Образац 4 В

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Факултет организационих наука
Ужа научна, oдносно уметничка област: Рачунарска статистика
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата:
1. др Селена Комарчевић

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Селена Константин Комарчевић
- Датум и место рођења: 8.3.1979.
- Установа где је запослен: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
- Звање/радно место: асистент
- Научна, односно уметничка област: Рачунарска статистика

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2004
Мастер:
- Назив установе: EDHEC Business School
- Место и година завршетка: Ница, 2012
- Ужа научна, односно уметничка област: управљање ризицима
Магистеријум:
- Назив установе: Економски факултет, Универзитет у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 2010
- Ужа научна, односно уметничка област: квантитативне финансије
Докторат:
- Назив установе: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2016
- Наслов дисертације: „Интерни модели за процену тржишног ризика засновани на условном
губитку“
- Ужа научна, односно уметничка област: рачунарска статистика
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
-1.12.2004. -24.12.2008. – асистент приправник за ужу научну област Рачунарска статистика,
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
-25.12.2008. -24.9.2012. – асистент приправник за ужу научну област Рачунарска статистика,
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

-25.9.2012. -24.9.2015. – асистент за ужу научну област Рачунарска статистика, Факултет
организационих наука, Универзитет у Београду
-25.9.2015. – асистент за ужу научну област Рачунарска статистика, Факултет
организационих наука, Универзитет у Београду

3) Испуњени услови за избор у звање доцента

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1
2
3

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

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
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)
6

Објављен један рада из категорије М21; М22
или М23 из научне области за коју се бира

Број
радова,
сапштења,
цитата и др
1

oценa / број година
радног искуства
5.00
у просеку преко 4.5
13 година и 7 месеци

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.
Први пут се бира у
звање доцента (није
имала формално право
да буде ментор)
учествовала у 2
Комисије за одбрану
завршних радова
(дипломске академске
студије)

Навести часописе, скупове, књиге и
друго

Тotić, S., Božović, M., Tail risk in
emerging markets of Southeastern
Europe, Applied Economics, 48 (19),
1785-1798, 2016. ISSN 0003-6846, doi:
10.1080/00036846.2015.1109037 (2016
IF: 0.648) [M23]

7

Саопштена два рада на научном или стручном
скупу (категорије М31-М34 и М61-М64).

9

1.

Totić, S., Božović, M.,
Forecasting Extreme Risk:
Evidence from the Markets of
Southeastern
Europe,
Management
Inernational
Conference
(MIC),
20,
Portorož,
May
2015
ISBN/978-961-266-180-9
[M34].

2.

Totić, S., Đoković, A.,
Milenković, N., Hedge fund
management companies and
databank transparency, XIV
International
symposium
SYMORG,
Symposium
proceedings “New business
models
and
sustainable
competitiveness”, Faculty of
Organizational Sciences, 642649, 2014. ISBN: 978-867680-295-1 [M33].

3.

Poledica A., Horvat A., Totic
S., Logical Aggregation in
Decision Making: Applications
and Perspectives, 20th of the
International Federation of
Operational Research Societies
(IFORS), Barcelona, July 2014
[M34].

4.

Jeremic, V., Dobrota, M.,
Jovanovic-Milenkovic, M., S.
Totic,
S.,
Towards
a
Framework for Ranking of
Universities
in
Subject
Categories: The Posthoc IDistance
Approach.
In
International Academy of
Business
and
Economics
(IABE-2015 Rome (Italy):
Summer
Conference):
“Research
/
Teaching
Excellence in Business and
Economics", June, Rome, Italy,
2015. Published in Review of
Business Research, 15(2), 39-

44, ISSN: 1546-2609,
ISSN:2378-9670 [M33].

E-

5.

Totić, S., Đoković, A.,
Milenković, N., Conditional
extreme value theory approach
in value-at-risk assessment,
BALCOR 2013, XI Balkan
Conference on Operational
Research,
Conference
proceedings, 716-723, 2013,
Belgrade/Zlatibor, September
2013. ISBN 978-86-7680-2852 [M33].

6.

Totic, S., Bulajić M., “Extreme
Value Theory: a new tendency
in market risk management?”,
XXIV European conference on
operational research, Lisabon,
July 2010 [M34].

7.

