Дамоанпвић, В., & Цицварић, С. (2014). Маркетинг 
инжеоеринг и кпмуникације. у Јащкп, О. (ред.) МЕНАЧМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА - 
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Прирушник за припрему пријемнпг испита Студијски прпграм Меначмент и 
прганизација. Бепград: Факултет прганизаципних наука. ISBN 978-86-7680-298-2  

 

Радпви пбјављени пре избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

 Старшевић, Д., & Щтављанин, В. (2013). Мултимедији. Факултет прганизаципних наука, 
Бепград ISBN 978-86-7680-267-8  

 Филиппвић, В., Илић, Б., Јащкп, О., Милићевић, В., Сукнпвић, М., Петрпвић, Д., Шуданпв, 
М., Делибащић, Б., Кнежевић, С., Михић, М., Обрадпвић, В., Щтављанин, В. (2012). 
Меначмент и прганизација – изабрана ппглавља. редактпр Јащкп, О. Факултет 
прганизаципних наука, Бепград ISBN 978-86-7680-239-5   

 Ппглавље „Савремени медији у пднпсима с јавнпщћу“ у учбенику Филиппвић, В., 
Кпстић-Станкпвић, М. (2011). Однпси с јавнпщћу. ФОН, Бепград ISBN 978-86-7680-243-2 

 Ппглавља „Кпнцепт интерактивнпг маркетинга“ и „Развпј нпвих прпизвпда“ у учбенику 
аутпра Филиппвић, В., Кпстић, М. (2007). Маркетинг меначмент, 7. Издаое. ФОН, 
Бепград, ISBN 978-86-910807-0-9  

 Старшевић, Д., Никплић, Б., Пантпвић, В., Самарчић, А., Щтављанин, В., Урпщ, И. (2003). 
Мултимедијални инфпрмаципни системи, другп издаое. ФОН, Бепград ISBN 86-80239-
62-3 (CD издаое) 

 Ппглавље „Развпј нпвих прпизвпда“ у учбенику Филиппвић, В., Кпстић, М. (2003). 
Маркетинг меначмент – теприја и пракса. ФОН. Бепград ISBN 86-80239-21-6 (CD издаое) 

 Старшевић, Д., Никплић, Б., Пантпвић, В., Самарчић, А., Щтављанин, В., Урпщ, И. (2001). 
Мултимедијални инфпрмаципни системи. ФОН, Бепград ISBN 86-80239-62-3 (CD 
издаое)  

 
ПРИКАЗ ПДАБРАНИХ РАДПВА 

 

У пвпм делу извещтаја представљени су пдабрани наушни радпви кандидата др Велимира 
Щтављанина пбјављени ппсле избпра у зваое ванреднпг прпфеспра (2013-2017). 
 

Кандидат је велики деп свпг истраживашкпг ппуса ппсветип дигиталнпм маркетингу кпји 
предстваља примени дигиталних технплпгија и медија у ппстизаоу циљева маркетинга. 
Кпмпаније се све шещће пдлушују за дигиталне канале у пднпсу на традиципналне, с пбзрпм на 
тп да су ефикаснији и да је резултате мпгуће лакп мерити. У пквиру дигиталнпг маркетинга 
један пд најкприщћенијих канала је дигиталнп пглащаваое или какп се данас пппуларније 
назива дисплеј пглащаваое. Ппред дисплеј пглащаваоа аутпри сврставају и плаћени маркетинг 
на претраживашима (пглащаваое на претраживашима) и партнерски маркетинг у пглащаваое. 
Кандидат се у раду 2.5.5 бавип пглащаваоем на најпппуларнијим претраживашима Гугл и Бинг, 
крпз призму ппређеоа ефикаснпсти пглащаваоа на ппменутим претраживашима. Оглащаваое 
на  претраживашима представља један пд растућих трендпва и данас ппред нерпикпснпвенпг 
Гугла кпји има удеп пд прекп седамдесет прпцената на тржищту претраживаоа, Бинг кап други 
претраживаш пп уделу, тражи свпје местп међу пгласним платфпрмама. Гугл ппседује AdWords 
пгласну платфпрму, а Бинг ппседује Ads платфпрму. За пглащаваое на претраживашима 
кпмпаније издвајају све вище средстава, и пшигледнп је да пвај вид пглащаваоа ппстаје све 
скупљи. Међутим, кап ефикаснп средствп у кпнверзији пптрпщаша, не треба га изпстављати. 
Рад пдгпвара на питаое, да ли је бпље кпристити самп дпминантну Гугл платфпрму или је 
данас и Бинг ппстап зрела платфпрма кпја мпже да пбезбеди ппстизаое циљева пглащаваоа. У 
раду је на примеру изврщена анализа прпфитабилнпсти кампаоа на две ппменуте платфпрме. 
Ппказалп се да је Бинг Ads ефикаснији и прпфитабилнији. CPC трпщкпви су знатнп вищи кпд 
Бинг Ads сервиса за дате кампаое наспрам Гuгл AdWords. Међутим, PAM и ROAS су даљи бпље 
rezultate кпд Бинг Ads сервиса. Прпфит накпн трпщкпва кампаоа на Бинг Ads сервису је скпрп 
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дуплп већи у пднпсу на Гuгл AdWords. ROAS је на Бинг Ads за 2.5 пута већи. Кампаое кпје су 
ппстављене на Бинг Ads сервису су ефикасније, јер је стппа кпнверзије (4.26%), знатнп вища у 
пднпсу на Гuгл AdWords (1.70%). Међутим, иакп је Бинг Ads тренутнп ефикаснији и 
прпфитабилнији за пглащаваое, Гuгл AdWords је заступљенији вид пглащаваоа већег 
претраживаша, па се преппрушује кпмбинпваое уз Бинг Ads кампаое.     
 

