
                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Управљање квалитетом 

Број кандидата који се бирају: 2 

Број пријављених кандидата: 3 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Маја Глоговац 

 2. Ана Хорват 

3. Александра Живаљевић 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1. КАНДИДАТ ДР МАЈА ГЛОГОВАЦ 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Маја, Гојко, Глоговац 

- Датум и место рођења: 05.05.1984. Сарајево, БиХ 

- Установа где је запослен: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 
- Звање/радно место: Асистент 

- Научна, односно уметничка област: Управљање квалитетом 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка:Београд, 2008. 

Мастер:   

- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2009. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Управљање квалитетом 

Магистеријум:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Докторат: 

- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

- Место и година одбране: Београд, 2017 

- Наслов дисертације: Процесно-системски приступ моделовању трошкова квалитета 

- Ужа научна, односно уметничка област: Управљање квалитетом 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- 2009. Сарадник у настави за ужу научну област Управљање квалитетом на Факултету 

организационих наука, Универзитета у Београду - избор  



- 2010. Сарадник у настави за ужу научну област Управљање квалитетом на Факултету 

организационих наука, Универзитета у Београду - реизбор 

- 2011. Асистент за ужу научну област Управљање квалитетом на Факултету организационих наука, 

Универзитета у Београду - избор 

- 2014. Асистент за за ужу научну област Управљање квалитетом на Факултету организационих 

наука, Универзитета у Београду - реизбор 

 

3) Испуњени услови за избор у звање доцента 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

5,0 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода  

4,8 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

Више од 8 година радног искуства на 

Факултету организационих наука 

Универзитета у Београду у настави на 

предметима из уже научне области. 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / учешћа у 

комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

Члан комисије за одбрану преко 30 

завршних радова на основним 

академским студијама. 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер  или докторским 

студијама 

 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

саопштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 

и друго 

6 Објављен један рада из категорије М21; М22 или 

М23 из научне области за коју се бира 

М21 – 1 рад 

М22 – 1 рад 

М23 – 1 рад 

1. Interactive Learning Environments 

(М21); 2. Software Quality Journal 

(М22); 3. Total Quality Management 

and Business Excellence (М23). 

7 Саопштена два рада на научном или стручном 

скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 

М33 – 13 

радова 

М63 – 9 

радова   

1. Teaching & Education Conference; 

2. International Symposium SymOrg; 

3. EURAS; 4. International Conference 

Standardization, Protypes And Quality; 

5. International Conference on 

Education and New Learning 

Technologies; 6. International 

Conference on e-Education, e-



Business, e-Management and e-

Learning; 7. International Conference 

on Business, Economics and Financial 

Sciences, and Management; 8. 

International Conference of YUSQ 

STC for Six Sigma; 9. Научно 

стручни скуп: Систем квалитета 

услов за успешно пословање и 

конкурентност; 10. Скуп 

привредника и научника SPIN; 11. 

Национална конференција о 

квалитету, са међународним 

учешћем; 12. Конференција из 

области информационо 

комуникационих технологија YU 

INFO; 13. Симпозијума о 

операционим истраживањима 

SYMOPIS. 

8 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање доцента из научне 

области за коју се бира 

  

9 Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије М31-

М34 и М61-М64) од
 
избора у претходно звање из 

научне области за коју се бира. 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 

 1. Стратешки научно-истраживачки 

пројекат  „Инфраструктура за 

електронски подржано учење у 

Србији“, бр. III47003, 2011-2017, 

финансираног од стране 

Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике 

Србије; 

2. Од 2011. год. члан тима за 

интерну проверу и припрему за 

сертификацију система менаџмента 

квалитета Факултета 

организационих наука према 

захтевима стандарда ISO 9001. 

3. Пројекат Истраживачко-развојног 

центра ФОН-а „Подизање нивоа 

безбедности информација и 

сертификација система менаџмента 

безбедношћу информација према 

захтевима стандарда ISO /IEC 

27001:2013; 

4. TEMPUS пројекат „Improvement 

of Students’ Internship in Serbia”, JP 

510985-2010; 

5. Пројекат „Improvement of 

Municipal Business Process 

Management within the Srebrenica 



Regional Recovery Programme”, у 

оквиру програма које спроводи 

UNDP организација. 

