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Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

 

Назив факултета: ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА    

Ужа научна, oдносно уметничка област: Mенаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине 

Број кандидата који се бирају: један 

Број пријављених кандидата: један 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Др Марија Тодоровић  

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Марија Љубисав Тодоровић 

- Датум и место рођења: 28.07.1983. Сарајево 

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

- Звање/радно место: доцент 

- Научна, односно уметничка област: Mенаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Факултет организационих наука    

- Место и година завршетка: Београд, 2006. 

Мастер:   

- Назив установе: Факултет организационих наука    

- Место и година завршетка: Београд, 2006. 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе: / 

- Место и година завршетка:/ 

- Ужа научна, односно уметничка област: / 

Докторат: 

- Назив установе: Факултет организационих наука    

- Место и година одбране: Београд, 2013 

- Наслов дисертације: Интегрисани концепт анализе успешности пројеката у функцији 

унапређења управљања знањем у пројектном окружењу 

- Ужа научна, односно уметничка област: Менаџмент 

Досадашњи избори у наставна и научна звања:  

- 2007-2008. године сарадник у настави за ужу научну област Менаџмент и специјализоване 

менаџмент дисциплине на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. 



- 2008-2011. године асистент за ужу научну област Менаџмент и специјализоване менаџмент 

дисциплине на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. 

- 2011-2014. године асистент за ужу научну област Менаџмент и специјализоване менаџмент 

дисциплине на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. 

- 2014-2019. доцента за ужу научну област Менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине, 

на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. 

 

3) Испуњени услови за избор у звање 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

Није применљиво 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

4,86 (2014/2015),  

4,54 (2015/2016),  

4,78 (2016/2017),  

4,51 (2017/2018),  

4,85 (2018/2019).    

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

12 година (5 година у 

звању доцента) 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

није релевантно за овај 

процес избора 

кандидата 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

Мастер студије: 

Менторства: 57 

Члан комисије: 95 

 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 

није релевантно за овај 

процес избора 

кандидата 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен 

услов за звање у које 

се бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

7 Објављен један рад из 

категорије М20 или 

три рада из категорије 

 није релевантно за овај процес избора кандидата 



М51 из научне 

области за коју се 

бира. 

8 Саопштен један рад 

на научном скупу, 

објављен у целини 

(М31, М33, М61, 

М63) 

 није релевантно за овај процес избора кандидата 

9 Објављена два рада из 

категорије М20 или 

пет радова из 

категорије М51 у 

периоду од последњег 

избора у звање из 

научне области за 

коју се бира.  

 

Број радова 

4 

Број цитата 

163 

 

Објављена 4 рада из категорије М20 

- Marija Todorović, Dejan Petrović, Marko Mihić, Vladimir 

Obradović, Sergey Bushuyev, Project success analysis framework: 

a knowledge-based approach in project management. International 

Journal of Project Management 33 (2015), pp. 772-783, DOI 

information: 10.1016/j.ijproman.2014.10.009 IF (2015)=2.885 

(M21) 

- Mihić Marko, Dodevska Zorica, Todorović Marija, Obradović 

Vladimir, & Petrović Dejan. (2018). Reducing Risks in Energy 

Innovation Projects: Complexity Theory Perspective. 

Sustainability, 10(9), 2968. IF(2017)=2.075 (M23) 

- Marko Mihić, Marija Todorović, Vladimir Obradović, Zorica 

Mitrović. “Can we do better? Economic analysis of human resource 

investment to improve home care service for the elderly in Serbia”, 

Clinical Interventions in Aging, 2016:11, IF(2014)= 2.08, ISSN 

1178-1998, p. 85-96, DOI 10.2147/CIA.S96778 IF(2016)=2.581 

(M23) 

- Obradović Vladimir, Bjelica Dragan, Petrović Dejan, Mihić Marko, 

Todorovic Marija „Whether we are still immature to assess the 

environmental KPIs!“ Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

Elsevier, 226, пp. 132 - 139, 1877-0428, 2016 (M23) 

 

Објављен један рад из категорије М51 

- Ивана Кнежевић, Марија Тодоровић, Владимир Обрадовић, 

Управљање пројектима – Канцеларија за управљање 

пројектима у функцији корпоративног управљања у 

централним банкама, Војно дело,, 2/2018 (M51) 

10 Оригинално стручно 

остварење или 

руковођење или 

учешће у пројекту 

 

11 − Пројекат “Планирање пројекта, развој пројектног предлога 

и управљање пројектима у области заштите животне средине”, 

сарадник на пројекту, UNDP, 2018. године и тренутно. 