Непдвпјива пд дигиталнпг маркетинга је интерактивнпст. Мнпги је сврставају у кљушне 
кпнцепте интернета и кпнцепт кпји је пд изузетне важнпсти за дигитални маркетинг. 
Интерактивнпст веб сајта ппседује ппзитивне ефекте кап щтп су прихватаое и задпвпљствп. 
Интерактивнпст утише на став према сајту, релевантнпст садржаја, ппвратак кприсника на веб 
сајт и куппвину на веб сајту. Интерактивнпст ппзитивнп утише на бпље прпцесираое 
инфпрмација са сајта и инфпрмација п прпизвпду и бренду. Кандидат се у радпвима 2.5.6, 2.5.8 
и 2.5.9 бави интерактивнпщћи из разлишитих перспектива. У раду 2.5.6 кандидат уппређује 
некпликп мера перципиране интерактивнпсти стварне интерактивнпсти какп би се 
идентификпвап мпдел кпји ппседује највећи пптенцијал у нпвпм кпнтексту веба 2.0 и нпвих 
интерактивних карактеристика. Иакп су мнпги дефинисали интеррактивнпст, не ппстпји мнпгп 
инструмената за мереое интерактивнпсти. С друге стране све мере интерактивнпсти су настале 
у перипду када је интернет бип статишан и динамишке карактеристике какве су данас стандард 
нису ппстпјале. У раду су анализиране разлишите мере интерактивнпсти, какп би се избпр сузип 
на инстрменте аутпра Лија кпји мери перципирану интерактивнпст прекп активне кпнтрпле, 
двпсмерне кпмуникације и синхрпнизације, аутпра Вуа кпји мери перципирану интерактивнпст 
прекп перципиране кпнтрпле, перципиране реакције и перципиране перспнализације и аутпра 
Спнга и Цинкана кпји мере перципирану интерактивнпст прекп перципиране кпнтрпле, 
перципиране кпмуникације и перципиране респпнзивнпсти. У експеринету су креирана два 
стимулуса у виду интерактивнпг и неинтерактивнпг сајта шија перципирана интерактивнпст је 
мерена са претхпднп пписана три инструмента. У раду је ппказанп да инструменти аутпра Вуа и 
аутпра Спнга и Цинкама мпгу ппузданп да мере перципирану интерактивнпст и савременп 
дизајнираних нтерактивних сајтпва. Вупв инструмент у пднпсу на инструмент Спнга и Цинкана 
има већу псетљивпст и мпже мерити прецизније маое разлике у интерактивнпсти. У раду 2.5.9 
се истражује какп се мпже мерити перципирана и актуелна интерактивнпст веб сајта у 
пкружеоу аутпматизације кпју нуде веб аналитишки алати. Детаљнп је приказанп 
експерименталнп пкружеое у кпме је вариран нивп актуелне интерактивнпсти 
имплементацијпм разлишитпг нивпа интерактивних карактеристика. У раду су сумарнп 
наведене преппруке разлишитих аутпра пп питаоу ппстизаоа пдређенпг нивпа актуелне 
интерактивнпсти. Какп би се пбезбедилп да се актуелна интерактивнпст два сајта пбјективнп 
мери експериментални сајтпви су ппвезани са аналитишким алатима, у кпнкретнпм слушају са 
Гугл Аналитикпм. У раду се даје уппредна анализа резултата дпбијених мереоем перципиране 
интерактивнпсти и пбјективне интерактивнпсти из Гугл Аналитике. Сајт кпји ппседује вище 
интерактивних карактеристика је имап дуже задржаваое на сајту и маоу стппу напущтаоа 
сајта, али и маои брпј прегледаних страна, кап и прегледа страна пп ппсети. Интерактивни сајт 
је имап статистишки знашајну разлику у брпју акција кпнверзије, кпје су у датпм слушају биле 
пријаве. У раду 2.5.8 кандидат истражује да ли ће испитаници разлишитп перципирати 
интерактивнпст истпг веб сајта на декстпп и на мпбилнпј платфпрми и какп ће се меоати 
разлишити ефекти интерактивнпсти на датим платфпрмама. У експерименту су креирана шетири 
стимулуса: интерактиван сајт на мпбилнпј платфпрми, интерактиван сајт на десктпп платфпрми, 
неинтерактиван сајт на мпбилнпј платфпрми и неинтерактиван сајт на десктпп платфпрми. 
Ппред мереоа да ли ппстпји разлика перципиране интерактивнпсти веб сајта ппсматрана на 
десктпп и мпбилнпм уређају и какп се меоају ставпви према према сајту, задпвпљствп сајтпм 
свеукупни квалитет сајта и намера лпјалнпсти. Истраживаое је ппказалп да се перципирана 
интерактивнпст истпветнпг сајта на мпбилнпј платфпрми прпцеоује кап већа у пднпсу на сајт 
ппсматран на десктпп платфпрми. Варијабле став према сајту, задпвпљствп сајтпм, свеукупни 
квалитет сајта и намера лпјалнпсти ппказују већи нивп на мпбилнпј платфпрми у пднпсу на 
дектпп платфпрму. Из истраживаоа се мпже закљушити да акп се кпристи респпнзивна 
платфпрма и прпјектује један нивп интерактивнпсти, на мпбилнпј платфпрми тај нивп мпже 
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бити већи а у слушају виспке интерактивнпсти мпже дпћи дп засићеоа кприсника и лпщије 
прпцене веб сајта нампбилнпј платфпрми.  
 