11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за 

коју се бира, монографија, практикум или збирка 

задатака (са ISBN бројем) 

1 Живковић, Н., & Глоговац, М. 

(2015). Управљање квалитетом. 

Београд, Факултет организационих 

наука, ISBN 978-86-7680-311-8. 

12 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 у периоду од последњег избора из научне 

области за коју се бира.   (за поновни избор ванр. 

проф) 

  

13 Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије М31-

М34 и М61-М64) у периоду од последњег избора 

из научне области за коју се бира.    (за поновни 

избор ванр. проф) 

  

14 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира. 

  

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 

 

10 (WoS) Др Маја Глоговац је хетероцитирана 

10 пута у бази Web of Science. 

16 Саопштено пет радова на међународним или 

домаћим скуповима (категорије М31-М34 и 

М61-М64) од којих један мора да буде пленарно 

предавање или предавање по позиву на 

међународном или домаћем научном скупу од 

избора у претходно звање из научне области за 

коју се бира  

  

17 Књига из релевантне области, одобрен уџбеник 

за ужу област за коју се бира, поглавље у 

одобреном уџбенику за ужу област за коју се 

бира или превод иностраног уџбеника одобреног 

за ужу област за коју се бира, објављени у 

периоду од избора у наставничко звање 

  

18 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. Стручно-професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог одбора или учесник на 

стручним или научним скуповима националног или међународног 

нивоа. 

3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 

академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

4. Аутор или коаутор елабората или студија. 



5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 

6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 

унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

7. Поседовање лиценце. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 
1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, 

помоћних стручних органа или комисија на факултету или 

универзитету у земљи или иностранству.  

2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 

друштвеној заједници. 

3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 

односно Универзитета. 

4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 

5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 

удружења и институција или сл.). 

6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 

науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 

остварења са другим високошколским или научноистраживачким 

установама у земљи или иностранству. 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским  или научноистраживачким установама у земљи или 

иностранству, 

3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима 

или организацијама националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 

иностранству. 

 

1.2. Члан Организационог одбора 11. Међународне конференције “Standardization, Protypеs And Quality: A 

Mеans Of Balkan Countriеs’ Collaboration”, Београд, Факултет организационих наука, 2014. 

1.4. Члан Комисије за израду извештаја о самовредновању Факултета организационих наука за 2011. год, по  

       стандарду: Квалитет наставника и сарадника 

1.6.  Рецензирање радова за XIV International Symposium SymOrg 2014. 

        Рецензирање рада за часопис Behaviour and Information Technology, категорије М22, 2017. год. 

2.1. Члан Комисије за попис рачунарске, аудио, сигурносне и телекомуникационе опреме, 2017. год. 

2.4. Вођење студентских пракси у Лабораторији за контролу квалитета, на Факултету организационих наука. 

3.1. Учешће на стратешком научно-истраживачком пројекту  „Инфраструктура за електронски подржано 

учење у Србији“, бр. III47003, 2011-2017, подржаног од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 

3.2. Извођење вежби на студијском  програму  мастер  академских  студија Рачунарство у друштвеним 

наукама, на мастер студијама на Универзитету у Београду, на предмету Рачунарски подржано учење. 

 

 

 

 



2. КАНДИДАТ ДР АНА ХОРВАТ 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Ана, Жељко, Хорват 

- Датум и место рођења: 28.03.1983. Београд 

- Установа где је запослен: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

- Звање/радно место: стручни сарадник у Лабораторији за контролу квалитета 

- Научна, односно уметничка област: Управљање квалитетом 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2008. 

Мастер:   

- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2009. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Управљање квалитетом 

Магистеријум:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Докторат: 

- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

- Место и година одбране: Београд, 2017. 