− Пројекат „Развој вештина и менторски рад са запосленима 

на тему предприступних, структурних и кохезионих фондова 

ЕУ“, Министартсво трговине, туризма и телекомуникација 

Републике Србије, 2018. године. 

− Пројекат “Унапређење система за управљање пројектима и 

инвестицијама у компанији Elixir Group”, сарадник на 

пројекту, Факултет организационих наука, 2017-2018. године. 

− Пројекат “The United Nations Office for Project Services – 

UNOPS, за оцену и развој институционалних капацитета 34 

локалне самоуправе у Србији”, локални експерт, Центар за 

социјалну политику (ЦСП), 2015-2017. године. 

− Пројекат “Међународно такмичење из управљање 

пројектима - International Project management championship  

2018”, пројектни координатор, 2018. године. 

− Пројекат “Национално такмичење из управљање 

пројектима - International Project management championship  



2017”, руководилац пројекта, 2017. године 

− Пројекат "Фасилитација процеса стратешког планирања 

консултација за ревизију Националне стратегије за заштиту 

биодиверзитета у Србији”, сарадник на пројекту, УНДП 2014-

2015. године. 

− Пројекат “Развој стратегије Института за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство”, сарадник на пројекту, 

ИМГГЕ, 2015. године. 

− Пројекат “ Global eCollaboration Competition – GeCCO 2015, 

менаџер за жири такмичења, ИПМА Young Crew, 2015. године. 

− Пројекат „Проширење производње фабрике ОМЕРА на 

тржиште Републике Србије, сарадник на пројекту, 2014. године 

− Пројекат основних истраживања “Истраживање савремених 

тенденција стратешког управљања применом 

специјализованих менаџмент дисциплина у функцији 

конкурентности српске привреде”, евиденциони број - 179081, 

који финансира Министарство за просвету и науку Републике 

Србије, истраживач-приправник, од 2011. и тренутно. 

11 Одобрен и објављен 

универзитетски 

уџбеник за предмет из 

студијског програма 

факултета, односно 

универзитета или 

научна монографија 

(са ISBN бројем) из 

научне области за 

коју се бира, у 

периоду од избора у 

претходно звање 

Број 

монографија 

1  

Број цитата: 

1 

Монографија за предмет из студисјког програма Факултета 

- Марко Михић, Дејан Петровић, Владимир Обрадовић, 

Марија Тодоровић, Cost-Benefit анализа, Факултет 

организационих наука, Универзитет у Београду, 2017 ISBN: 

978-86-7680-345-3 

12 Један рад са 

међународног 

научног скупа 

објављен у целини 

категорије М31 или 

М33 

9 - Pavlović Dejana, Obradović Vladimir, Todorović Marija, 

Disparities among youth labour in Serbia, Editors Žarkić 

Joksimović Nevenka Marinković Sanja, Symposium 

proceedings. Belgrade: Faculty of organizational sciences, 2018, 

pp. 872-878. 

http://symorg.fon.bg.ac.rs/download/symorg_2018_proceedings.

pdf. [COBISS.SR-ID 512548450], 2018. (M33) 

- Obradović Vladimir, Todorović Marija, Bushuyev Sergey, 

Sustainability and Agility in Project Management: Contradictory 

or Complementary? IEEE 13th International Scientific and 

Technical Conference on Computer Sciences and Information 

Technologies (CSIT), DOI:10.1109/STC-CSIT.2018.8526666, 

2018. (M33) 

- Milica Pavićević, Zorica Mitrović, Marija Todorović, 

Evaluation Challenges of Research Projects Funded by Serbian 

Ministry of Education and Science, 36th international conference 

on Organizational Sciences Development"  Responsible 

Organization", pp. 687 - 696, 978-961-286-020-2, Portorož, 

Slovenia, 23. - 24. Mar, 2017. (M33) 