У раду 2.6.1 кандидат се бавип нпвим дигиталним технплпгијама и изазпвима кпје пне 
представљају за праксу маркетинга. Нпве дигиталне технплпгије према великпм брпју аутпра 
меоају праксу маркетинга. Брзина кпјпм се дещавају прпмене данас се мери недељама. С 
друге стране пптрпщаши све вище прилагпђавају свпје навике нпвим технплпгијама, па се 
гпвпри п ппвезанпм пптрпщашу или дигиталнпм пптрпщашу. Какп би се кпмпаније приближиле 
таквим пптрпщашима пптребнп је мнпгп улагаоа у нпве дигиталне технплпгије, а све у циљу 
ппвећаоа агилннпсти и респпнзивнпсти. Међутим, велики брпј кпмпанија није у мпгућнпсти да 
држи кпрак са нпвим дигиталним технплпгијама и мнпге јпщ увек уше какп да се прилагпде 
пвим прпменама. Неппзнаваое мпгућнпсти нпвих технплпгија и ппгрещна примена мпгу да 
наруще углед прпизвпда, бренда и кпмпаније. У раду кандидат пписује мпгућнпсти и изазпве 
кпје пружају нпве технплпгије са нагласкпм на мпбилне технплпгије, увећану и виртуелну 
реалнпст, бикпне, ппвезане прпизвпде или „IoT“ уређаје, нпсеће технплпгије и 3Д щтампаое. 
Закљушује се да је маркетинг данас једна пд функција кпја је највище зависна пд технплпгија и 
да се маркетинг види кап некп кп предвпди кпмпаније у дигиталнпј трансфпрмацији. Какп би 
се превазищли прпблеми кпји мпгу настати неппзнаваоем технплпгија, све се вище 
уппщљавају директпри маркетинг технплпгија кпји треба да премпсте ппстпјећи јаз. Ппред тпга 
неппхпднп је ппвећати и бучет за маркетинг щтп представљ и један пд трендпва ппслпваоа 
развијених земаља.  
 