- Наслов дисертације: Модел зрелости квалитета здравствених организација заснован на теорији 

комплексности  

- Ужа научна, односно уметничка област: Управљање квалитетом 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

-2009. Сарадник у настави за ужу научну област Управљање квалитетом на Факултету 

организационих наука, Универзитета у Београду - избор 

-2010. Сарадник у настави за ужу научну област Управљање квалитетом квалитетом на Факултету 

организационих наука, Универзитета у Београду - реизбор 

-2011. Асистент за ужу научну област Управљање квалитетом квалитетом на Факултету 

организационих наука, Универзитета у Београду - избор 

-2014. Асистент за ужу научну област Управљање квалитетом квалитетом на Факултету 

организационих наука, Универзитета у Београду - реизбор 

-2017. Стручни сарадник у Лабораторији за контролу квалитета на Факултету организационих 

наука, Универзитета у Београду  

 

3) Испуњени услови за избор у звање доцента 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

4.73 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода  

4.80 



3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

Више од 8 година радног искуства на 

Факултету организационих наука 

Универзитета у Београду у настави на 

предметима из уже научне области  

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / учешћа у 

комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

Члан комисије за одбрану преко 40 

завршних радова на основним 

академским студијама 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер  или докторским 

студијама 

 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 

и друго 

6 Објављен један рада из категорије М21; М22 или 

М23 из научне области за коју се бира 

М21 – 1 рад; 

М22 – 2 

рада; 

1. Interactive Learning Environments 

(М21) 

2. Journal of Evaluation in Clinical 

Practice (М22) 

3. Engineering Economics (М22) 

7 Саопштена два рада на научном или стручном 

скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 

М33 – 12 

радова 

М34 – 1 рад 

М63 – 7 

радова 

1. International Scientific Conference 

on Economic and Social Development; 

2. Teaching & Education Conference; 

3. International Symposium SymOrg;  

4. International Conference on 

Education and Modern Educational 

Technologies; 

5. EURAS; 6. International Conference 

Standardization, Protypes And Quality;  

7. Business Related Scientific Research 

Conference; 

8. EDULEARN10;  

9. Conference of the International 

Federation of Operational Research 

Societies; 

10. Мeđunarodni naučni stručni skup 

Sistem kvaliteta uslov za uspešno 

poslovanje i konkurentnost; 

11. YU INFO; 

12. Nacionalna konferencija o kvalitetu 

života; 

13. Međunarodna naučno-stručna 

konferencija o upravljanju otpadom; 

8 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање доцента из научне 

области за коју се бира 

  



9 Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије М31-

М34 и М61-М64) од
 
избора у претходно звање из 

научне области за коју се бира. 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 

 Стратешки пројекат број III47003, 

“Инфраструктура за електронски 

подржано учење у Србији” 

(Infrastructure for Technology-

Enhanced Learning in Serbia). 

 

TEMPUS пројекат:  „Improvement of 

Partnership with Enterprises by 

Enhancement of a Regional Quality 

Management Potentials in Western 

Balkans Countries (EQIWBC), 

543662-TEMPUS-1-2013-1-ME- 

TEMPUS-JPHES. 

 

Члан тима за интерну проверу и 

припрему за сертификацију система 

менаџмента квалитета Факултета 

организационих наука према 

захтевима стандарда ISO 9001. 

11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за 

коју се бира, монографија, практикум или збирка 

задатака (са ISBN бројем) 

  

12 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 у периоду од последњег избора из научне 

области за коју се бира.   (за поновни избор ванр. 

проф) 

  

13 Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије М31-

М34 и М61-М64) у периоду од последњег избора 

из научне области за коју се бира.    (за поновни 

избор ванр. проф) 

  

14 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира. 

  

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 

 

10 (WoS)  

 
др Ана Хорват је хетеро цитирана 10 

пута у бази Web of Science  

 

16 Саопштено пет радова на међународним или 

домаћим скуповима (категорије М31-М34 и 

М61-М64) од којих један мора да буде пленарно 

предавање или предавање по позиву на 

међународном или домаћем научном скупу од 

избора у претходно звање из научне области за 

коју се бира  

  

17 Књига из релевантне области, одобрен џбеник за 

ужу област за коју се бира, поглавље у 

одобреном уџбенику за ужу област за коју се 

  



бира или превод иностраног уџбеника одобреног 

за ужу област за коју се бира, објављени у 

периоду од избора у наставничко звање 

18 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. Стручно-професионални 

допринос 
1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог одбора или учесник на 

стручним или научним скуповима националног или међународног 

нивоа. 