Миленковић, Н., Ђоковић,
А.,
Тотић,
С.,
Бруто
друштвени производ и бруто
национални доходак као
индикатори
економског
развоја, XЛИ СYМ-ОП-ИС,
Зборник
радова,
14-17,
Дивчибаре, Септембар 2014.
ISBN:
978-86-7395-325-0
[М63]
Totic, S., Peaks over threshold
method in estimation of Valueat-Risk, XII International
symposium
SYMORG,
Symposium
proceedings
“Organizational sciences and
knowledge
management”,
Zbornik radova – CD, str.bez
numeracije,Zlatibor,
June
2010. ISBN 978-86-7680-2166 [M63]

8.

9.

Радојичић, М., Миленковић,
Н.,Тотић, С., Бјелић, А.,
Ђоковић, А., Статистичка
анализа
перформанси
фудбалских тимова, СYМ-

ОП-ИС Зборник радова, 845850,
Златибор,
2013.
ISBN:978-86-7680-286-9
[М63]
8

9

Објављена два рада из категорије М21, М22
или М23 од првог избора у звање доцента из
научне области за коју се бира
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.

Није применљиво
7

1.

Totić, S., Božović, M.,
Forecasting Extreme Risk:
Evidence from the Markets of
Southeastern
Europe,
Management
Inernational
Conference
(MIC),
20,
Portorož,
May
2015
ISBN/978-961-266-180-9
[M34].

2.

Totić, S., Đoković, A.,
Milenković, N., Hedge fund
management companies and
databank transparency, XIV
International
symposium
SYMORG,
Symposium
proceedings “New business
models
and
sustainable
competitiveness”, Faculty of
Organizational Sciences, 642649, 2014. ISBN: 978-867680-295-1 [M33].

3.

Poledica A., Horvat A., Totic
S., Logical Aggregation in
Decision Making: Applications
and Perspectives, 20th of the
International Federation of
Operational Research Societies
(IFORS), Barcelona, July 2014
[M34].

4.

Jeremic, V., Dobrota, M.,
Jovanovic-Milenkovic, M., S.
Totic,
S.,
Towards
a
Framework for Ranking of
Universities
in
Subject
Categories: The Posthoc IDistance
Approach.
In
International Academy of
Business
and
Economics
(IABE-2015 Rome (Italy):

Summer
Conference):
“Research
/
Teaching
Excellence in Business and
Economics", June, Rome, Italy,
2015. Published in Review of
Business Research, 15(2), 3944, ISSN: 1546-2609, EISSN:2378-9670 [M33].
5.

Totić, S., Đoković, A.,
Milenković, N., Conditional
extreme value theory approach
in value-at-risk assessment,
BALCOR 2013, XI Balkan
Conference on Operational
Research,
Conference
proceedings, 716-723, 2013,
Belgrade/Zlatibor, September
2013. ISBN 978-86-7680-2852 [M33].

6.

Миленковић, Н., Ђоковић,
А.,
Тотић,
С.,
Бруто
друштвени производ и бруто
национални доходак као
индикатори
економског
развоја, XЛИ СYМ-ОП-ИС,
Зборник
радова,
14-17,
Дивчибаре, Септембар 2014.
ISBN:
978-86-7395-325-0
[М63]
Радојичић, М., Миленковић,
Н.,Тотић, С., Бјелић, А.,
Ђоковић, А., Статистичка
анализа
перформанси
фудбалских тимова, СYМОП-ИС Зборник радова, 845850,
Златибор,
2013.
ISBN:978-86-7680-286-9
[М63]

7.

10

Оригинално
стручно
остварење
руковођење или учешће у пројекту

или

11

Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за
коју се бира, монографија, практикум или
збирка задатака (са ISBN бројем)

Учесник у
једном
пројекту

1
монографија

Студија изводљивости за оснивање
научно-технолошких паркова ТД 7026
Министарства науке и заштите
животне средине.
1.

Totic, S., Advanced models in
Value-at-Risk assessment,
monografija, Zadužbina

2 збирке
задатака
2.

3.