- Dragan Bjelica, Zorica Mitrović, Marija Todorović, Maturity 

model comparative analysis: OPM3 vs IPMA Delta model, XV 

International Symposium “Reshaping the future through 

sustainable business development and enterpreneurship”, 

Symorg 2016, Faculty of organizational sciences, pp. 1081 - 

1087, ISBN 978-86-7680-326-2, 005.8, Srbija, 10. - 13. Jun, 



2016. (M33) 

- Marija Todorović, Danijela Toljaga-Nikolić, Zorica Mitrović, 

Knowledge sharing in project environment, XV International 

Symposium “Reshaping the future through sustainable business 

development and enterpreneurship”, Symorg 2016, Faculty of 

organizational sciences, pp. 1074 - 1080, ISBN 978-86-7680-

326-2, Srbija, 10. - 13. Jun, 2016. (M33) 

- Danijela Toljaga-Nikolić, Marija Todorović, Dragan Bjelica, 

Sustainability and project management - Where is the linkage?, 

XV International Symposium “Reshaping the future through 

sustainable business development and enterpreneurship”, 

Symorg 2016, Faculty of organizational sciences, pp. 1088 - 

1093, ISBN 978-86-7680-326-2, 005.8, Srbija, 10. - 13. Jun, 

2016. (M33) 

- Todorović Marija, Toljaga-Nikolić Danijela, Mitrović Zorica, 

Project Success Analysis: Evidence From Serbia, XIV 

International Symposium “New Business Models And 

Sustainable  Competitiveness” – SYMORG 2014, Zbornik 

apstrakata, ISBN: 978-86-7680-295-1, Zbornik radova – CD 

izdanje, Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, 6-10. jun 2014. 

(M33) 

- Toljaga-Nikolić Danijela, Todorović Marija, Bjelica Dragan, 

Risk Management Methods: How To Deal With Risks In A 

Project, XIV International Symposium “New Business Models 

And Sustainable  Competitiveness” – SYMORG 2014, Zbornik 

apstrakata, ISBN: 978-86-7680-295-1, Zbornik radova – CD 

izdanje, Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, 6-10. jun 2014. 

(M33) 

- Bjelica Dragan, Mitrović Zorica, Todorović Marija, Defining 

“Success” For Project Management Information System: A 

Cross Sectional Study, XIV International Symposium “New 

Business Models And Sustainable  Competitiveness” – 

SYMORG 2014, Zbornik apstrakata, ISBN: 978-86-7680-295-1, 

Zbornik radova – CD izdanje, Fakultet organizacionih nauka, 

Zlatibor, 6-10. jun 2014. (M33) 

13 Један рад са научног 

скупа националног 

значаја објављен у 

целини категорије 

М61 или М63. 

 

14 - Тољага Николић Данијела, Тодоровић Марија, Бјелица 

Драган, Изазови пројектног менаџера у агилном управљају 

пројектима, XXII Међународни конгрес из управљања 

пројектима: Пословна агилност и агилно управљање 

пројектима, ИСБН 978-86-86385-15-4, p. 127-131., 2018. 

(М63) 
-  Бјелица Драган, Тољага Николић Данијела, Тодоровић 

Марија, Менаџмент вредности као покретач агилног 

управљања пројектима, XXII Међународни конгрес из 

управљања пројектима: Пословна агилност и агилно 

управљање пројектима, ИСБН 978-86-86385-15-4, p. 53-57, 

2018. (М63) 

- Тодоровић Марија, Бјелица Драган, Тољага Николић, 

Данијела, Хуманистички аспекти агилног управљања 

пројектима XXII Међународни конгрес из управљања 

пројектима: Пословна агилност и агилно управљање 

пројектима ИСБН 978-86-86385-15-4, p. 116-120., 2018. 