3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 

академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

4. Аутор или коаутор елабората или студија. 

5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 

6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 

унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 
7. Поседовање лиценце. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 
1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, 

помоћних стручних органа или комисија на факултету или 

универзитету у земљи или иностранству.  

2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 

друштвеној заједници. 

3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 

односно Универзитета. 

4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 

5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 

удружења и институција или сл.). 

6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 

остварења са другим високошколским или научноистраживачким 

установама у земљи или иностранству. 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским  или научноистраживачким установама у земљи 

или иностранству. 

3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 

удружењима или организацијама националног или међународног 

нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 

иностранству. 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 



3.3. Члан уређивачког одбора зборника радова међународне конференције „Standardisation, Protypes and 

Quality: a Means of Balkan Countries’ Collaboration“ (ISBN: 978-86- 7680-299-9). 

 

3.4. Члан Организационог одбора међународних конференција:  
       2014, EURAS. 

       2014, Standardization, Protypеs And Quality: A Mеans Of Balkan Countriеs’ Collaboration. 

       2016-2017, SYMORG 2016 и SYMORG 2018. 

 

1.4. 2015, члан Комисије за израду Извештаја о самовредновању Факултета организационих наука (Стандард  

       7: Квалитет наставника и сарадника) 

 

1.6. 2016-2017, рецензирање радова за часопис Total Quality Management & Business Excellence (M23);        

       2014, Рецензирање радова за XIV International Symposium SymOrg 2014.  

 

2.1. др Ана Хорват је од 2009. године секретар Катедре за менаџмент квалитета и стандардизацију. 

       2015, члан Комисије за попис ситног инвентара, материјала, недовршених производа, готових   

       производа, залиха робе, финансијских пласмана, потраживања, обавезе, готовине и готовинских  

       еквивалената, на Факултету организационих наука. 

       2010 - 2012, и 2016, члан Комисије за продају пријавног листа на конкурс за упис у прву годину  

        основних академских студија. 

       2011-2017, члан Комисије представника Факултета организационих наука на Сајмовима образовања:   

       EduFair и Сајму образовања и наставних средстава. 

 

5.1. Учешће на стратешком научно-истраживачком пројекту  „Инфраструктура за електронски подржано 

учење у Србији“, бр. III47003, 2011-2017, подржаног од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије;  

Учешће на TEMPUS пројекту:  „Improvement of Partnership with Enterprises by Enhancement of a Regional 

Quality Management Potentials in Western Balkans Countries (EQIWBC), 543662-TEMPUS-1-2013-1-ME- 

TEMPUS-JPHES, 2013-2016. 

 

5.2. Извођење вежби на студијском  програму  мастер  академских  студија Рачунарство у друштвеним 

наукама, на мастер студијама на Универзитету у Београду, на предмету Рачунарски подржано учење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КАНДИДАТ ДР АЛЕКСАНДРА ЖИВАЉЕВИЋ 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Александра А. Живаљевић 

- Датум и место рођења: 28.02.1974., Београд 

- Установа где је запослен: Факултет за пословне студије, Џон Незбит универзитет 

- Звање/радно место: ванредни професор 

- Научна, односно уметничка област: Менаџмент 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 1999. 

-Ужа научна, односно уметничка област: Индустријско инжењерство са подусмерењем за 

урпављање квалитетом 

Мастер:   

- Назив установе:  

- Место и година завршетка:  

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе: Факултет за менаџмент, Универзитет „Браћа Карић“ 

- Место и година завршетка: Београд, 2004 

- Ужа научна, односно уметничка област: Менаџмент 

Докторат: 

- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду 

- Место и година одбране: Београд, 2012. 