Кандидат је и у перипду ппсле избпра у зваое ванреднпг прпфеспра наставип да се бави 
применпм видеп игара, али у нпвим кпнтекстима. Вепма атрактивнп ппље истраживаоа 
представља примена елемената видеп игара у неиграшкпм кпнтексту, кпја се пппуларније 
назива гејмификација. Кандидат се гејмификацијпм бави у радпвима 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 и 2.3.6. 
Какп би веб сајтпви били ефикасни и испунили свпје циљеве пптребнп је да се пбезбеди 
дпвпљан брпј кприсника кпји ће ппсетити сајт и дпвпљан брпј кприсника кпји ће предузети 
неку акцију на сајту. Щтп вище ппсетилаца сајта се преведе дп предузимаоа акције, тп ће сајт 
бити ефикаснији. Ефикаснпст веб сајта се мери кпнверзијпм, тј. мпгућнпщћу да сајт преведе 
кприсника из једнпг стаоа у другп. Аутпри кпји су се бавили кпнверзијама навпде да сајт мпже 
превести кприсника пд стаоа ппсетипца дп некпга кп је преузеп акцију крпз некпликп 
кпнверзија. Кпнверзије се изражавају стпппм кпнверзије кап прпцентпм пних кприсника кпји су 
прещли из једнпг стаоа у другп. У раду 2.3.6 кандидат се бави кпнцептуализацијпм мпдела 
кпнверзија кпје се мпгу пстварити применпм гејмификације на елеменете кприснишкпг 
интерфејса и интеракције са кприсницима. Предлпжени прпцес унапређеоа кпнверзије се 
пдвија крпз три фазе. Прва фаза је мпделираое левка сајта кпји представља визуелизацију свих 
путаоа кприсника пд пдредищне стране дп места предузимаоа акције, тј. испуоеоа циља 
сајта. Накпн тпга се врщи анализа левка, тј. мапираое кприсника крпз фазе кпнверзије какп би 
се утврдилп где дплази дп највећег пдлива кприсника и слабљеоа међуфазне стппе 
кпнверзије. У трећем кпраку се унапређује кпнверзија на местима на кпјима је утврђенп да 
дплази дп пада стппе кпнверзије. Унапређеое се спрпвпди применпм елемената игре на 
кприснишки интерфејс и интеракцију са кприсницима. Овп мпже бити примена пснпвних 
механика игре кап щтп су ппени, нивпи или бечеви, али и примена слпженије динамике и 
естетике игре. У прпцесу унапређеоа пптимизације је вепма важнп да се јаснп идентификује кп 
је кприсник и да се креира оегпв мпдел пппуларније назван перспна. Сваки кприсник се 
мптивище на пдређени нашин, некп жељпм да ппстигне щтп вище, некп жељпм да истражи щтп 
вище. У играма су пппуларни пквири кпји класификују кприсника и један пд најпппуларнијих 
мпдела класификације је Бартелпв мпдел шетири типа кприсника. У зависнпсти пд тпга кп је 
кприсник, прпјектпваће се и елементи игре кпји трба да се имплементирају. У раду 2.2.1 се 
кпристе резултати претхпдне кпнцептуализације какп би се на кпнкретнпм примеру веб сајта е-
пбразпваоа пптимизпвала кпнверзија кприсника и ппстигли циљеви сајта. У првпј фази је 
изврщена анализа мпгућих путаоа кприсника пд пдредищне стране кпја је у пвпм слушају 
ппшетна страна пбразпвнпг ппртала, дп разлишитих страна на кпјима се кприсници инфпрмищу 
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п предметима, преузимају материјале и раде задатке. За пптребе истраживаоа је креиран 
експеримент у кпме је један деп испитаника кпристип класишан ситем е-пбразпваоа, а други 
деп кпристип гејмификпван приступ. У гејмификацији су кприщћени елементи кпји ће привући 
пажоу кприсника, ангажпвати их и упућивати на акцију. Гејмификпвани систем је укљушивап 
мпдификацију путаое кприсника уметаоем нпве гејмификпване стране и ппвезиваое са 
ппстпјећим активнпстима кприсника. Праћеое система се пдвијалп крпз аналитишки алат Гугл 
Аналитик. На крају експеримена је спрпведенп и анкетнп истраживаое студената. Резултати 
веб аналитике су ппказали мнпгп већи степен прегледа страница предмета и страница са 
материјалима и задацима гејмификпванпг система, кпји је бип прекп тридесет прпцената већи, 
у пднпсу на класишан систем. Ангажпваое кприсника је такпђе знашајнп ппвећанп. Кприсници 
су прпвпдили псамдесет прпцената вище времена на страницама гејмификпванпг система. 
Преузели су знатнп вище материјала и урадили вище задатака у гејмификпванпм систему. У 
анкетнпм истраживаоу је ппказанп да је интризишка мптивација кприсника гејмификпванпг 
система била мнпгп већа и да је задпвпљствп кприсника гејмификпванпг система билп веће. У 
раду 2.3.1 кандидат даје ппсежан преглед литертуре и смерница у пбласти гејмификације кпје 
се пднпсе  на е-пбразпваое кап важан сегмент примене техника игре у неиграшкпм кпнтексту.. 
Акценат рада је на пквирима за интризишну мптивацију и активнпстима кпје впде ка ппвећаоу 
интризишне мптивације. Ппред тпга, кандидат се бави стаоем „тпка“ и елемнтима кпји впде ка 
оему. У раду се дају и  смернице за имплементацију гејмификације, кап и примери у пбласти е-
пбразпваоа. У раду 2.1.1 кандидат на пснпву наушнпг и практишнпг искуства у пбласти 
гејмификације приказује екпсистем гејмификације са свим оегпвим елементима, кап и 
трендпве у пбласти гејмификације. У раду се приказују разлишити типпви гејмификације у 
пднпсу на тп да ли се пна ппсматра из перспективе кпристи и пнпга кп је укљушен у 
гејмификацију или из перспективе ангажпваоа и рещаваоа прпблема. У другпм делу се 
приказују елементи гејмификације, прекп МДА пквира и ДМЦ пквира. У пквиру пписа 
пдабраних кпмппненти дају се и смернице за оихпву имплементацију. Један велики деп рада 
је ппсвећен мптивацији и класификацији играша прекп Бартелпвих група, Радпфпве мптивације 
за играое, Малпнепвих фактпра мптивације, дп стаоа „тпка“. Рад се закљушује приказпм 
интегрисанпг пквира гејмификације кпји треба да рещи идентификпване прпблеме и 
систематски приступи гејмификацији.  
 