(М63) 
- Марија Тодоровић, Драган Бјелица, Данијела Тољага-

Николић, Одрживост у пројектном менаџменту, Зборник 

радова „Развој пројектног менаџмента – савремене 



тенденције и методологије“, XXI Интернационални 

симпозијум из пројектног менаџмента, YUPMA, p. 183 - 187, 

Златибор, Србија, 2. - 4. Јун, 2017. (М63) 

- Зорица Митровић, Мирко Вујошевић, Марија Тодоровић, 

Оквир за анализу система за мерење перформанси ланаца 

снабдевања, Зборник радова [Електронски извор]/XLIV 

Симпозијум о операционим истраживањима СYМ-ОП-ИС 

2017, Златибор 25.-28. септембар 2017. године, 978-86-7488-

135-4, 2017. (М63) 

- Драган Бјелица, Зорица Митровић, Марија Тодоровић, 

Organizational maturity assessment  using P3M3 model, 

Proceedings „Value of Project Management – The First 30 Years 

of YUPMA and 50 Years of IPMA“, YUPMA, p.  1 - 1, ИСБН 

978-86-86385-13-0, Србија, 19. - 20. мај, 2016. (М63) 

- Марија Тодоровић, Данијела Тољага-Николић, Зорица 

Митровић, Project management measures: a way to run project 

performance tracking and control, Proceedings „Value of Project 

Management – The First 30 Years of YUPMA and 50 Years of 

IPMA“, YUPMA, p. 193 - 197, ИСБН 978-86-86385-13-0, 

Србија, 19. - 20. мaj, 2016. (М63) 

- Драган Бјелица, Зорица Митровић, Марија Тодоровић, The 

impact of knowledge management on performance in projects, 

Proceedings „Value of Project Management – The First 30 Years 

of YUPMA and 50 Years of IPMA“, YUPMA, p. 126 - 130, 

ИСБН 978-86-86385-13-0, Србија, 19. - 20. мај, 2016. (М63) 

- Тодоровић Марија, Тољага-Николић Данијела, Митровић 

Зорица, "Утицај формалне моћи у организацији на 

управљање пројектима", XIX Интернационални симпозијум 

из пројектног менаџмента - Пројектни менаџмент у Србији-

Нови изазови, Удружење за управљање пројектима Србије – 

YУПМА - 2015, ИСБН 978-86-86385-11-6, п. 64-68., 2015. 

(М63) 
- Тољага-Николић Данијела, Тодоровић Марија, Бјелица 

Драган, "Улога меких менаџерских вештина пројектог 

менаџера у вођењу виртуелног пројектног тима", XIX 

Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента - 

Пројектни менаџмент у Србији - Нови изазови, Удружење за 

управљање пројектима Србије – YUPMA  2015, ИСБН 978-

86-86385-11-6, p. 114-118., 2015. (М63) 

- Бјелица Драган, Митровић Зорица, Тодоровић Марија,  

"Зрелост и компетенције у управљању ИТ пројектима", XIX 

Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента - 

Пројектни менаџмент у Србији -Нови изазови, Удружење за 

управљање пројектима Србије – YUPMA 2015, ИСБН 978-

86-86385-11-6, p. 174-177., 2015. (М63) 

- Тодоровић Марија, Данијела Тољага-Николић, Митровић 

Зорица, Процес интеграције знања у окружењу ИТ пројекта, 

XVIII Интернационални симпозијум из пројектног 

менаџмента - YUPMA 2014, Зборник радова „Управљање 

пројектима у ИТ окружењу", ИСБН 978-86-86385-11-6, 

Удружење за управљање пројектима Србије – YUPMA, 

Београд, 12-13. мај 2014. (М63) 

- Бјелица Драган, Митровић Зорица, Тодоровић Марија, 

Агилно управљање пројектима у ИТ индустрији, XVIII 

Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента - 

YUPMA 2014, Зборник радова „Управљање пројектима у ИТ 



окружењу", ИСБН 978-86-86385-11-6, Удружење за 

управљање пројектима Србије – YUPMA, Београд, 12-13. мај 

2014. (М63) 

- Данијела Тољага-Николић, Тодоровић Марија, Бјелица 

Драган, Улога друштвених мрежа предузећа у успешном 

управљању пројектима, XVIII Интернационални симпозијум 

из пројектног менаџмента - YUPMA 2014, Зборник радова 

„Управљање пројектима у ИТ окружењу", ИСБН 978-86-

86385-11-6, Удружење за управљање пројектима Србије – 

YUPMA, Београд, 12-13. мај 2014. (М63) 
 