- Наслов дисертације: „Подизање нивоа квалитета здравствених пословних система“ 

- Ужа научна, односно уметничка област:  Управљање квалитетом 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

-1999. Асистент приправник за предмете Управљање квалитетом, Логистика, Методе и технике 

обезбеђења квалитета, Менаџмент квалитетом у спорту,  на Факултету за предузетни менаџмент, 

Универзитет „Браћа Карић“ - избор 

-2005. Асистент за ужу научну област Менаџмент у техници и технологији , на Факултету за 

предузетни менаџмент, Универзитет „Браћа Карић“- избор 

-2009. Асистент за ужу научну област Менаџмент, на Факултету за пословне студије, Мегатренд 

Универзитет- избор 

-2012. Доцент за ужу научну област Менаџмент на Факултету за пословне студије, Мегатренд 

Универзитет- избор 

-2016. Ванредни професор за ужу научну област Менаџмент, на Факултету за пословне студије, 

Универзитет Џон Незбит, избор. 

 

3) Испуњени услови за избор у звање доцента 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

4.33 



2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода  

4.7 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

8 година радног искуства у настави на 

Факултету предузетни менаџмент, у 

својству асистента-приправника, 

Универзитет „Браћа Карић“ на 

предметима из уже научне области 

менаџмент у техници и технологији. 3 

године радног искуства на факултету 

за пословне студије из уже научне 

области менаџмент, Мегатренд 

Универзитет.  4 године радног 

искуства као доцент на Факултету за 

пословне студије, Мегатренд 

Универзитет, научна област 

Менаџмент. Тренутно ванредни 

професор за ужу научну област 

Менаџмент, Факултет за пословне 

студије, Универзитет Џон Незбит. 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / учешћа у 

комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер  или докторским 

студијама 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и 

др 

Навести часописе, скупове, књиге и 

друго 

6 Објављен један рада из категорије М21; М22 или 

М23 из научне области за коју се бира 

М21 – 1 

рад; 

1. The Service Industries Journal 

 

  
 

7 Саопштена два рада на научном или стручном 

скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 

М33 -3 

рада 

М63 -3 

рада 

 

1.  Proceedings of Third International 

Scientific Conference ERAZ: 

Knowledge Based Sustainable Economic 

Development 2017; 2. Proceedings of 

XIII International Symposium: SymOrg 

2012 – Innovative Management & 

Business Performance; 3. Proceedings of 

5th Research/Expert Conference with 

International Participation, QUALITY 

2007; 4. Regionalna naučnostručna 

konferencija ERAZ 2015; 5. Regionalna 

HR konferencija „Upravljanje 

kvalitetom ljudskih resursa – savremeni 

trendovi“ 2014; 6. Regionalna HR 

konferencija 2013 

8 Објављена два рада из категорије М21, М22 или   



М23 од првог избора у звање доцента из научне 

области за коју се бира 

9 Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије М31-

М34 и М61-М64) од
 
избора у претходно звање из 

научне области за коју се бира. 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 

 1. TEMPUS пројекат reference number 

544093-2013 

2. Учешће у размени професора у 

ЕРАЗМУС пројекту. 

3. Консултант, UNOPS-EP-2016-S-063 

Стручни пројекти: 

3. Електродистрибуцији Центар ДОО 

4. Консултант, „Пројектовање 

процеса и документације у 

пословници Митровац на Тари 

Центра дечјих летовалишта Београд 

по захтевима стандарда ИСО 22000 у 

циљу сертификације система по 

HACCP-у“ 

5. „Пројектовање процеса и 

документације у пословници 

Митровац на Тари Центра дечјих 

летовалишта Београд по захтевима 

стандарда ИСО 22000 у циљу 

сертификације система по HACCP-у“ 

6. „Израда документације QMS- а и 

припрема за сертификацију пословног 

система“ Electric B777“ 

7. Консултант, „Пројектовање и 

унапређење система менаџмента 

квалитетом - QMS- а по ИСО 9001 : 