Једна пд пбласти интереспваоа кандидата је и дпживљај пптрпщаша кпјпм се бавип и у свпјпј 
дпктпрскпј дисертацији. Дпживљај пптрпщаша је пд једнпг релативнп неппзнатпг кпнцепта за 
двадесет гпдина ппстап кпнцепт кпји представља најважнији припритет меначера у маркетингу 
мнпгих предузећа. Онп щтп прати сваку пбласт кпја је у развпју је и неппстпјаое стандардне 
терминплпгије и мнпгп кпнцептуалних разлика међу аутприма. Међутим, данас се предузећа 
сусрећу са прпблемпм интеракције са купцима у разлишитим ташкама кпнтакта у 
мултиканалнпм пкружеоу и пбезбеђиваоем пптималнпг дпживљаја. Овп кпнцепт шини 
примарним интереспм маркетинг меначера. У пбласти дпживљаја пптрпщаша кандидат је 
пбјавип радпве 2.3.3, 2.5.3 и 2.5.4. Циљ рада 2.5.4 је да, кап први свепбухватан рад, представи 
преглед пбласти дпживљаја пптрпщаша и пбезбеди базу знаоа за све кпји би да се баве 
дпживљајем купаца. У раду је представљен јединствени истпријски преглед литературе у 
пбласти дпживљаја купаца какп би се разјаснилп щта дпживљај представља, какп је дпживљај 
евплуирап дп нпве екпнпмске ппнуде и какп се маркетинг прилагпђава дпживљају кап нпвпј 
ппнуди. У наставку рада кандидат је прекп анализе дефиниција, типпва дпживљаја, стимулуса 
и временскпг аспекта ппкущап да кпнцептуализује дпживљај. У трећем делу рада кандидат 
представља преглед мпдела управљаоа дпживљајем пптрпщаша- Свепбухватни приступ у раду 
птвара некпликп истраживашких питаоа кпја се пднпсе на перцепцију ппнуде дпживљаја пд 
стране купаца, на мпгућнпст кпнципираоа маркетинг микса у кпме ће дпживљај бити пснпв 
ппнуде и на прпблеме кпји се мпгу јавити некпнзистенцијпм у извпђеоу дпживљаја. У раду 
2.3.3 кандидат се бави квалитетпм дпживљаја купаца. С пбзирпм на кпмплекснпст управљаоа 
свим ташкама кпнтакта са купцима, кпмпаније некада нису у стаоу да прпцене да ли ће 
резултујући дпживљај пбезбедити задпвпљавајући нивп квалитета. Какп би се пвај прпблем 
превазищап аутпри су развили кпнцепт метрика кпји ће прпценити перципирани дпживљај пд 
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стране купаца. Квалитет дпживљаја купаца се дефинище кап перципирани суд п изврснпсти 
или суперипрнпсти дпживљаја купаца. Кандидат анализира дпступне мере квалитета 
дпживљаја и закљушује да кпнцепти прилазе дпживљају на разлишите нашине, кап и да су 
инструменти за мереое кпмплексни, па ппстпји прпстпр за оихпвп унапређеое.  С пбзирпм на 
тп да се данас банке сусрећу са великим изазпвима, а кпји се најпре пднпси на недпстатак 
диференцијације нелпјалне купце и нпве кпнкуренте у виду финансијских технплпгија, 
дпживљај се види кап рещеое прпблема. У раду 2.5.3 кандидат се бави дпживљајем купаца у 
пнлајн пкружеоу и импликацијама на дигиталнп банкарствп. Наппмиое се да дпсадащое 
ппсматраое банкарских услуга кап утилитаристишких не мпже вище да егзистира, већ се мпра 
увести и хедпнистишка кпмппнента. Овп ппдразумева увпђеое нпвих инфпрмаципних 
прпизвпда или прпизвпда заснпваних на инфпрмацијама и креативне банкарске сервисе. 
Ппред тпга се наппмиое, да иакп је данас велики брпј услуга пнлајн карактера, купци ће се 
ппнащати мултиканалнп, па је пптртебнп пбезбедити дпбру интеграцију и сада пратити 
мултиканални дпживљај.  
  
ПЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНП-ИСТРАЖИВАКПГ И ПЕДАГПШКПГ РАДА 
 

На пснпву прегледа и анализе пбјављених радпва, мпже се кпнстатпвати да је кандидат др 
Велимир Щтављанин пстварип знашајне наушнп-истраживашке резултате. Радпви кандидата др 
Велимира Щтављанина, истражују знашајне теме уже наушне пбласти маркетинга, пднпса с 
јавнпщћу и мултимедијалних кпмуникација фпкусирајући се на дигитални маркетинг,  
дпживљај пптрпщаша, бренд меначмент, гејмификацију и мултимпдалну бипметрију.  
 

Накпн избпра у зваое ванреднпг прпфеспра, др Велимир Щтављанин је пбјавип три рада у 
шаспписима са SCI и SCIe листе, рад у шасппису пд међунарпднпг знашаја, ппглавље у 
мпнпграфији међунарпднпг знашаја, щест радпва у впдећим шаспписима пд наципналнпг 
знашаја, седам радпва на међунарпдним наушним скуппвима, пет радпва на скуппвима пд 
наципналнпг знашаја, кап и друге индивидуалне наушнп-истраживашке резултате. Радпви 
кандидата су цитирани прекп 60 пута. Одржап је предаваое пп ппзиву на међунарпднпј 
кпнференцији. Кпаутпр је учбеника у пбласти мултимедијалних технплпгија, кпнкретније 
мултимпдалне бипметрије. Бип је ментпр у изради 23 заврщна диплпмска и 34 мастер рада и 
шлан у прекп 200 кпмисија за израду заврщних радпва на пснпвним и диплпмским мастер 
академским студијама. Бип је ментпр у изради щест пдбраоених дпктпрских дисертација и 
кпментпр је кандидату шија дисертациа је у изради. Бип је шлан три кпмисије пдбраоених 
дпктпрских дисертација и шлан је кпмисија за две дисертације кпје су у изради. Педагпщки рад 
кандидата др Велимира Щтављанина виспкп је вреднпван, щтп пптврђују анкете студената 
Факултета прганизаципних наука и велики брпј студената кпји бирају др Велимира 
Щтављанина за ментпра на разлишитим нивпима студија. 
  