14 Објављена један рад 

из категорије М20 или 

четири рада из 

категорије М51 у 

периоду од последњег 

избора из научне 

области за коју се 

бира.  (за поновни 

избор ванр. проф) 

 

 није релевантно за овај процес избора кандидата 

15 Један рад са 

међународног 

научног скупа 

објављен у целини 

категорије М31 или 

М33.  (за поновни 

избор ванр. проф) 

 

 није релевантно за овај процес избора кандидата 

16 Један рад са научног 

скупа националног 

значаја објављен у 

целини категорије 

М61 или М63.  (за 

поновни избор ванр. 

проф) 

 

 није релевантно за овај процес избора кандидата 

17 Објављен један рад из 

категорије М21, М22 

или М23 од првог 

избора у звање 

ванредног професора 

из научне области за 

коју се бира  

 није релевантно за овај процес избора кандидата 

18 Објављен један рад из 

категорије М24 од 

првог избора у звање 

ванредног професора 

из научне области за 

коју се бира. Додатно 

испуњен услов из 

категорије М21, М22 

 није релевантно за овај процес избора кандидата 



или М23 може, један 

за један, да замени 

услов из категорије 

М24 или М51 

19 Објављених пет 

радова из категорије 

М51 у периоду од 

последњег избора из 

научне области за 

коју се бира. Додатно 

испуњен услов из 

категорије М24 може, 

један за један, да 

замени услов из 

категорије М51  

 није релевантно за овај процес избора кандидата 

20 Цитираност од 10 

xeтepo цитата. 

 

 није релевантно за овај процес избора кандидата  

21 Два рада са 

међународног 

научног скупа 

објављена у целини 

категорије М31 или 

М33 

 

 није релевантно за овај процес избора кандидата 

22 Два рада са научног 

скупа националног 

значаја објављена у 

целини категорије 

М61 или М63 

 

 није релевантно за овај процес избора кандидата 

23 Одобрен и објављен 

универзитетски 

уџбеник за предмет из 

студијског програма 

факултета, односно 

универзитета или 

научна монографија 

(са ISBN бројем) из 

научне области за 

коју се бира, у 

периоду од избора у 

претходно звање 

 није релевантно за овај процес избора кандидата 

24 Број радова као услов 

за менторство у 

вођењу докт. дисерт. 

– (стандард 9 

Правилника о 

стандардима...) 

 није релевантно за овај процес избора кандидата 

 

 



 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на 

научним скуповима националног или међународног нивоа. 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 

пројектима. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

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

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 

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

и комисије министарстава. 

4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији 

професионалних удружења и институција, програми едукације 

наставника) или у активностима популаризације науке. 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 

или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 

удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

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

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

1. Стручно-професионални допринос 

 

1.1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у земљи или 

иностранству 

- Заменик главног уредника за часопис од националног значаја у области управљања пројектима - 

European Project Management Journal. 

1.2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима националног 

или међународног нивоа 

- XIV International Symposium Symorg 2014 - New business models nad sustainable Competitivness, 

Златибор, Србија, 6-10. јун 2014. године, члан организационог одбора 

- XIII International Symposium Symorg 2012 – Innovative Management nad Business Performance, Златибор, 

Србија, 5-9. jun 2012. године, члан техничког одбора 



- 5th IPMA SENET Project Management Conference – Challenges of Growing Economies, Београд, 19-21. 

мај 2019. године, члан програмског одбора 

- Од 2007. године и тренутно учествује у организовању годишњих Интернационалних симпозијума 

Удружења за  управљање пројектима Србије, као члан организационог одбора. 

1.3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер или докторским 

студијама 

- Основне академске студије: Ментор 19 пута, члан комисије 37 пута 

- Мастер академске студије: Ментор 57 пута, члан комисије 95 пута 

1.4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима 

- Пројекат основних истраживања “Истраживање савремених тенденција стратешког управљања 

применом специјализованих менаџмент дисциплина у функцији конкурентности српске привреде”, 

евиденциони број - 179081, који финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије, 

истраживач-приправник, од 2011. и тренутно. 