2000 и CE директива у ARCUS 

METAL- у“ 

8. Консултант, „Подизања нивоа 

система за менаџмент квалитетом на 

Факултету за менаџмент малих и 

средњих предузећа у Београду“ 

9. Координатор, „Подизање нивоа 

система квалитета на Факултету за 

предузетни менаџмент“ 

10. „Подизања нивоа система 

квалитета на Универзитету Браћа 

Карић“ 

11. Консултант, „Увођење система 

квалитета према стандарду серије ЈУС 

ИСО 9000 у НУ Божидар Аџија“ 

12. „Увођење система квалитета и 

унапређења организације БК ИНГ“ 

13. Члан консултантског тима, 

„Увођење система квалитета у 

Акционарском друштву за 



међународну и унутрашњу шпедицију 

и транспорт Транспортшпед“ 

 

Израдила је 2008. године систем за 

менаџмент квалитетом Мегатренд 

универзитета који је усаглашен и са 

ИСО 9001:2008 стандардом и са 

акредитационим стандардима за 

високообразовне установе. 

11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за 

коју се бира, монографија, практикум или збирка 

задатака (са ISBN бројем) 

  

12 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 у периоду од последњег избора из научне 

области за коју се бира.   (за поновни избор ванр. 

проф) 

  

13 Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије М31-

М34 и М61-М64) у периоду од последњег избора 

из научне области за коју се бира.    (за поновни 

избор ванр. проф) 

  

14 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира. 

  

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 

 
  

16 Саопштено пет радова на међународним или 

домаћим скуповима (категорије М31-М34 и 

М61-М64) од којих један мора да буде пленарно 

предавање или предавање по позиву на 

међународном или домаћем научном скупу од 

избора у претходно звање из научне области за 

коју се бира  

  

17 Књига из релевантне области, одобрен џбеник за 

ужу област за коју се бира, поглавље у 

одобреном уџбенику за ужу област за коју се 

бира или превод иностраног уџбеника одобреног 

за ужу област за коју се бира, објављени у 

периоду од избора у наставничко звање 

  

18 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. Стручно-професионални 

допринос 
1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог одбора или учесник на 

стручним или научним скуповима националног или међународног 



нивоа. 

3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 

академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

4. Аутор или коаутор елабората или студија. 

5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 

6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 

унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

7. Поседовање лиценце. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, 

помоћних стручних органа или комисија на факултету или 

универзитету у земљи или иностранству.  

2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 

друштвеној заједници. 

3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 

односно Универзитета. 

4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 

5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 

удружења и институција или сл.). 

6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 

остварења са другим високошколским или научноистраживачким 

установама у земљи или иностранству. 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским  или научноистраживачким установама у земљи 

или иностранству. 

3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 

удружењима или организацијама националног или међународног 

нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 

иностранству. 

 

1.1  2013. године и 2014. године  била је члан програмског одбора и уређивала зборник радова научно-

стручног скупа Регионалне HR конференције. 

 

2.1 Од новембра 2013. године па до децембра 2014. године била је продекан за наставу на другом и трећем 

нивоу студија и научно истраживачки рад Факултета за пословне студије Мегатренд универзитета. 

  

3.1 Од 2013. године до 2016. године учествовала је у програму RODOS (Restructuring of Doctoral Studies in 

Serbia) финансираног од стране TEMPUS програма. 

 

3.2  Од септембра 2012. године до октобра 2014. године била је предавач на основним студијама Megatrend 

International University Vienna. 

 

       Од јуна 2014. године до јануара 2015. године  била је предавач на предмету Operations & Project 

Management на MBA програму Franklin University (Columbus, Ohio, USA.). 

 

3.4 Од маја 2017. године до јуна 2017. године  учествовала је у размени професора у ЕРАЗМУС пројекту, где 

је одржала предавања на Универзитету Повислански у Квидзину у Пољској. 