На пснпву наведенпг, кандидат др Велимир Щтављанин у пптпунпсти испуоава све Закпнпм 
прпписане услпве за избпр у зваое редпвнпг прпфеспра. 

 
 

ЗАКЉУЧНП МИШЉЕОЕ И ПРЕДЛПГ КПМИСИЈЕ 
 

На пснпву прегледа прилпжене дпкументације, Кпмисија је утврдила да се на кпнкурс у 
предвиђенпм рпку пријавип један кандидат, др Велимир Щтављанин ванредни прпфеспр 
Факултета прганизаципних наука.  
 

На пснпву материјала кпји је прилпжен и анализе наушних, струшних и педагпщких квалитета, 
кап и пстварених резултата у ужпј наушнпј пбласти Маркетинг, пднпси с јавнпщћу и 
мултимедијалне кпмуникације, Кпмисија је закљушила да кандидат др Велимр Щтављанин 
испуоава све Закпнпм прпписане услпве за избпр у зваое редпвнпг прпфеспра за ужу наушну 
пбласт Маркетинг, пднпси с јавнпшћу и мултимедијалне кпмуникације. 
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Анализирајући наушне, струшне и педагпщке квалитете кандидата др Велимира Щтављанина, 
Кпмисија је кпнстатпвала да кандидат ппседује изузетне резултате у ужпј наушнпј пбласти 
Маркетинг, пднпси с јавнпшћу и мултимедијалне кпмуникације. Резултати кпје је пстварип 
ванредни прпфеспр др Велимир Щтављанин на ппдрушју наушнп-истраживашкпг рада указују на 
испуоенпст услпва за избпр у зваое редпвнпг прпфеспра, прпписаних Правилникпм п 
услпвима за стицаое зваоа наставника на Универзитету у Бепграду. Кандидат др Велимир 
Щтављанин ппседује великп искуствп у раду са студентима у извпђеоу наставе щтп ппказују и 
виспке пцене на спрпведеним анкетама за евалуацију квалитета наставе на Факултету 
прганизаципних наука Универзитета у Бепграду. Др Велимир Щтављанин је дап велики 
дппринпс кап ментпр щест пдбраоених дпктпрских дисертација, кпментпр дисертације у 
изради, шлан три кпмисије дисертација кпје су пдбраоене и две кпмисије дисертација у 
изради. Др Велимир Щтављанин је дап дппринпс и у пбезбеђиваоу наушнп-наставнпг 
ппдмлатка кап ментпр за прекп 50 и шлан у прекп 100 кпмисија за пдбрану заврщних 
диплпмских и мастер радпва на  Факултету. Кандидат је дап и запажен струшнп–прпфесипнални 
дппринпс кап шлан уређивашких пдбпра шаспписа, шлан прпграмских и прганизаципних пдбпра 
кпнференција и ангажманпм на наушним прпјектима и активним шланствпм у дпмаћим и 
међунарпдним струшним аспцијацијама, кап и дппринпс у сарадои са другим виспкпщкплским 
и наушнпистраживашким устанпвама. 
    

Имајући у виду све наведенп, Кпмисија сматра да кандидат др Велимир Щтављанин ппседује 
виспке наушне, струшне и педагпщке квалитете и да испуоава све закпнске и Статутпм 
предвиђене услпве за избпр у зваое редпвнпг прпфеспра за ужу наушну пбласт за кпју се бира. 
Стпга, Кпмисија предлаже да се ванредни прпфеспр др Велимир Штављанин изабере за 
наставника у зваое редпвнпг прпфеспра са пуним радним временпм, на непдређенп време, за 
ужу наушну пбласт Маркетинг, пднпси с јавнпщћу и мултимедијалне кпмуникације. 
  

У Бепграду, 22. нпвембар 2017. гпдине 
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