- Пројекат основних истраживања „Истраживање, повезивања и примене менаџмента и 

специјализованих менаџмент дисциплина у нашим предузећима“, евиденциони број – 149044, 

истраживач-приправник, од 2010. до 2011. године. 

 

2. Допринос академској и широј заједници 

 

2.2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на факултету или 

универзитету у земљи или иностранству. 

- Члан Савета Факултета, у периоду од 2012-2015. године. 

2.4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма (перманентно образовање, курсеви у 

организацији професионалних удружења и институција, програми едукације наставника) или у 

активностима популаризације науке 

- Учествовала је у реализацији већег броја едукативних програма, семинара и тренинга за привреду, 

јавни сектор и невладин сектор  (детаљан приказ одржаних обука дат је у Извeштају) 

 

3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама 

културе или уметности у земљи и иностранству 

 

3.1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројекатима и студијама 

- Учествовала је у реализацији преко 15 научних и стручних пројеката и  студија  (детаљан приказ 

пројеката дат је у Извeштају) 

3.2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или 

научноистраживачким институцијама у земљи или иностранству, или звање гостујућег професора 

или истраживача 

- Од 2011. године ангажована је као предавач на предмету Менаџмент у систему здравствене заштите у 

оквиру мастер студија “Менаџмент у систему здравствене заштите” организованих од стране 

Медицинског факултета и Факултета организационих наука Универзитета у Београду. 
- У току 2011. године била је ангажована као предавач на предмету Project Management у оквиру мастер 

студија “Languages, Business and International Trade” организованих од стране Филолошког факултета 

Универзитета у Београду и Универзитета у  Орлеану (Француска).  

3.3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу или организацији 

националног или међународног нивоа 

- Члана одбора IPMA Young Crew - мреже за младе у оквиру Интернационалне асоцијације за управљање 

пројектима (International Project management association - IPMA). У оквиру IPMA Young Crew мреже  

- Члан Управног одбора Удружења за управљање пројектима Србије – ИПМА Србија 

- Председник Young Crew Srbija, националног огранка за младе у саставу интернационалне мреже IPMA 

Young Crew, у периоду 2013-2018. године  

3.5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

Учествовала у спровођењу два заједничких студијска програма (International Business and Management 

и Languages, Business and International Trade). 



 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Прегледом приложене документације, Комисија је утврдила да су се на конкурс у предвиђеном року 

пријавио један кандидат: др Марија Тодоровић, доцент на Факултету организационих наука. Комисија је 

утврдила да кандидат испуњавају све формалне услове прописане за избор у звање ванредног професора 

предвиђене Законом о високом образовању, Правилником за стицање звања наставника на Универзитету у 

Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета организационих наука.  

 

Др Марија Тодоровић је након избора у звање доцента објавила 4 рада у часописима категорије М21 и М23. 

Поред тога објавила је 5 радова у категоријама М51, М52 и М53, 1 монографију категорије M42, поглавље у 

2 монографије категорија М44, поглавља у 2 монографије од међународног значаја категорије М14 и већи 

број радова објављених у зборницима са скупова међународног и националног значаја, из научне области за 

коју се бира. У току досадашњег ангажовања на Факултету организационих наука Универзитета у Београду 

показала је изразите склоности ка стручном, научном и педагошком раду. Такође, била је ментор или члан 

комисије за одбрану великог броја радова на основним и мастер студијама. У анкетама за вредновање 

педагошког рада од стране студената редовно је била оцењена високим оценама. 

 

Анализирајући научне, стручне, академске и педагошке квалитете и активности др Марије Тодоровић, са 

задовољством предлажемо Изборном већу Факултета организационих наука, Већу научних области правно-

економских наука, да се Марија Тодоровић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област 

Менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине, на одређено време од пет година, са пуним радним 

временом. 

 

Место и датум: 19. април 2019. године 

 

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

___________________________________________________ 

др Владимир Обрадовић, ванредни професор  

Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, председник 

 

 

___________________________________________________ 

др Марко Михић, редовни професор  

Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, члан  

 

___________________________________________________ 

др Небојша Бојовић, редовни професор  

Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, члан 