 

 

 

 



III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Увидом у и кроз анализу конкурсне документације Комисија констатује да сва три пријављена кандидата 

испуњавају обавезне и изборне услове за избор у звање доцента за ужу научну област Управљање 

квалитетом и то: 

 

Др Маја Глоговац је на Факултету организационих наука са високим просеком завршила основне (9,09), 

мастер (10) и докторске студије (10) и одбранила докторску дисертацију. Као сарадник у настави  и асистент 

на Факултету организационих наука изводила је наставу из 8 предмета релевантних за предметну научну 

област.  Од стране студената Факултета организационих наука оцењивана је високом просечном оценом 

(4,8).  Њено приступно предавање оцењено је оценом 5. У својој 8 година дугој истраживачкој каријери 

објавила је 3 рада из категорије М20 (по један М21, М22 и М23), 13 М33 радова и 9 М63 радова и у бази 

Web of Science остварила 10 хетероцитата. У периоду 2011-2017, учесница је у реализацији стратешког 

научно-истраживачког пројекта финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије. Коаутор je једног уџбеника из предметне области. Током академско-

истраживачке каријере остварила је резултате који представљају стручно-професионални допринос, 

допринос академској и широј заједници и допринос сарадњи са другим високошколским и 

научноистраживачким установама. На основу наведених чињеница  закључујемо да је др Маја Глоговац  у 

току своје осмогодишње каријере у области управљања квалитетом постигла одличне академске и научно-

истраживачке и врло добре стручне резултате.  

 

Др Ана Хорват је на Факултету организационих наука са високим просеком завршила основне (9,16), 

мастер (10) и докторске студије (10) и одбранила докторску дисертацију. Као сарадник у настави  и асистент 

на Факултету организационих наука изводила је наставу из 7 предмета релевантних за предметну научну 

област.  Од стране студената ФОН-а оцењивана је високом просечном оценом (4,8).  Њено приступно 

предавање оцењено је оценом 4,73. У својој 8 година дугој истраживачкој каријери објавила је 3 рада из 

категорије М20 (један М21 и два М22), 12 радова М33, један М34  рад, 7 М63 радова и у бази Web of Science 

остварила 10 хетероцитата. У периоду 2011-2017, учесница је у реализацији стратешког научно-

истраживачког пројекта финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. Током академско-истраживачке каријере остварила је резултате који представљају 

стручно-професионални допринос, допринос академској и широј заједници и допринос сарадњи са другим 

високошколским и научноистраживачким установама. На основу наведених чињеница  закључујемо да је    

др Ана Хорват  у току своје осмогодишње каријере у области управљања квалитетом постигла одличне 

академске и научно-истраживачке и врло добре стручне резултате.  

 

Др Александра Живаљевић је на Факултету организационих наука, са просеком 8,13, завршила основне 

студије, магистрирала на Факултету за менаџмент Универзитета „Браћа Карић“ и одбранила докторску 

дисертацију на Факултету организационих наука. Као асистент-приправник  и асистент на Универзитету 

„Браћа Карић“ и асистент, доцент и ванредни професор Мегатренд и Џон Незбит универзитета изводила је 

наставу из 5 предмета релевантних за предметну научну област, као и из неких других предмета из области 

менаџмента. На предметима релевантним за научну област, у периоду од 2012-2017, од стране студената 

Факултета за пословне студије, Мегатренд универзитета оцењивана је високом просечном оценом (4,7).  

Њено приступно предавање оцењено је оценом 4,33. У својој 18 година дугој истраживачкој каријери 

објавила је један рад из категорије М20 (М21), наводи 19 радова М33 (приложено 3 рада), један М34 рад 

(није приложен), 14 М63 радова (приложено 3) и наводи да је једном цитирана по SCOPUS-у, у 2014. 

години. Током академско-истраживачке каријере остварила је резултате који представљају стручно-

професионални допринос, допринос академској и широј заједници и допринос сарадњи са другим 

високошколским и научноистраживачким установама. На основу наведених чињеница  закључујемо да је др 

Александра Живаљевић  у току своје осамнаестогодишње каријере у области управљања квалитетом 

постигла врло добре академске и научно-истраживачке и одличне стручне резултате. 

Узимајући у обзир расположиве чињенице и дате оцене, Комисија предлаже Изборном већу Факултета 

организационих наука, Универзитета у Београду да, по конкурсу за избор два наставника у звање доцента, у 



звање доцента, на неодређено време од 5 година са пуним радним временом, за ужу научну област 

Управљање квалитетом изабере кандидате др Мају Глоговац и др Ану Хорват. 

 

 

Београд:17.01.2018 
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