12

13

14

15
16

17

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)
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)
Објављена два рада из категорије М21, М22
или М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира.
Цитираност од 10 хетеро цитата
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
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

Andrejević, 2011, ISBN
10: 8672449908 / ISBN
13: 9788672449907
Милица Булајић, Драган
Вукмировић,
Зоран
Радојичић,
Александар
Ђоковић, Селена Тотић,
Марина Доброта Теорија
вероватноће Збирка задатака,
Београд, Србија: Факултет
организационих наука, 2010..
ISBN: 978-86-7680-227-2.
Милица Булајић, Драган
Вукмировић,
Зоран
Радојичић, Вељко Јеремић,
Александар Ђоковић, Селена
Комарчевић,
Марина
Доброта,
Немања
Миленковић,
Милица
Маричић. Збирка решених
задатака
из
Статистике,
Београд, Србија: Факултет
организационих наука, 2017.
ISBN: 978-86-7680-335-4.

Није применљиво

Није применљиво

Није применљиво
Није применљиво

Није применљиво

Није применљиво
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уџбеника одобреног за ужу област за коју се
бира, објављени у периоду од избора у
наставничко звање
Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручно-професионални
допринос

2. Допринос академској и
широј заједници

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

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

1. Стручно-професионални допринос
1.2 Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или научним скуповима
националног или међународног нивоа
1) На стручним и научним скуповима националног и међународног нивоа континуирано је излагала
своје радове (видети табелу обавезних услова)
1.5 Руководилац или сарадник у реализацији пројеката
1) Кандидаткиња је учествовала у реализацији пројекта Студија изводљивости за оснивање научнотехнолошких паркова ТД 7026 Министарства науке и заштите животне средине
1.6 Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, експертиза, рецензија
радова или пројеката
1) Kандидаткиња је била рецензент једног рада пријављеног за XIV Међународни симпозијум
Факултета организационих наука SymOrg 2014, као и рецензент једног рада у 2016. за међународни
часопис Мanagement: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies
(М24)

2. Допринос академској и широј заједници
2.1 Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних органа или комисија
на факултету или универзитету у земљи или иностранству
1) Секретар катедре за Операциона истраживања и статистику у једном мандату
2) Члан Комисије за попис канцеларијског материјала у више мандата
2.5 Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове (перманентно образовање, курсеви у
организацији професионалних удружења и институција или сл.)
1) Током 2008 године, кандидаткиња је била ангажована као предавач на курсу за стицање
брокерске лиценце, који организује Комисија за хартије од вредности при Економском факултету у
Београду

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

3.5 Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма
1) Током 2015. године, кандидаткиња је била укључена у извођење вежби из предмета
Квантитативно моделирање у друштвеним наукама на мастер академским студијама Рачунарство
у друштвеним наукама, студијског програма Универзитета у Београду

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу разматрања конкурсне документације, Комисија је утврдила да се на конкурс за избор једног
наставника у звање доцента за ужу научну област Рачунарска статистика у предвиђеном року пријавила
једна кандидаткиња др Селена Комарчевић.
Комисија је утврдила да кандидаткиња испуњава све услове прописане Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду и Статутом Факултета организационих наука, за избор наставника у звање доцента.

Кандидаткиња др Селена Комарчевић запослена је на Факултету организационих наука од 2004. године.
Током периода свог ангажовања учествовала је у извођењу вежби, припреми наставног материјала,
организацији испита и колоквијума на великом броју предмета у оквиру основних студија, од којих су сви
предмети у ужој научној области за коју се кандидаткиња бира. У току досадашњег ангажовања др Селена
Комарчевић показала је изразите склоности ка стручном, научном и педагошком раду, што показују и
добијене оцене на континуираној евалуацији педагошког рада од стране студената.
Кандидаткиња др Селена Комарчевић, асистент, објавила је један рад у часопису са SCI или SSCI са импакт
фактором категорије М23 и један рад из категорије М24. Такође, објавила је 3 рада (саопштила 6) на
међународним скуповима и 3 рада на националним скуповима. Аутор је једне монографије националног
значаја и коаутор две збирке задатака које припадају ужој научној области за коју се кандидаткиња бира.
Кандидаткиња др Селена Комарчевић, одржала је приступно предавање на Факултету организационих наука
које је комисија позитивно оценила.
Комисија предлаже Изборном већу Факултета организационих наука Универзитета у Београду да се др Селена
Комарчевић изабере у звање доцента за ужу научну област Рачунарска статистика, на одређено време од 5
(пет) година, са пуним радним временом.

У Београду, 12.07.2018.
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